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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.
Também é de competência do Presidente expedir
atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição,
localização, aposentadoria e outros atos relativos
aos membros, Auditores e servidores do quadro de
pessoal do Tribunal. Além de conceder licença, férias e outros afastamentos aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal;
Ao Presidente compete ainda determinar a realização de concursos públicos para o provimento dos
cargos de Auditor, Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal e daqueles que compõe o seu quadro de pessoal, bem como homologar os resultados.

Atos da Presidência
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 5440/2018
Em cumprimento ao art. 26, da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso
de suas atribuições legais, torna público que nos autos
do Processo TC nº 5440/2018, RATIFICOU a contratação
da empresa Café Meridiano Indústria e Comércio Ltda,
visando à aquisição de café em grãos e cappuccino, no
valor R$ 6.697,50 (seis mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) por dispensa de licitação,
com fundamento no art. 24, inciso V da Lei 8.666/93.
Vitória/ES, 06 de julho 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente
RESUMO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001/2018
QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O BANCO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES.

gabinete@tce.es.gov.br
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Vitória–ES, 05 de julho de 2018.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
PORTARIA 278-P, DE 5 DE JULHO 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 o servidor JADERVAL FREIRE JÚNIOR, matrícula nº 202.672, ocupante do cargo efetivo de auditor de
controle externo, para ocupar a função gratificada FG-2
na Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência Social - SecexSAS, substituindo o coordenador MÁRIO CELSO AMARAL PINTO, matrícula nº 203.052, afastado da referida função por motivo de férias, no período
de 2/7/2018 a 31/7/2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

ENTIDADES CONVENENTES:
Cedente - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Cessionário – Banco do Estado do Espírito Santo S/A BANESTES.

Telefone: (27) 3334-7706

logia do Banco do Estado do Espírito Santo S/A – BANESTES, com remuneração e atribuições estabelecidas em
leis específicas, sem ônus para o Cedente, com prazo final 26/10/2021.

OBJETO: Cessão do servidor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Silvio Henrique Brunoro Grillo,
matrícula 203.249, titular do cargo de Auditor de Controle Externo, para exercer o cargo de Diretor de Tecnowww.tce.es.gov.br

PORTARIA 279-P, DE 5 DE JULHO 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 621, de
8 de março de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor ROBSON JOSÉ DILLEM ZANGEROLASegunda-feira, 9 de julho de 2018

2

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ME, matrícula nº 203.241, para exercer o cargo em comissão de secretário geral administrativo, em substituição ao servidor MARCO ANTÔNIO SILVA MOSCOSO, matrícula nº 203.417, afastado do cargo por motivo de férias, no período de 3/7/2018 a 17/7/2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

OLIVEIRA, matrícula nº 203.106, ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo, para ocupar a função gratificada FG-2 no Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia - NCE, substituindo o coordenador GERALDO DALAPÍCOLA, matrícula nº 203.106,
afastado da referida função por motivo de substituição
de função gratificada FG-1, no período de 9/7/2018 a
31/7/2018.

RESOLVE:
designar o servidor GERALDO DALAPÍCOLA, matrícula nº
203.106, ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo, para ocupar a função gratificada FG-1 no
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE, substituindo o coordenador PAULO ROBERTO DAS NEVES, matrícula nº 202.568, afastado da referida função por motivo de férias, no período de 9/7/2018
a 31/7/2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 281-P, DE 5 DE JULHO 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 o servidor ALYSSON MUSSOLINI ROCHA DE
Diário Oficial de Contas

RESOLVE:

SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

designar o servidor JOSÉ CARLOS VIANA GONÇALVES,
matrícula nº 203.031, 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 o coordenador ROBERT LUTHER SALVIATO DETONI, matrícula nº 202.570,
afastado da referida função por motivo de férias, no período de 16/7/2018 a 14/8/2018.

PORTARIA 282-P, DE 5 DE JULHO DE 2018.

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

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,

PORTARIA 284-P, DE 5 DE JULHO DE 2018.

PORTARIA 280-P, DE 5 DE JULHO 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,

621, de 8 de março de 2012,

RESOLVE:
designar o servidor RODRIGO SAAD JAQUES, matrícula
nº 203.072, ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo, para ocupar a função gratificada FG-2 no
Núcleo de Controle Externo de Registro de Atos de Pessoal - NRP, substituindo o coordenador LUIZ GUILHERME VIEIRA, matrícula nº 202.861, afastado da referida
função por motivo de férias, no período de 11/7/2018 a
25/7/2018 .
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 283-P, DE 5 DE JULHO 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
www.tce.es.gov.br

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 621, de
8 de março de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor DANILO MORAES SILVA SCOPEL, matrícula nº 203.605, ocupante do cargo efetivo de analista administrativo, para exercer o cargo em comissão
de secretário administrativo da Secretaria de Finanças
e Contabilidade (SFC), em substituição ao servidor JOSÉ CLÁUDIO DEL PUPO, matrícula nº 202619, afastado
do cargo por motivo de férias, no período de 16/7/2018
a 30/72018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Atos do Plenário

PLENÁRIO

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-018/2018 – PLENÁRIO
Processos: 06494/2010-7, 01793/2009-8
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMF - Prefeitura Municipal de Fundão
Relator: Domingos Augusto Taufner
Recorrente: MARIA DULCE RUDIO SOARES
Procurador: PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)
EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO
PARECER PRÉVIO TC 039/2010 – PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO – EXERCÍCIO DE 2008 – CONHECER RECURSO – DAR PROVIMENTO – APROVAÇÃO DAS CONTAS - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

RELATÓRIO
Tratam os autos de Reconsideração interposto pelo Senhora Maria Dulce Rúdio Soares, objetivando a reforma do Parecer Prévio TC-039/2010, exarado no Processo TC 1793/2009, que recomendou ao Legislativo muniwww.tce.es.gov.br

cipal a Rejeição das Contas relativas ao exercício de 2008
da Prefeitura Municipal de Fundão, sob a responsabilidade da ora recorrente.
A irregularidade que ensejou a recomendação pela Rejeição das contas foi o descumprimento do mínimo de
60% (sessenta por cento) dos Recursos do FUNDEB a serem aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da Educação Básica.
FUNDAMENTAÇÃO
Em suas razões recursais a Recorrente alega que no Exercício de 2008, o Município de Fundão recebeu recurso
contabilizado como Convênio de Municipalização, que se
trata de ressarcimento ao Município pela Secretaria de
Estado da Educação (SEDU) referentes aos alunos da Rede Pública Estadual, assumidos pela Prefeitura no exercício de 2007, porém, só concretizados em 2008. Logo,
não deveria compor a base e cálculo das receitas recebidas do FUNDEB para fins de apuração do percentual de
60% a ser aplicado na remuneração dos profissionais do
magistério.
Em síntese, o recurso da municipalização das escolas
públicas estaduais repassado naquele ano representa a
importancia de R$ 614.549,90. Caso o referido recurso
fosse considerado como FUNDEB, o município teria aplicado o percentual de 59,43%. Não sendo considerando
como recurso FUNDEB, o gasto com os profissionais do
magistério atinge o percentual de 65,79%. Portanto, o
cerne da discussão levantada no presente recurso é se
deveria ou não considerar o Recurso da Municipalização
das escolas publicas como recurso do FUNDEB.
Na 25ª Sessão Ordinária de 2016 do Plenário, proferi
Voto, acompanhando o entendimento de que o valor
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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do Recurso da Municipalização deveria ser computado como FUNDEB, porém, como o valor atingido foi de
59,43%, apliquei o princípio da insignificância e CONHECI o Recurso de Reconsideração, e quanto ao mérito, divergindo do entendimento da Área Técnica e Ministério
Público Especial de Contas, DEI PROVIMENTO PARCIAL.
O Conselheiro Rodrigo Flavio Freire Farias Chamoun requereu vista do processo, e proferiu Voto Vista entendendo que não deveria ser computado como FUNDEB
o Recurso decorrente da Municipalização, dando assim
PROVIMENTO ao recurso.
Diante dos fundamentos apresentados pelo Conselheiro
Chamoun em seu Voto Vista, entendi ser pertinente
acolher a fundamentação no que se refere a não computar a receita referente ao Convênio de Municipalização
das escolas estaduais como sendo receita do FUNDEB,
corroborando dessa forma a aplicação do percentual de
65,79% dos recursos do FUNDEB.
Ato sequente, o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, também solicitou Vista dos autos, e proferiu voto propondo que o feito fosse convertido em diligência,
para que a à área técnica referendasse os cálculos apresentados pelo Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, o que foi acolhido pelo Plenário.
Realizada a Diligência determinada, a Área Técnica, através da Manifestação Técnica 01005/2016, manteve
seu posicionamente de que o valor de R$614.549,90
referente a municipalização das escolas estaduais deve
constar na apuração da aplicação mínima exigida pela
CF/1988. O ministério Público e Contas anuiu o entendimento do corpo técnico.
Diante disso, após a realização da Diligência, reitero meu
Diário Oficial de Contas

voto, que acompanha o Voto Vista 054/2016 do Conselheiro Rodrigo Flavio Freire Farias Chamoun, o qual trancrevo na íntegra a fundamentação:

soal dos profissionais do magistério da Educação Básica
– 60%, nos termos que obriga a Constituição Federal, especificamente no art. 60, inciso XII, da ADCT.

VOTO-VISTA

Ainda que este Relator já tenha proferido voto e acompanhado outros tantos no mesmo sentido neste Colegiado,
revi esse entendimento e reconheço desde já a inaplicabilidade do princípio da insignificância quando o caso se
refere a limites constitucionais, não somente em face de
sua finalidade e repercussão social, como reiteradamente a área técnica e o Ministério Público vêm alertando,
mas, sobretudo, considerando que o limite aqui tratado
é, na verdade, um piso mínimo, não havendo óbice para
aplicações de percentuais maiores.

(...)
2. FUNDAMENTAÇÃO
No RTC 148/2009 foi apontado o descumprimento ao limite de 60%, atinente ao gasto com magistério do Ensino
Básico (fundamental e infantil), em afronta ao art. 60, inciso XII da ADCT da Constituição Federal, considerando o
cálculo efetuado com base na receita de R$6.357.027,13
e despesa da folha do magistério de R$3.382.163,58, resultando na aplicação de 53,20%, segundo planilha de
fls. 624 do processo em apenso – TC 1793/2009, percentual este que foi mantido na ITC 6574/2009 (fls.734/749).
Em análise ao Recurso de Reconsideração a área técnica
acatou as alterações da folha de pagamento solicitadas
pelo recorrente, mas mesmo após novo cálculo com a
mudança no valor da folha para R$3.777.730,57 e a manutenção da receita de R$6.357.027,13, conforme planilha contida às fls. 150/152 da MCR 01/2011, foi mantida a infringência com a apuração de 59,43%, aplicação
ainda abaixo dos 60% constitucionalmente exigidos em
0,57%.
Dentro do contexto narrado, o Em. Relator afastou a infringência no caso concreto, ante a irrelevância dos valores, insuficiente a macular o resultado das contas apresentadas.
Pois bem.
Primeiramente apresento divergência no que diz respeito à utilização do princípio da bagatela ou da insignificância para relevar a não aplicação mínima no gasto de peswww.tce.es.gov.br

Nessa linha, os limites impostos constitucionalmente devem ser rigorosamente obedecidos pelos gestores, sob
pena de terem suas contas rejeitadas por irregularidade
insanável, condição que leva o agente político, inclusive,
a ver seus direitos políticos cassados.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que tolerava a aplicação abaixo do percentual mínimo da receita
de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, quando era de pequena monta, evoluiu para entendimento inverso, conforme acórdãos a seguir:
“[...] Conforme jurisprudência do Tribunal, a não-aplicação do percentual mínimo da receita de impostos na
manutenção e desenvolvimento do ensino não configura irregularidade insanável, assim como também não o
configuram outras questões meramente formais, sobretudo quando o órgão de contas oferece parecer técnico
favorável à aprovação das respectivas contas do ex-prefeito. [...]”
(Ac. de 17.10.2008 no REspe nº 30.043, rel. Min. ArnalSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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do Versiani.)
Eleições 2012. Prefeito. Registro de candidatura. Inelegibilidade. Art. 1º, I, g, da Lei Complementar 64/90. Ausência de aplicação do percentual mínimo de 25% em educação e de Recolhimento de contribuições previdenciárias. [...]. 1. A rejeição de contas do agravante em virtude da não aplicação do percentual mínimo de 25% exigido no art. 212 da CF/88 configura irregularidade insanável e ato doloso de improbidade administrativa [...]
(Ac. de 29.11.2012 no AgR-REspe nº 7486, rel. Min. Nancy Andrighi, no mesmo sentido o Ac de 27.11.2012 no
REspe 24659, rel. Min. Nancy Andrighi.)
Por fim, a Associação dos Membros dos Tribunais de
Contas do Brasil – ATRICON propôs à Presidência da República e ao Congresso Nacional quinze medidas para o
combate à corrupção no Brasil, cujo destaque foi “A alteração da Lei da Ficha Limpa para estabelecer como hipótese de inelegibilidade a não aplicação pelos gestores
públicos dos valores constitucionais mínimos em Educação”.
Justifica-se, portanto, a evolução do meu entendimento.
Seguindo-se na análise do cumprimento desse limite
constitucional, exponho minha divergência sobre os cálculos da receita utilizados pela área técnica, senão vejamos:
A defesa vem rebatendo reiteradamente, inclusive em
fase do presente recurso, e sob os mesmos argumentos
a área técnica mantém a irregularidade, quanto à inclusão na receita dos Fundos dos recursos advindos de uma
indenização ao Município pelos professores cedidos pelo Estado em 2007, conforme termos do Convênio de
Municipalização nº 192/2008, firmado em abril de 2008,
Diário Oficial de Contas

que totalizam o montante de R$614.549,90, resultado
da somatória de R$459.022,67 e R$155.527,23.
O argumento da área técnica se resume no fato de que
tais recursos de Convênios da Municipalização deveriam
ser levados a cômputo como receita do FUNDEB no exercício em que foram efetuados ao município, neste caso,
em 2008, tendo em vista a cláusula 4.5 do Convênio (fls.
128/138), que obriga o depósito de recursos desta natureza na conta do FUNDEB.
Verifico que os mencionados recursos, em tese, de natureza vinculada ao Convênio de Municipalização, transmudaram-se para natureza diversa, tendo em vista que
se referem a despesas realizadas com mão de obra dos
professores cedidos pelo Estado em 2007, período anterior ao Convênio firmado com a SEDU, que ocorrera somente em abril de 2008.
A comprovação de tal entendimento se encontra devidamente explicitado nos ofícios atravessados no âmbito
da Secretaria Estadual de Educação e que foram encartados pelo recorrente às fls. 126/127, bem como os apresentados em defesa oral (fls. 210 e 214/216).
Assim, embora haja a obrigação de se depositar os recursos de dito Convênio em conta específica do FUNDEB,
neste caso concreto a justificativa para sua exclusão como receita do FUNDEB está amparada no fato gerador
desta receita, que ocorrera com o pagamento da folha
de professores que foram cedidos pelo Estado em 2007
e pagos com recursos próprios do Município, por terem
sido efetuados em período pretérito à formalização do
Convênio.
Também é importante ressaltar que de maio de 2008
em diante a Conta Convênio Municipalização não exiswww.tce.es.gov.br

tia mais, e os recursos repassados pelo Estado para pagamento dos professores a partir deste exercício eram efetuados na conta direta do FUNDEB, considerando a contagem dos alunos da Rede Estadual no censo Escolar do
Município.
Deste modo, fato incontroverso é que a restituição pelo Estado em 2008 se deu em razão dos valores despendidos pelo Município quando do pagamento da folha
do magistério, antes da formalização do instrumento de
Convênio, o que desobriga o seu depósito na conta do
FUNDEB, nos termos do dito instrumento, desvinculando esta receita a esta conta específica.
Há de se observar, ainda, os esclarecimentos prestados
pela recorrente, contido às fls. 198/199 do Memorial, no
qual corrige as informações quanto ao montante de receita de R$ 614.549,90.
Ainda segundo as razões recursais, a quantia de R$
459.022,67, enviada em 02.05.2008, era efetivamente
para cobrir despesas de 2007, enquanto o montante de
R$155.527,23, enviado em 10.10.2008, era para cobrir
a folha de pagamento dos quatro primeiros meses de
2008, mas antes do Convênio firmado (janeiro a abril).
Diante do contexto fático probatório encontrado nestes
autos, reconheço que o cálculo deve ser refeito, excluindo o valor de R$614.549,90 da receita do FUNDEB, valores atinentes à despesa de folha de pagamento realizada
antes da concretização do Convênio (maio de 2008), resultando em uma receita de R$5.742.477,23, como fora
computada no Anexo II – Resumo Geral da Receita, disposto na PCA (fls. 23 do processo em apenso), reproduzida em fase recursal às fls. 122.
Assim, o gasto com os profissionais do magistério atinge
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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o percentual de 65,79%, resultado da divisão entre a despesa de R$ 3.777.730,57 e a receita de R$ 5.742.477,23,
em obediência ao dispositivo constitucional contido no
art. 60, inciso XII, da ADCT.
3. CONCLUSÃO:
Pelo exposto, divergindo respeitosamente do Em. Relator, voto para que o Colegiado adote a seguinte decisão:
I – Conhecer e dar provimento ao presente Recurso de
Reconsideração, na forma do artigo 161 e ss. da Lei Orgânica desta Corte, com a reforma do Parecer Prévio TC
- 039/2010, exarado no Processo TC 1793/2009, recomendando ao Legislativo municipal a APROVAÇÃO das
contas do Município de Fundão, relativas ao exercício de
2008, sob a responsabilidade da Sra. Maria Dulce Rudio
Soares, com fundamento no art. 80, I, da LC 621/2012.
Vitória/ES, 27 de julho de 2016.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
externado no Voto Vista acima transcrito, 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 Colegiada, 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 TribuDiário Oficial de Contas

nal c/c artigo 397, IV do Regimento Interno desta Corte;
1.2. No mérito, dar PROVIMENTO ao Recurso de Reconsideração, a fim de reformar o Parecer Prévio TC 039/2010, exarado no Processo TC 1793/2009, recomendando ao Legislativo municipal a APROVAÇÃO das
contas do Município de Fundão, relativas ao exercício de
2008, sob a responsabilidade da Sra. Maria Dulce Rudio
Soares, com fundamento no art. 80, I, da LC 621/2012.
1.3. Dar ciência aos interessados;
1.4. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator. Vencidos o
conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo e o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti que votaram por negar provimento ao recurso, nos termos dos
pareceres técnico e ministerial.

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: 26/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
PARECER PRÉVIO TC-019/2018 – PLENÁRIO

3. Data da Sessão: 24/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Processo: 03323/2014-1

4. Especificação do quórum:

Exercício: 2013

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.

UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra

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
www.tce.es.gov.br

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Procuradores: FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381ES), ALINE DUTRA DE FARIA (OAB: 12031-ES)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA – EXERCÍCIO DE
2013 – APROVAÇÃO COM RESSALVA - DETERMINAR ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Segunda-feira, 9 de julho de 2018

7

ATOS DO PLENÁRIO

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Serra, do exercício financeiro de 2013,
sob a responsabilidade do senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RTC
55/2015 (fls. 18/109) em que foram identificados indícios de irregularidades, posteriormente reproduzidos na
Instrução Técnica Inicial ITI 286/2015 (fl.111/113), nos
termos da qual foi prolatada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 477/2015, (fls. 115/116), promovendo-se
a citação do responsável para apresentação de esclarecimentos/justificativas que entender necessário no prazo
de 30 dias. Devidamente citado, o responsável, apresentou as justificativas/documentação as fls. 132/407.
Ato contínuo, a 6ª Secretaria de Controle Externo, após
análise das contas em confronto com a manifestação
acossada aos autos pelo gestor foi emitida a Instrução
Contábil Conclusiva ICC 269/2015, com a manutenção
de diversas irregularidades e a recomendação de rejeição das contas do Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos,
durante o exercício de 2013 por grave infração as normas constitucionais e legais de natureza contábil, financeira e orçamentária a qual transcrevo in verbis:
2. CONCLUSÃO
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
273/2014 e as orientações da Secretaria Geral de Controle Externo, contidas na Nota Técnica SEGEX 007/2014,
a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo Prefeito Municipal da Serra, nos termos da Instrução Normativa TC
28/2013.
Diário Oficial de Contas

Examinada a Prestação de Contas, constante do presente processo, referente ao exercício de 2013, formalizada
conforme disposições dos artigos. 137 e 138 e incisos da
Resolução TC nº 261/2013 desta Corte de Contas e considerando o que preceitua a legislação pertinente sob o
aspecto técnico-contábil, verifica-se que as demonstrações contábeis, não representam adequadamente a posição orçamentária, financeira e patrimonial do Município da Serra, conforme os itens 1.4;1.5; 1.7; 1.14; 1.17;
1.21; 1.22;1.23;1.24;1.25;1.26 desta ICC (Instrução Técnica Conclusiva).
Ressalva-se o descumprimento do artigo 14 da Instrução
Normativa TCEES 28/2013 pelo não envio em mídia ótica –CD, como anexos a defesa à citação dos seguintes relatórios contábeis, conforme item 1 desta Instrução Técnica Conclusiva:
Demonstrativo Consolidado dos Créditos Adicionais
(DEMCAD.pdf);
Balancete de Verificação Consolidado (BALVER.pdf)
Balanço Orçamentário (BALORC.pdf)
Balanço Financeiro Consolidado (BALFIN.pdf)
Balanço Patrimonial Consolidado (BALPAT.pdf)
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (RGFDCL.
pdf )

(51,3% da RCL), no 3º quadrimestre de 2013, pelo Poder Executivo do Município da Serra, tendo em vista que
a Despesa com Pessoal – PE - 3º quadrimestre/2013 alcançou valor de R$ 441.167.984,81, comprometendo
53,49% da RCL . Base Legal: artigo 22 , parágrafo único
da LC 101/2000.
Desta forma, sugerimos emissão de Parecer Prévio opinando pela REJEIÇÃO das contas do Prefeito Municipal de Serra, Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos, relativas ao exercício de 2013, com fundamento no artigo
80, inciso III, da Lei Complementar Estadual 621/2012,
em razão da manutenção das impropriedades de natureza contábil, financeira, orçamentária e operacional relatadas nos itens 1.4; 1.5; 1.7; 1.14; 1.17; 1.21;
1.22;1.23;1.24;1.25;1.26 desta ICC e resumidamente
transcritos a seguir:
1.4 Divergência de R$ 31.920.310,00 entre as alterações
orçamentárias demonstradas no DEMCAD e os valores
demonstrados no BALVER (correspondente ao item 4.4)
Base legal: Lei 4.320/1964, art. 101
1.5 Abertura de créditos especiais no montante de R$
4.588.600,00, sem evidência documental de prévia autorização legislativa. (correspondente ao item 4.5).Base
legal: Lei 4.320/1964, art. 101

Ressalta-se que a ausência dos demonstrativos contábeis acima relacionados, impossibilita que sejam salvos
no Banco de Dados deste Tribunal de Contas (Sistema
de Processos Workflow) tornando-o incompleto e defasado quando comparado ao Banco de Dados do Município da Serra .

1.7 Ausência de evidenciação no DEMCAD de R$
15.300.000,00 anulados em Reserva de Contingência,
na dotação 99.997.9999.2.684 – Capitalização do Fundo Previdenciário. (correspondente ao item 4.7 do RTC
55/15). Base legal: LC 101/2000, art. 50, Lei 4.320/64 e
Resoluções CFC 750/1993 e 1.128 a 1.141 e suas alterações

RESSALVA-SE o descumprimento do limite prudencial

1.14 Inexistência de documentos comprobatórios con-

www.tce.es.gov.br
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tendo os cálculos atuariais de provisões matemáticas
previdenciárias canceladas no valor de 592.648.996,03,
bem como ausência de cópia dos atos normativos autorizativos dos referidos cancelamentos (correspondente
ao item 6.5 do RTC 55/2015). Base legal: Lei 4.320/1964,
art. 101
1.17 Divergência de 37.937.581,41 entre o Passivo Financeiro e o Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexos 14 e 17 da Lei 4320/64 respectivamente (correspondente ao item 6.8 do RTC 55/2015). Base legal: Lei
4.320/1964, art. 101
1.21 Ausência de Conciliações bancárias das contas vinculadas às despesas com ensino. (correspondente ao
item 7.5.2 do RTC 55/2015): Extrato de aplicação financeira da conta BANESTES 12.263.851 – FUNDEB. Base legal: Lei 4.320/1964, art. 101
1.22 – Movimentação de recursos do FUNDEB em contas bancárias não específicas e não exclusivas para o
FUNDEB (correspondente ao item 7.5.3 do RTC 55/2015).
Base legal: Lei nº 9.394/96, Lei n° 11.494/07, artigos 11 e
12 da Resolução TCEES 238/2012 (atualizada)
1.23 – Movimentação de recursos do MDE em contas
bancárias não exclusivas para o ensino infantil e fundamental (correspondente ao item 7.5.4 do RTC 55/2015).
Base legal: art. 11, V da Lei 9.394/96, Lei n° 11.494/07,
artigo 16 Resolução TCEES 238/2012
1.24 – Falta de conciliações bancárias das contas vinculadas às despesas com saúde. (correspondente ao item
7.6.1 do RTC 55/2015). Base legal: Lei 4.320/1964, art.
101
1.25 – Concessão de Renúncia de Receita sem autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na
Diário Oficial de Contas

Lei Orçamentária Anual (LOA) (correspondente ao item
7.9.1 do RTC 55/2015). Base legal: LC 101/2000, art. 4º,
§§ 1º e 2º, c/c Portarias STN.
1.26 Ausência de registro contábil, da renúncia de receita em conta redutora da receita orçamentária. (correspondente ao item 7.9.2 do RTC 55/2015). Base legal:
Lei 4.320/1964, art. 101
Os autos, posteriormente, foram encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 5223/2015,
anuindo aos argumentos fáticos e jurídicos descritos na
ICC 269/2015.
O Ministério Público de Contas, manifesta-se através do
Parecer PPJC 05400/2017 , (fls. 535), na Lavra do Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, concluindo :
O Ministério Público de Contas, pelo Procurador abaixo subscrito, no exercício de suas atribuições institucionais, anui aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva – ITC 5223/2015 (fl.
511/513), de lavra do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (NEC).
Após a manifestação do Ministério Público Especial de
Contas vieram os autos conclusos, e, colocado em pauta
foi interposto pelo gestor “Memoriais” de fls. 544/564,
com juntada de documentos de fls. 565/990, seguindo-se as Notas Taquigráficas 6/2017 (fls. 991/992), sendo
os autos remetidos a SegexContas que veio elaborar a
Manifestação Técnica 1702/2017 (fls. 997/1044) sugerindo o afastamento de indicativos de irregularidades
apontados nos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.9, 2.10 e 2.11 da ITC
5223/2015 .
Ouvido, novamente, os autos ao Ministério Público Eswww.tce.es.gov.br

pecial de Contas veio o mesmo se posicionar às fls.
1048/1049, anuindo as razões esposadas na Manifestação Técnica – MT 1702/2017, dando pela rejeição das
contas do Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam da PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL da Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos, na
condição de Chefe do Poder Executivo do Município de
Serra, no exercício de 2013, submetida a este Tribunal
de Contas para, no exercício de sua competência constitucional delineada no art. 71, I da CF/88, apreciação e
emissão do Parecer Prévio. Trata-se, pois, de Contas de
Governo.
Conforme definido no Manual de Inicio de Mandato, editado por esta Corte de Contas em Novembro de 2016,
“Contas de governo são aquelas prestadas pelo chefe do Poder Executivo, compreendendo um conjunto de
demonstrativos, documentos e informações de natureza
contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional que permita a avaliação da gestão política do responsável. Expressa os resultados da atuação governamental, submetidos ao TCE-ES para apreciação e emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento
levado a efeito pelo respectivo Poder Legislativo, a quem
compete o julgamento em definitivo dessa espécie de
contas.”
Também o Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060)
definiu que “contas de governo” são contas globais que:
“Demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Revelam o cumprir do orçamento, dos planos de
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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governo, dos programas governamentais, demonstram
os níveis de endividamento, o atender aos limites de
gasto mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei
4.320/64.”
Assim, fundamento meu voto com informações retiradas das análises técnicas relatadas nos autos, no intuito de auxiliar o julgamento das contas do Município de
Serra, relativas ao exercício de 2013 pelo Poder Legislativo Municipal.
Planejamento, Orçamento e Gestão Fiscal
Segundo o Relatório Técnico RTC 55/2015 “A Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei Nº 3924/2012, elaborada
nos termos do § 2º, do artigo 165 da CF/88” e “a Lei Orçamentária Anual – LOA do Município da Serra – Lei nº
4000/2013– estimou a receita e fixou a despesa para o
exercício de 2013 em R$ 1.116.000.000,00 (um bilhão
cento e dezesseis milhões de reais), admitido a abertura de créditos adicionais suplementares, limitados a 25%
do valor total do orçamento, conforme artigo 9º de Lei
Municipal 4000/2013”.
Execução orçamentária
Quanto a execução orçamentária consolidada, o Relatório Técnico Contábil (fls. 24/25), relata que o município
arrecadou 81,30% da receita prevista e executou 78,76%
da despesa autorizada, obtendo um resultado da execução orçamentária consolidado superávitário em R$
20.341.665,85, como demonstrado a seguir na tabela 1:
Tabela 1: Síntese da execução orçamentária
Previsão/Autorização

Diário Oficial de Contas

Execução

Receita orçamentária 1.116.000.000,00
consolidada
Despesa orçamentária 1.131.930.000,00
consolidada
Resultado da Execução Orçamentária

907.294.559,41
886.952.893,56
20.341.665,85

Fonte: RTC 55/2015 – Processo TC 3323/2014
Gestão Fiscal e Limites Constitucionais
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00) tem como princípio básico a responsabilidade na gestão fiscal,
e pressupõe a ação planejada e transparente, em que se
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas. Para tanto, a LRF determina que os gestores pratiquem uma gestão fiscal compatibilizando a captação e a aplicação de recursos públicos,
mediante a implementação de ações planejadas e transparentes que cumpram os limites constitucionais e que
mantenham o equilíbrio das contas públicas.
Ressalto que, por força do art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o TCEES realizou os acompanhamentos bimestrais (RREO) e quadrimestrais (RGF) no exercício de
2013, sobre os limites e condições atinentes às metas de
resultado primário e nominal, à despesa com pessoal, à
dívida consolidada, às operações de crédito, às garantias
e contragarantias, entre outros aspectos relevantes da
gestão fiscal do Município de Serra.
Metas de Resultado Primário e Nominal
Em seu art. 1º, § 1º, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece correspondência entre gestão fiscal responsável e a definição de metas de receitas e despesas:
Art. 1º [...] § 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equiwww.tce.es.gov.br

líbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de
metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de
receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita,
concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
As metas de resultado entre receitas e despesas, estabelecidas, anualmente, na Lei de Diretrizes Orçamentárias são as metas de resultados nominal e primário, fixadas em valores correntes e constantes. São direcionadores da política fiscal de cada ente e, como ensina Carvalho Jr., na obra “Entendendo Resultados Fiscais”, tem como objetivo controlar a variação do endividamento do
ente federado, em busca permanente de sustentabilidade fiscal.
Neste contexto, verifico que, no exercício de 2013, não
foi apontado descumprimento das metas fiscais, pelo
Município de Serra.
Limites
Também a obediência aos limites e condições, no que
tange a geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita,
concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar, são
pressupostos de uma gestão fiscal responsável, é o que
dispõe o art. 1º, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Nesse passo, da análise retratada no Relatório Técnico
Contábil e na Instrução Técnica Conclusiva extraem-se os
seguintes dados:
Tabela 1: Resumo da verificação da observância aos limites Fonte: RTC 55/2015 e ICC 269/2015- Processo TC
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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3323/2014

fonte Recursos Ordinários de R$ -15.532.157,29.

Na tabela acima demonstra-se o cumprimento dos limites legais e constitucionais, havendo apenas uma não
observação do limite prudencial (51,3% da RCL) das despesas com pessoal do executivo.

III – Das irregularidades

Execução Financeira
A execução financeira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como, os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, que, somados
ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o
exercício seguinte.
Na análise empreendida a unidade técnica apurou que o
saldo em espécie ao final do mesmo exercício montava
R$ 342.505.893, 49.
Execução Patrimonial
As alterações ocorridas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, evidenciadas
na Demonstração de Variações Patrimoniais, geraram,
no exercício, um superávit de R$ 737.452.829,71.
Quanto a situação patrimonial, apresenta-se a seguir o
resumo do Balanço Patrimonial Consolidado, que demonstra equilíbrio entre os ativos (aplicações de recursos) e passivos (origens de recursos) do município:
Tabela 4: Balanço Patrimonial resumido
O Balanço Patrimonial é acompanhado do quadro demonstrativo do superávit financeiro, apurado pela diferença entre o ativo e o passivo financeiros. Conforme registrado no relatório técnico contábil (fls. 49), no exercício de 2013, o superávit financeiro consolidado totalizou
R$ 236.170.825,77, nele contido o déficit financeiro da
Diário Oficial de Contas

Quanto aos apontamentos da unidade técnica, entendo
por bem acompanhar, pelos seus próprios fundamentos, as razões lançadas na Instrução Contábil Conclusiva 269/2015 (fls. 411/509), albergada pela Instrução Técnica Conclusiva 5223/2015 (fls 511/513), bem como na
Manifestação Técnica 1702/2017 (fls. 997/1044), cujo
opinamento foi pelo afastamento dos seguintes indícios
de irregularidade:
Diferença de R$ 17.776.000,00 entre os Créditos Adicionais demonstrados no BALEXO e no DEMCAD; (item 4.1
do RTC e 1.1 da ICC)
Ausência de evidenciação no DECAMD dos créditos adicionais abertos em favor da Câmara Municipal e do Instituto de Previdência (item 4.2 do RTC e 1.2 da ICC)
.Não consolidação no BALVER da dotação orçamentária autorizada de todas as Unidades Gestoras municipais
(item 4.3 do RTC e 1.3 da ICC)
Divergência de R$ 31.920.310,00 entre as alterações orçamentárias demonstradas no DEMCAD e os valores demonstrados no BALVER (item 4.4 do RTC, 1.4 da ICC e 2.1
da MT)
Abertura de créditos especiais no montante de R$
4.588.600,00 sem evidência documental de prévia autorização legislativa (item 4.5 do RTC, 1.5 da ICC e 2.2 da
MT)
Falta de segregação no Balanço Orçamentário de valores referentes as Reservas de Contingência e Reservas do
RPPS (item 4.6 do RTC e 1.6 da ICC)
Ausência

de

evidenciação

no

www.tce.es.gov.br

DECAMD

de

R$

15.300.000,00 anulados em Reserva de Contingência,
na dotação 99.997.9999.2.684 – Capitalização do Fundo
Previdenciário (item 4.7 do RTC e 1.7 da ICC e 2.3 da MT)
Divergência entre o saldo de caixa e equivalente de caixa calculado e o evidenciado nos Balanços Financeiros:
Empenhado, Liquidado e Pago ((item 5.1 do RTC e 1.8
da ICC)
Divergência de informações quanto os critérios de consolidação das receitas e despesas orçamentárias declaradas na nota explicativa ao Balanço Financeiro e os valores consolidados demonstrados no Balanço Financeiro
(item 5.2 do RTC e 1.9 da ICC)
.Ausência de encaminhamento do Balancete de Verificação Consolidado (item 6.1 do RTC e 1.10 da ICC)
Divergência de R$ 221.519.815,43 entre o resultado financeiro detalhado por destinação de recursos – Anexo
ao Balanço Patrimonial e resultado financeiro do Balanço Patrimonial (item 6.2 do RTC e 1.11 da ICC)
Diferença de R$ R$ 197.022.481,86 no saldo da conta caixa e equivalente de caixa evidenciada no Balanço
Financeiro e no Balanço Patrimonial (item 6.3 do RTC e
1.12 da ICC)
Divergência de R$ 197.022.481,97 entre a conta “caixa e
equivalente de caixa” no Balanço Patrimonial Consolidador, na Demonstração de Fluxo de Caixa – Consolidada
e no Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa – RGF –
LRF (item 6.4 do RTC e 1.13 da ICC).
Divergência R$ 2.333.304,31 entre a Dívida Consolidada
Líquida evidenciada no RGFDCL e no RRERNO (item 6.6
do RTC e 1.15 da ICC).
Evidenciação no Demonstrativo da Dívida Fundada Interna de cancelamentos de parcelamentos de dividas preSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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videnciárias e emissão de novas dívidas sem identificação dos Regimes Previdenciários (item 6.7 do RTC e 1.16
da ICC)
Descumprimento do Limite Legal – Dispêndio com Pessoal - Poder Executivo (item 7.1.1 do RTC e1.18 da ICC)
Descumprimento do Limite Legal – Dispêndio com Pessoal – Município da Serra (item 7.1.2 do RTC e 1.19 da
ICC)
Inobservância do limite mínimo estabelecido para a aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino
Ausência de Conciliações bancárias das contas vinculadas às despesas com saúde e ausência do extrato bancário da conta 000100647035 (item 7.5.2 do RTC e 1.21
da ICC)
Concessão de Renúncia de Receita sem autorização na
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA) (item 7.9.1 do RTC, 1.25 da ICC e 2.10
da MT)
Ausência de registro contábil, da renúncia de receita em
conta redutora da receita orçamentária (item 7.9.2 do
RTC, 1.26 da ICC e 2.11 da MT,
Observo que a Instrução Contábil Conclusiva ressalva o
descumprimento dos artigos 12, 14 da Instrução Normativa TCEES 28/2013 pelo não envio em mídia ótica –CD,
como anexos a defesa à citação dos seguintes relatórios
contábeis, todavia, dado o lapso temporal desde a prestação de contas do exercício de 2013, deixo de emitir determinação com tal fito, em razão das prestações de contas anuais seguintes não apresentarem tais desconformidades.
Quanto aos demais itens, teço as considerações a seguir:
Diário Oficial de Contas

Inexistência de documentos comprobatórios contendo
os cálculos atuariais de provisões matemáticas previdenciárias canceladas no valor de 592.648.996,03, bem
como ausência de cópia dos atos normativos autorizativos dos referidos cancelamentos (correspondente ao
item 6.5 do RTC 55/2015, 1.14 da ICC 269/2015 e 2.4 da
Manifestação Técnica 1702/2017).
Em síntese apertada, o RTC aponta que “o saldo das
Provisões Matemáticas Previdenciárias evidenciadas
no Balanço Patrimonial em 31/12/2012 totalizava R$
811.016.612,75, decrescendo para R$ 218.367.616,72
em 31/12/2013” e “que é necessário para subsidiar o
exame das presentes contas, o encaminhamento dos documentos contendo os cálculos atuariais que comprovem o valor das provisões matemáticas previdenciárias
canceladas e das novas provisões matemáticas constituídas em favor do FUNPREV, bem como, cópia dos atos
normativos autorizativos (Decretos) dos cancelamentos
efetuados em 2013”.
A defesa encaminhou cópia do do cálculo atuarial de responsabilidade do RPPS e após análise a área técnica teceu os seguintes comentários:
(...)
Verifica-se pelo intermédio do Balancete de Verificação
que a conta “Outros Créditos do Plano de Amortização”,
conta redutora do Passivo Não Circulante, apresentou
em 31/12/2013 saldo devedor de R$ 1.516.728.778,98
(fls.208, Volume II). Este registro contábil foi determinante para o decréscimo das Provisões Matemáticas
Previdenciárias em 2013 (R$ 218.367.616,72) quando comparada ao saldo do mesmo grupo de contas em
31/12/2012 (R$ 811.016.612,75), valores estes demonstrados no Balanço Patrimonial às folhas 280, Volume II
www.tce.es.gov.br

do processo sob exame.
O fato é que não foram encaminhados para exame deste Tribunal de Contas, cópias de atos normativos contendo autorizações e respectivos valores que possam suportar contabilmente os cancelamentos das Provisões Matemáticas Previdenciárias – Passivo Atuarial, efetuadas
no exercício de 2013, prejudicando dessa forma, a análise por este Tribunal de Contas do Passivo Atuarial Consolidado do Município da Serra.
Diante das justificativas e documentações encaminhadas
permanece a irregularidade apontada.
Em sede de sustentação oral o defendente, juntou novamente a avaliação atuarial e ao discorrer sobre a mesma
assim concluiu:
[...]
Dessa forma, a redução significativa do passivo atuarial
do exercício anterior (2012) para o exercício em questão (2013), ou seja o decréscimo de R$ 592.648.996,03,
foi influenciada pela inclusão de registros de plano de
amortização e ajuste de resultado superavitário nas provisões matemáticas exercício 2013 nos valores de R$
1.516.728.778,97 (saldo devedor) e R$ 523.073.996,04
(saldo credor). Estes registros devem ser considerados
por abrangerem valores importantes a serem recebidos
pelo RPPS do Municipio da Serra, tais como contribuição
patronal suplementar (plano de amortização) e aportes
financeiros (ajuste de resultado superavitário), respectivamente.
A análise técnica refutou os argumentos sob o argumento de que
A defesa reencaminhou o Relatório Avaliação Atuarial
2012 do Regime Próprio de Previdência Social de SerSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ra (fls. 716-819) já analisados através da ICC 269/2015,
no entanto, não foram encaminhados cópias de atos
normativos contendo autorizações e respectivos valores que possam suportar contabilmente os cancelamentos das Provisões Matemáticas Previdenciárias – Passivo Atuarial, efetuadas no exercício de 2013 área técnica.
Pois bem. No presente caso, estou convencido de que a
redução do passivo “reservas matemáticas” está devidamente justificada por meio da avaliação atuarial.
No sitio do Ministério da Previdência, encontra-se a definição de avaliação atuarial:
Avaliação Atuarial é o estudo técnico desenvolvido pelo atuário, baseado nas características biométricas, demográficas e econômicas da população analisada, com
o objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente
e adequada, os recursos necessários para a garantia dos
pagamentos dos benefícios previstos pelo plano. A Portaria MPS nº 403/2008 dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes
Próprios de Previdência Social – RPPS, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, define parâmetros para a segregação da massa e dá outras providências.
Tratam-se, portanto, de estimativa feitas com base em
hipóteses que podem variar ao longo dos exercícios e,
consequentemente, promover alterações nos resultados
atuariais apresentados em cada exercícios. Tanto é assim, que a Lei n° 9717/98, exige dos regimes próprios
de previdência a realização de avaliação atuarial inicial
e novas reavaliações a cada balanço, utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e revisão do plano de
custeio e benefícios.
Diário Oficial de Contas

Por sua vez, a contabilidade do Ente deve refletir a avaliação atuarial realizada para tal fim e, conforme esclarecido no sitio eletrônico do Ministério da Previdência:

Após regular citação o defendente apresentou alegações refutadas pela unidade técnica na Instrução Contábil Conclusiva 269/2015.

O Parecer do Atuário é o documento contábil hábil usado pelo profissional da área contábil para efetuar o registro da “provisão matemática previdenciária”, não
sendo sua função contestar os valores apresentados.
Todavia, no caso de alterações significativas na composição dos valores da avaliação atuarial de um ano para
outro, é importante que o Contador verifique na Avaliação a análise comparativa entre os resultados das três
últimas avaliações, objetivando compor as notas explicativas que acompanharão as demonstrações contábeis
publicadas pelos RPPS ao final do exercício. Essa análise
comparativa entre os resultados das três últimas avaliações é quesito obrigatório da Avaliação Atuarial.

Em sede de defesa oral o defendente aduziu, em síntese,
“que os restos a pagar não devem fazer parte do passivo financeiro por não se tratar de obrigações reais, o que
gerou a suposta irregularidade apontada, que na verdade corresponde a mera divergência de entendimento [...
]”.

Perscrutando os autos, verifico quem no caso do Município de Serra, a Contabilidade no exercício de 2013 refletiu a avaliação atuarial, cujos valores estão evidenciados na avaliação atuarial no apêndice D – Demonstrativo
de Provisões Matemáticas – Plano de Custeio Atual (fls.
819), conforme demonstrado a seguir: Desta forma, divergindo a área técnica e do Parquet de Contas, afasto a
presente irregularidade.
Divergência de 37.937.581,41 entre o Passivo Financeiro e o Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexos 14 e
17 da Lei 4320/64 respectivamente (correspondente ao
item 6.8 do RTC 55/2015, 1.17 da ICC 269/2015 e 2.5 da
Manifestação Técnica 1702/2017)
Segundo aponta o RTC, o valor do passivo financeiro evidenciado no Balanço Patrimonial diverge daquele demonstrado no Demonstrativo de Dívida Flutuante em R$
37.937.581,41.
www.tce.es.gov.br

Novamente a área técnica refutou os argumentos
ANÁLISE TÉCNICA: Reenviados o Balanço Patrimonial –
Anexo 14 consolidador (fls. 962-968) e o Demonstrativo
da Dívida Flutuante – Anexo 17 (fl. 969), observa-se que
permanece a divergência:
Descrição
Passivo Financeiro
Dívida Flutuante
Diferença:

Demonstrativo
(Anexo 14)
(Anexo 17)

Valor (R$)
124.834.183,59
86.896.602,18
37.937.581,41

Quando Lei 4320/64 no artigo 92 destaca que a dívida
flutuante compreende os restos a pagar, e o parágrafo
único descreve que o registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas, não significa que
os restos a pagar não processados serão excluídos da dívida flutuante, mas, apenas destacados.
Art. 92. A dívida flutuante compreende:
I - os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;
II - os serviços da dívida a pagar;
III - os depósitos;
IV - os débitos de tesouraria.
Parágrafo único. O registro dos restos a pagar far-se-á
por exercício e por credor distinguindo-se as despesas
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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processadas das não processadas. (negritei)
Entende-se que por ocasião do encerramento do exercício (31/12), após a inscrição de restos a pagar, e toda a dívida fundada que existia no Passivo Financeiro for transformada em dívida flutuante (Art. 92 da Lei 4.320/64),
nesse momento, o Passivo Financeiro deverá ser igual à
dívida flutuante.
Verifica-se então que a divergência entre as peças está
devidamente justificada: facilmente se verifica tratar-se
de não inclusão dos restos a pagar não processados no
demonstrativo de dívida flutuante. Trata-se de uma exclusão indevida, dado que não cabe ao gestor municipal a interpretação do comando normativo, antes o seu
cumprimento. A Lei 4.320, que data de 1964, ou seja, 49
anos antes do exercício financeiro ora apreciado, é explicita na definição da dívida flutuante. Assim, não há dúvida de que há uma irregularidade na geração do demonstrativo de dívida flutuante do Município, neste
exercício.
Contudo, penso que o erro está devidamente identificado e deve ser corrigido em demonstrações futuras. Porém trata-se de um erro formal que não causou prejuízos à avaliação do patrimônio do Ente, que não se verifica reincidência em exercícios posteriores a 2013. Sendo
assim, por se tratar de erro formal, não pode macular as
contas do presente exercício. Devendo ser determinado
ao atual gestor municipal para que quando da formalização das prestações de Contas Anuais, tome providencias
para garantir o exato cumprimento da lei 4.320/64, aliado ao Manual de Contabilidade Pública Aplicado ao Setor Público, emanado da Secretaria de Tesouro Nacional,
sob pena de incorrer em reincidência.
Ausência de conciliações bancárias das contas vinculaDiário Oficial de Contas

das às despesas com ensino (correspondente ao item
7.5.2 do RTC 55/2015, 1.21 da ICC 269/2015 e 2.6 da MT
1702/2017)
Conforme análises técnicas reproduzidas na ICC
269/2015 e na Manifestação Técnica 1702/2017, após
oportunizado o contraditório e a ampla defesa, por meio
da regular citação e juntada de documentos em sede
de sustentação, restou pendente o envio de um extrato bancário, a saber: o extrato de aplicação financeira
da conta BANESTES 12.263.851 – FUNDEB”, o que configura o não atendimento integral do Anexo 02 da IN TCEES 28/2013 que normatiza sobre o envio da prestação de
contas anuais a esta Corte de Contas.
Todavia, conforme se verifica nos autos, à vista do
montante envolvido, R$ 215.922,13, que representa 0,12% das receitas provenientes do FUNDEB (R$
178.070.718,79) e cerca de 1.3% dos saldo em 31 de dezembro das contas do MDE, FUNDEB e demais recursos
vinculados a Educação, que segundo o RTC 55/2015 totalizava R$ 15.860.389,80. Ademais, não há nos autos evidências de dano ao erário em razão da ausência de tal
extrato. Dessa forma, a meu ver tal irregularidade não
é suficiente para macular as contas do Prefeito Municipal.
Movimentação de recursos do FUNDEB em contas bancárias não específicas e não exclusivas para o FUNDEB
(correspondente ao item 7.5.3 do RTC 55/2015, 1.22 da
ICC 269/2015 e 2.7 da MT 1702/2015) e Movimentação
de recursos do MDE em contas bancárias não exclusivas
para o ensino infantil e fundamental (correspondente
ao item 7.5.4 do RTC 55/2015, 1.23 da ICC 269/2015 e
2.8 da MT 1702/2015)
Segundo aponta o RTC 55/2015, (...)em 2013 foram efewww.tce.es.gov.br

tuados pagamentos de despesas referentes ao FUNDEB
com recursos movimentados em outras contas bancárias não específicas e exclusivas para o FUNDEB e que
em 2013 foram efetuados pagamentos de despesas referentes ao MDE com recursos movimentados também
em outras contas bancárias, não exclusivas para o ensino
infantil e fundamental
Conforme análise técnica (ICC 269/2015 e MT 1702/2015)
que confrontou a defesa apresentada após regular citação e sustentação oral, os argumentos do gestor não foram suficientes para afastar a desconformidade com a
regra imposta pela Resolução TCEES 238/2012 de que
cada Prefeitura deve providenciar a manutenção, junto
ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica Federal, de conta corrente específica, denominada Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB (art. 11), assim como uma denominada MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Municipal (art. 16).
Sobre a presente desconformidade, verifiquei que idêntica situação ocorreu nas contas do exercício de 2014 (TC
05475/2015), já apreciadas , sendo proposto pela área
técnica (Manifestação Técnica 1280/2017) o seu afastamento, nos seguintes termos:
[...] De outra parte, com base nas contas apresentadas
dos exercícios financeiros de 2015 e 2016 não se verificou a ocorrência de situação idêntica àquela retratada
no RTC.
Da mesma forma, não houve descumprimento dos limites mínimos constitucionais em despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, tanto no exercício financeiro de 2014, quanto no exercício financeiro de 2015. No que tange a fiscalização do Conselho do
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Fundeb, ainda que a separação das contas favorecesse
a transparência das informações, não houve embaraço
a atuação do Conselho, bem como a distinção requerida
das contas não prejudicou o acompanhamento e fiscalização das despesas municipais com a educação.
Assim e, considerando que não houve grave violação a
norma estabelecida; considerando que não houve prejuízos à fiscalização do Conselho do Fundeb; considerando que não houve descumprimento dos limites mínimos constitucionais em despesas com manutenção e
desenvolvimento do ensino; vimos acolher as alegações
de defesa, fato este que nos conduz a opinar pelo afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item
7.6.2 do RTC 455/2015 e 2.3 da MT 425/2016.
Pois bem. A análise técnica acima reproduzida deixa claro que medidas foram tomadas para corrigir a falha ora
apontada. Registro ainda que no exercício de 2013, ora
em exame, também não houve descumprimento dos limites mínimos constitucionais em despesas com manutenção e desenvolvimento. Por tais razões, também neste caso, entendo que a presente desconformidade não
pode macular as contas do Prefeito Municipal.
Por todo o exposto, divergindo parcialmente da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SERGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões exDiário Oficial de Contas

postas pelo relator, em:
1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara
Municipal da Serra a APROVAÇÃO COM RESSALVA DAS
CONTAS do Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos, Prefeito Municipal da Serra, referente ao exercício de 2013,
na forma do art. 80, II, da LC 621/2012 c/c art. 132, II do
RITCEES.
1.2. DETERMINAR ao atual responsável pelas contas municipais para que:
a. quando da formalização das prestações de Contas
Anuais, tome providencias para garantir o exato cumprimento da lei 4.320/64, aliado ao Manual de Contabilidade Pública Aplicado ao Setor Público, emanado da Secretaria de Tesouro Nacional, sob pena de incorrer em reincidência.
1.3. Dar ciência ao interessado;
1.4. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator. Vencidos o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo
e o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti
que acompanharam o entendimento técnico e ministerial pela rejeição das contas.
3. Data da Sessão: 24/04/2018 - 12ª 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.
www.tce.es.gov.br

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: 26/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
PARECER PRÉVIO TC-027/2018 – PLENÁRIO
Processos: 04003/2013-1, 03218/2014-8, 00381/2013-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: NEUCIMAR FERREIRA FRAGA
Procuradores: GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046- ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB: 15786-ES), SANTOS FERREIRA DE SOUZA (OAB:
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3462-ES)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2012 – 1) EMITIR PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO
DAS CONTAS – 2) RECOMENDAR – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura de Vila Velha, relativa ao exercício
de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Neucimar Ferreira
Fraga, prefeito municipal no período em questão.
A Prestação de Contas foi encaminhada por meio do OF.
Nº 199/2013/GP e autuada em 30/04/2013, protocolo
003819 (fl. 01), cumprindo o prazo regimental, consoante o art. 126, da Resolução TCE/ES nº 182/02, vigente à
época, e o art. 56, inciso XXII, da Lei Orgânica do Município.
No Relatório Técnico Contábil RTC nº 203/2014 (fls.
310/329) a área técnica apontou indícios de irregularidades, originando a Instrução Técnica Inicial - ITI 820/2014
(fl. 380) da qual houve citação do responsável.
Em análise comparativa entre os apontamentos das possíveis irregularidades e os esclarecimentos apresentados (fls. 435/446), a 5ª Secretaria de Controle Externo
elaborou a Instrução Contábil Conclusiva - ICC 13/2015
(fls. 590/621) opinando pela emissão de parecer prévio
pela rejeição das Contas, sendo acompanhado pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC
conforme Instrução Técnica Conclusiva 1752/2015 (fls.
665/683), concluindo nos seguintes termos:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas na ICC
13/2015 e diante do preceituado no art. 319, parágrafo
Diário Oficial de Contas

único, inciso IV, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando para que seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas
do senhor Neucimar Pereira Fraga – Prefeito Municipal,
frente à Prefeitura Municipal de Vila Velha, no exercício
de 2012, nos termos do art. 80, inciso III15, da Lei Complementar nº 621/2012, tendo em vista as seguintes irregularidades:
¬ Não recolhimento das contribuições do INSS retidas
de terceiros, no prazo definido pela legislação.
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.
¬ Ausência de recolhimento das dívidas registradas nas
contas “FGTS/FUNEVE – Administrativo”, “INSS Fiscalização 2010”, e “INSS Fiscalização 2012”.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.
¬ Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos
quadrimestres do mandato, sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento.
Base Normativa: Art. 42 c/c o art. 1º, §1º, da Lei Complementar 101/2000.
¬ Cancelamento de Restos a Pagar Processados.
Base Normativa: Arts. 36, 58, 63, 85, 87, 89, 92, 93, 101 a
105 da Lei Federal 4320/1964; e art. 127, inciso II, alínea
“b”, da Resolução TCEES 182/2002.
Em razão da infração ao art. 42 da Lei Complementar
www.tce.es.gov.br

101/2012 - Obrigação de despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento, nos termos
do art. 136 da Lei Complementar 621/2012, sugere-se a
aplicação da multa prevista no art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei
10.028/2000, sem prejuízo de emissão do parecer prévio
sobre as contas anuais.
Por fim, no tocante à representação em apenso (Proc.
TC 3218/2014), ressalta-se que a matéria foi apreciada
no item 2.5 da ICC 13/2015. Desta forma, sugere-se que
se dê CIÊNCIA ao Representante do teor da decisão final a ser proferida, conforme art. 307, §7º, da Res. TC
261/2013 (Reg. Interno).
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas, este acompanhou a área técnica, conforme Manifestação MMPC 54/2015 (fls. 686/690), da lavra do Exmo. Procurador Luciano Vieira, que opinou pela REJEIÇÃO das contas da Prefeitura de Vila Velha, referentes
ao exercício de 2012.
Feito a defesa oral, o gestor enviou novas documentações (fls. 744/1143), fazendo juntada às notas taquigráficas (fls. 729/739).
Na Manifestação Técnica 00222/2016-1 fora mantido o
indicativo de irregularidade, opinando-se, portanto, por
manter a recomendação à rejeição das contas de responsabilidade do Senhor Neucimar Ferreira Fraga, Prefeito Municipal durante o exercício de 2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luciano
Vieira elaborou o parecer PPJC 01511/2016-1, reiterando a manifestação do Ministério público 00054/2015-1
(fls. 686/690).
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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O Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, após vistas
dos autos, divergiu da área técnica, do Ministério Público, e parcialmente do Conselheiro Relator, e opinou pela emissão do parecer prévio pela aprovação com ressalvas.
Divergindo do Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges,
o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, após
vistas, opinou por manter as irregularidades, e votou pela emissão do parecer prévio pela rejeição das contas.
O Conselheiro em Substituição Marco Antônio da Silva,
divergindo parcialmente do posicionamento do Relator
e do Conselheiro Carlos Ranna de Macedo, e acompanhando parcialmente o posicionamento do Conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges, opinando pela emissão do
parecer prévio pela aprovação com ressalvas.
Em consonância com o voto-vista dos Conselheiros Sérgio Borges e Marco Antônio, o Conselheiro José Antônio
Pimentel vota para que seja emitido parecer prévio recomendando aprovação das contas do Município de Vila Velha.

tas 04345/2017-9.
Na 43ª Sessão Plenária do dia 05/12/2017 (após diligência determinada na sessão do dia 16/05/2017) - Infringência ao artigo 42 da LRF/2000, houve sustentação
oral, sendo feita a juntada das notas taquigráficas (fls.
2.649/2.654) e do memorial (2.659/2.663).
II – FUNDAMENTAÇÃO
II.1 – DAS CONTAS DE GOVERNO
Examinando o processo, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites
legais e regimentais.
Os presentes autos cuidam da PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL DA PREFEITURA DE VILA VELHA, referente ao
exercício de 2012, portanto, estamos a apreciar as “Contas de Governo”.

Na 15ª sessão ordinária realizada em 16/05/2017, fica
decidido (Decisão 01828/2017-3) a realização de diligência in loco para verificação do item 2.6 da ICC/2015, nos
termos do art. 75, § 1º c/c o art. 224, parágrafo único,
ambos do RITCEES.

Em artigo publicado na Revista do TCU, o Conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, José de
Ribamar de Caldas Furtado, defende que o conceito de
contas de governo é o ponto de partida para que se possa entender a missão constitucional atribuída ao Tribunal de Contas de prestar auxílio ao Parlamento no julgamento político que exercerá sobre a gestão anual do
Chefe do Executivo. Esse auxílio será consubstanciado no
parecer prévio.

No Relatório de Diligência 00002/2017-5 (2567/2582), a
Secretaria de Controle Externo de Contas mantém a irregularidade do item “obrigação de despesas contraída
nos dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento”,
sendo acompanhado pelo Em. Procurador Luciano Vieira, como segue no Parecer do Ministério Público de Con-

Para o Conselheiro, a prestação de “contas de governo”,
que se diferencia da prestação das “contas de gestão”,
é o meio pelo qual, anualmente, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e
os Prefeitos Municipais expressam os resultados da atuação governamental no exercício financeiro a que se referem.

Diário Oficial de Contas
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O Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060) definiu que
“contas de governo” são contas globais que:
“Demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Revelam o cumprir do orçamento, dos planos de
governo, dos programas governamentais, demonstram
os níveis de endividamento, o atender aos limites de
gasto mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei
4.320/64.”
O doutrinador J. Ulisses Jacoby Fernandes destacou em
sua obra “Tribunais de Contas do Brasil” definição dada pelo Conselheiro Aécio Mennuci, cujo procedimento
“contas anuais” se caracteriza como um extenso relatório, que é acompanhado do Balanço Geral e demais demonstrações financeiras correlatas e pelos quais se procura demonstrar o que foi gasto (despesa) e o que foi
arrecadado (receita) no exercício encerrado, dando-se
ênfase especial ao desempenho orçamentário do estado e às realizações do governo dentro do mesmo período.
O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas federais relativas à “fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais de Contas dos Estados, entre essas
compreendeu as atinentes às competências do TCU, nas
quais é clara a distinção entre o artigo 71, I – de apreciar
e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do
artigo 71, II, - de julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário.
Sobre a atuação dos Tribunais de Contas em relação as
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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“contas de governo” e “contas de gestão”, vale destacar
o julgamento da ADI nº 849-8 MT, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence:

análise individualizada dos Demonstrativos Contábeis e
do Resultado Fiscal do ente.

“A diversidade entre as duas competências, além de manifesta, é tradicional, sempre restrita a competência do
Poder Legislativo para o julgamento às contas gerais da
responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, precedidas de parecer prévio do Tribunal de Contas: cuida-se de
sistema especial adstrito às contas do Chefe do Governo,
que não as presta unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como responsável geral pela execução orçamentária.”

O Balanço Orçamentário é uma demonstração das previsões e execuções orçamentárias do exercício a que
se refere. Apresenta-se, por força do artigo 102 da Lei
4.320/64, em duas seções: Receitas e Despesas previstas
em confronto com as realizadas.

Ressalto, pois, a importância da contabilidade aplicada
ao setor público, pela qual é efetuado, de modo eficiente, o registro dos atos e fatos relativos ao controle da
execução orçamentária, financeira e patrimonial.
II.2 – DO RESULTADO GOVERNAMENTAL
No Brasil, as finanças públicas estão disciplinadas principalmente na Lei Federal 4.320/64, determinando que,
ao final de cada exercício, os resultados gerais da Administração Pública sejam demonstrados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e na
Demonstração das Variações Patrimoniais.
Além desse diploma legal, a Lei Complementar 101/00,
Lei de Responsabilidade Fiscal, disciplinou normas ligadas às finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual pode-se
extrair os seguintes dados:
Tabela1 – Resultado Governamental
Os dados acima demonstram a gestão fiscal do exercício
de 2012 da Prefeitura de Vila Velha. A seguir apresento a
Diário Oficial de Contas

II.2.1 - Balanço Orçamentário

As receitas são apresentadas por categorias econômicas
(art. 11 da Lei nº 4320/64), correntes e de capital, e as
despesas em função da natureza dos créditos orçamentários, suplementares, especiais e extraordinários, vide
tabela:
Tabela 2 – Balanço Orçamentário Resumido
Um dos enfoques do Balanço Orçamentário é evidenciar as variações ocorridas entre as estimativas e as realizações, entre o planejado e o executado. Desta forma,
é nessa demonstração contábil que se pode identificar,
ainda que de forma sintética, se ocorreu a concretização
das estimativas feitas pala Prefeitura de Vila Velha nos
aspectos de receitas e despesas orçamentárias.
Verifiquei, conforme Tabela 2, que o município arrecadou 3,89% a mais de receitas correntes, por outro lado
arrecadou 57,30% a menos de receitas de capital. No final, computadas as deduções legais, a receita arrecadada foi 4,69% a menor que a receita total prevista.
Destaco que não houve o equilíbrio orçamentário, tendo em vista que a despesa realizada foi superior a receita arrecada em R$ 27.526.267,60 (vinte e sete milhões,
quinhentos e vinte e seis mil, duzentos e sessenta e sete
reais e sessenta centavos), caracterizando assim um déficit orçamentário.
www.tce.es.gov.br

II.2.2 - Balanço Financeiro
O Balanço Financeiro, conforme o artigo 103 da Lei nº
4.320 de 1964, demonstrará as receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias, conjugados com o saldo do exercício anterior e o saldo que se transfere para
o exercício seguinte (tabela 3). Este é o instrumento utilizado para evidenciar o resultado financeiro obtido no
exercício a que se refere.
Tabela 3 – Balanço Financeiro Resumido
A demonstração sob análise revela um resultado financeiro positivo de R$ 19.320.385,33, representado pela diferença entre as receitas orçamentária e extraorçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias e
extraorçamentárias pagas.
II.2.3 - Demonstração das Variações Patrimoniais
O artigo 104 da Lei 4.320/64 dispõe que a Demonstração das Variações Patrimoniais-DVP evidenciará as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado
patrimonial do exercício.
As alterações do patrimônio podem ser quantitativas e
qualitativas. Por um lado, as variações quantitativas são
resultantes de transações que aumentam ou diminuem
o patrimônio líquido. De outro lado, as variações qualitativas são aquelas que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio em sua totalidade.
A DVP apresenta o resultado financeiro, também visível
no Balanço Financeiro, e o resultado extra financeiro (ou
estritamente patrimonial). E mais, a DVP demonstra valores que são derivados do orçamento, e aqueles que independem do orçamento.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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A junção do resultado financeiro com o extra financeiro
produz o resultado do exercício sob a ótica patrimonial,
que no presente exercício foi positivo (Tabela 4). Tal resultado é somado à conta de Ativo Real Líquido do Balanço Patrimonial.
Tabela 4 – Resultado Patrimonial
Cabe observar que o Ativo Real Líquido não faz parte do
Ativo ou Passivo, não representando direito ou obrigação do município, tratando-se da diferença entre o Ativo Real (Ativo Financeiro e Ativo Permanente) e o Passivo Real (Passivo Financeiro e Passivo Permanente). O
Ativo Real Líquido demonstrado através do Balanço Patrimonial Consolidado apresentou-se no valor de R$
168.475.851,91 (cento e sessenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e
um reais e noventa e um centavos).
II.2.4 - Balanço Patrimonial
Dentre os demonstrativos contábeis obrigatórios pela
Lei 4.320/64, está o Balanço Patrimonial que apresenta, de forma sintética, os bens, direitos e obrigações que
compõem o Patrimônio ao final do período a que é específico. Formalmente, o Balanço Patrimonial é apresentado em duas seções, onde a seção do Ativo aglutina os
bens e direitos e a seção do Passivo consolida as obrigações e o Patrimônio Líquido.
A avaliação do Patrimônio da Entidade, a partir do Balanço Patrimonial, tem como ponto fundamental demonstrar a capacidade de liquidez da entidade, e diagnosticar o resultado econômico, financeiro e patrimonial, para proporcionar segurança e tranquilidade à Administração na gestão.
Tabela 5 – Balanço Patrimonial Consolidado
Diário Oficial de Contas

O Balanço Patrimonial Consolidado (Tabela 5) espelha
um Ativo Financeiro no valor de R$ 127.553.558,48 (caixa e equivalentes de caixa) e um Passivo Financeiro no
valor de R$ 110.069.426,40 (passivo circulante), resultando num superávit financeiro de R$ 17.484.132,08,
indicando que, para abertura de créditos adicionais no
exercício de 2013, segundo estabelece o artigo 43, § 1º,
inciso I, da Lei 4.320/64, o Município dispõe deste valor
como fonte de recursos, ressalvada as observações sobre a irregularidade de afronta ao art. 42 da LRF a ser explanado ao longo desse voto.
Dívida Ativa (Créditos)
Verifica-se que em 2012 o saldo da Dívida Ativa foi de R$
1.293.896.014,19, e comparado com os saldos da dívida
ativa do exercício anterior, verifica-se que houve o aumento de R$ 61.857.554,57 no total do estoque.
Destaca-se o valor relevante da conta retificadora Ajustes Dívida Ativa a Valor Recuperável que ultrapassou o
montante de mais de R$ 1,2 bilhões, não sendo detalhada no relatório da Controladoria Geral a forma e justificativa da composição de tal montante.
Porém, o município cumpre as determinações da Secretaria do Tesouro Nacional, constituindo contabilmente a
provisão para perdas de dívida ativa prevista nas Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público –
NCASP.
II.2.5 - Demonstrativo do Resultado Nominal
O objetivo da apuração do Resultado Nominal é medir a
evolução da Dívida Fiscal Líquida. Esse resultado representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em
31 de dezembro de 2012 em relação ao apurado em 31
de dezembro de 2011.
www.tce.es.gov.br

De acordo com o Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, o município possuía o saldo de R$ 206.389.195,25
(duzentos e seis milhões, trezentos e oitenta e nove mil,
cento e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos),
representando 31,53% (trinta e um vírgula cinquenta e
três por cento) da receita corrente líquida do período,
respeitando assim o limite definido por Resolução pelo
Senado Federal (120% da RCL).
II.2.6 - Demonstrativo do Resultado Primário
O resultado primário representa a diferença entre as
receitas e as despesas primárias (não financeiras). Sua
apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da
política fiscal em execução pelo ente da Federação, indicando que, quanto maior esse indicador, maior será o
volume de recursos disponíveis para pagamento de serviços da dívida ou realização de outros investimentos.
Destaca-se dessa forma, a ocorrência de Déficit Primário na ordem de R$ 10.676.607,26 (dez milhões, seiscentos e setenta e seis mil, seiscentos e sete reais e vinte e
seis centavos).
II.2.7 - Demonstrativo das Receitas de Operações de
Crédito e Despesas de Capital
Segundo orientações do Manual de Demonstrativos Fiscais, o Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital apresenta as receitas de operações de crédito em comparação com as despesas de
capital líquidas, com a finalidade de demonstrar o cumprimento da “Regra de Ouro”, ou seja, a vedação constitucional da realização de receitas das operações de crédito excedentes ao montante das despesas de capital,
ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados peSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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lo Poder Legislativo por maioria absoluta.

cução orçamentária;

A conferência do demonstrativo evidenciou que houve
no exercício em referência a contratação de Operações
de Créditos no montante de R$ 4.536.679,40 representando 0,69% (zero vírgula sessenta e nove por cento) do
montante da Receita Corrente Líquida. Logo, verificou-se
o cumprimento da “Regra de Ouro”.

Despesas com pessoal: limites e formas de controle, validade dos atos dos quais resulte aumento de despesa;

II.2.8 – Do Equilíbrio das Contas Públicas
Extrai-se das lições do Ministro-Substituto do Tribunal
de Contas da União, Weder de Oliveira, publicadas em
sua obra “Curso de Responsabilidade Fiscal”, que a razão
fundamental que levou à concepção da Lei de Responsabilidade Fiscal foi a necessidade premente e histórica
de instituir processos estruturais de controle do endividamento público.
O Ministro destacou o § 10 da exposição de motivos que
acompanhou o Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal,
enviado pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, em 13 de abril de 1999, onde o controle do endividamento público constituía preocupação central da política econômica do governo: “o equilíbrio intertemporal
das contas públicas é entendido como bem coletivo, do
interesse geral da sociedade brasileira, por ser condição
necessária para a consolidação da estabilidade de preços
e a retomada do desenvolvimento sustentável”.

Despesas obrigatórias: compensação dos efeitos financeiros, regras específicas para as despesas da seguridade social;
Receita pública: concessão de benefícios tributários e
transparência da administração tributária;
Transparência, controle social e fiscalização: produção e divulgação de informações.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura de Vila Velha, sob a responsabilidade do Sr. Neucinar Ferreira Fraga, Prefeito Municipal, referente ao exercício de 2012, demonstrou por um lado,
o desequilíbrio das contas públicas ao descumprir o art.
42 da LRF, mas por outro, apresentou equilíbrio no endividamento e cumprimento dos limites com pessoal, educação e saúde.
II.3 – DAS IRREGULARIDADES
Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por
bem acompanhar as razões lançadas na ICC 13/2015 (fls.
590/663) e refletidas na ITC 1752/2015 (fls. 665/683), para afastamento das inconsistências apontadas no RTC
203/2014 (itens 3.2.1 e 4.1.1), pelos seus próprios fundamentos de fato e direito.

Visando esses objetivos, a LRF foi erigida sobre seis pilares normativos, denominação que se pode atribuir aos
conjuntos de disposições sobre:

Entretanto, quanto aos itens 5.1.1, 5.1.2, 6.5.1.1 e 6.5.1.2
do RTC 203/2014, passo a análise e teço as considerações
pertinentes.

Dívida e endividamento: realização de operações de crédito, limites e controle;

II.3.1 Não recolhimento das contribuições do INSS retidas
de terceiros, no prazo definido pela legislação (item 5.1.1
do RTC 203/2014 e 2.3 da ICC 13/2015).

Planejamento macroeconômico, financeiro e orçamentário: metas fiscais, acompanhamento e controle da exeDiário Oficial de Contas

Trata a irregularidade sobre a ausência de recolhimento e
www.tce.es.gov.br

repasse de contribuição previdenciária de terceiros no prazo legal.
Alegou o gestor em sua defesa:
Do valor de R$ 1.449.040,90 [...] referente INSS a recolher da Fonte de Recursos do Tesouro, foram recolhidos no
exercício de 2013 o valor de R$1.447.164,57 [...] conforme
relatório em anexo, ficando somente R$1.876,63 [...] retidos no exercício de 2009 a serem recolhidos. Caberia à atual administração verificar a existência dessa dívida e providenciar o seu recolhimento.
O valor de R$ 11.437,55 [...] referente INSS a recolher da
Fonte de Recursos da COSIP foi totalmente recolhido no
exercício de 2013 conforme relatório em anexo.
A Área Técnica entendeu pela manutenção da irregularidade, sob os seguintes argumentos expostos na ITC
1752/2015:
Da análise dos relatórios encaminhados pelo Gestor, verifica-se que R$ 1.876,63 retidos no exercício de 2009,
ainda não foram recolhidos. O restante, totalizando
R$1.458.602,12, retido no exercício de 2012, foi pago nos
dias 18/01/13 (R$577.115,63), 23/01/13 (R$ 43.623,24),
29/01/13 (R$ 2.002,28), 20/02/13 (R$7.459,82), 25/04/13
(R$ 2.711,09), 29/04/13 (R$ 45.255,74), 13/05/13
(R$308.269,04), 16/05/13 (R$ 2.191,41), 27/05/13 (R$
469.343,31) e 25/06/13 (R$630,56).
Ressalta-se que não consta, nesses relatórios, os meses de
ocorrência/competência dessas retenções, apenas o exercício; bem como o montante dos acréscimos sofridos pelo
atraso no recolhimento dessas contribuições ao INSS.
Considerando que o atraso no recolhimento desses valores
ao INSS traz prejuízos ao erário público, pois o valor original
sofre atualização, bem como acréscimos de juros e multa,
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sendo considerado grave infração à norma constitucional e
legal; conclui-se pela IRREGULARIDADE deste item.
Em sede de defesa oral o patrono do gestor apresentou as
seguintes considerações, conforme notas taquigráficas (fls.
729/739):
[...]
Mas, enfim, ao abordar os pormenores das irregularidades
suscitadas pela Área Técnica, temos o primeiro indicativo
suscitado, que foi uma suposta retenção de INSS de terceiros e o não repasse ao INSS – consta às folhas 598 dos autos, item 2.3 da ITC. Refere-se a esse período que o período de competência era do dia 01 de dezembro de 2012 a
31 de dezembro de 2012. Portanto, trata-se de uma competência de final de exercício, que foi recolhida em janeiro
de 2013. Trazemos, neste momento, toda a documentação
comprobatória. A Área Técnica não acolheu o argumento
em razão da ausência documental; estamos trazendo essa
documentação. É justamente uma hipótese já consolidada por este Tribunal e também pela Área Técnica que permite e exclui o último período do exercício no ponto da retenção, por quê? O recolhimento, a base, era de 01/12 até
31/12, e o recolhimento foi feito em janeiro. Logo, foi feita
a retenção, mas foi feito o recolhimento. O responsável tributário, que era o município, reteve o dinheiro e fez o seu
recolhimento. Portanto, entendemos que a documentação
trazida afasta o presente indicativo de irregularidade.
A área técnica aceitou as alegações da defesa, conforme
apresentado na Manifestação Técnica 00222/2016-1 (fls.
1156/1157), a seguir transcrito:
A documentação de suporte está acostada às folhas
787/790.
Compulsando os documentos e as justificativas apresentadas nesta fase processual, entendemos que o gestor logrou
Diário Oficial de Contas

êxito em seu intento. Explica-se.
Na peça inicial (RTC), questionou-se a permanência de saldo a pagar relativo à conta contábil “INSS a recolher – Serviços de Terceiros”. Foi apontada a existência de um saldo
de R$ 1.460.478,45 (um milhão, quatrocentos e sessenta
mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco
centavos), pendente de recolhimento aos cofres do INSS.
A defesa escrita apresentada em sede de análise contábil
conclusiva apontou que os pagamentos relativos ao saldo
remanescente do exercício financeiro de 2012 foram efetuados durante o exercício financeiro de 2013, excetuando-se um valor de R$ 1.876,63 (um mil, oitocentos e setenta e
seis reais e sessenta e três centavos), cuja competência seria do exercício financeiro de 2009.
Em sede de defesa oral, argumenta o patrono do gestor
que o valor remanescente (R$1.460.478,45) referia-se, em
sua quase totalidade, às retenções relativas ao mês de dezembro de 2012 e, portanto, passíveis de serem pagas no
mês subsequente (janeiro de 2013).
Os documentos de folhas 788, 789 e 790 apontam para
uma inscrição na citada conta contábil, em dezembro de
2012, no montante de R$ 1.464.721,30 (um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte um
reais e trinta centavos), que somada ao saldo anterior e diminuída das baixas no próprio período (dezembro/2012)
totalizaram um saldo de R$ 1.449.040,90 (um milhão, quatrocentos e quarenta e nove mil, quarenta reais e noventa
centavos). Registre-se que o saldo ora apurado se coaduna
com um dos saldos apontados no RTC 203/2014.
Identificado que o saldo a pagar referia-se ao mês de dezembro de 2012, resta esclarecer se os pagamentos ao
credor (INSS) foram realizados. Conforme relatado na ICC
13/2015, foram identificados pagamentos ao longo do
www.tce.es.gov.br

exercício financeiro de 2013, cujo montante atingiu R$
1.458.602,12 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito
mil, seiscentos e dois reais e doze centavos).
Em que pese alguns pagamentos terem ocorrido em meses posteriores a janeiro de 2013, entendemos que essa
informação não se mostra relevante ao julgamento do mérito do presente indicativo de irregularidade, posto tratar-se de mudança de exercício financeiro e, ao mesmo tempo, de outro gestor responsável pelas contas.
Ademais, tramita neste Tribunal de Contas o processo TC
9.617/2015, que trata de Tomada de Contas em face da
Prefeitura Municipal de Vila Velha, cujo objeto é quantificar o dano e apurar responsabilidades em face de atrasos
no pagamento de obrigações previdenciárias.
Assim, encampando a tese arvorada pelo gestor e, divergindo do entendimento gravado na ICC 13/2015, na ITC
1.752/2015 e na MMPC 54/2015, vimos opinar pelo afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item
5.2.1 do RTC 304/2014, por entendermos que o saldo não
recolhido ao final do exercício de 2012 era da competência
do mês 12 e, portanto, passível de ser pago (recolhido) no
exercício de 2013.
Pois bem.
Diante da documentação trazida aos autos pelo gestor,
comprovando o recolhimento das retenções de terceiros
ao INSS, acompanho a manifestação da área técnica e afasto a irregularidade.
II.3.2 Ausência de recolhimento das dívidas registradas
nas contas “FGTS/FUNEVE – Administrativo”, “INSS Fiscalização 2010”, e “INSS Fiscalização 2012” (5.1.2 do RTC
203/20147 e 2.4 da ICC 13/2015).
Trata a irregularidade da ausência de recolhimento de conSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tribuições previdenciárias patronais.

“Razão da Contabilidade” (fls. 485-487).

Alegou o gestor em sua defesa:

Quanto à dívida “INSS-Parcel. Especial 35.090.796-0–
PMVV” houve pagamento mensal regular com retenção
no FPM, no exercício de 2012; conforme relatório denominado “Razão da Contabilidade” (fls. 488-491).

A dívida de FGTS/FUNEVE no valor de R$ 9.745.962,36 [...] se refere a débitos da antiga Fundação Educacional de Vila Velha
que foi extinta em 1995 através da Lei n° 3012 e criada a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha. Esta dívida não foi
negociada com a Caixa Econômica Federal.
A dívida de INSS Fiscalização 2010 se refere à fiscalização feita no exercício de 2010 [...] que se encontra em recurso junto ao INSS.
A dívida de INSS Fiscalização 2012 se refere à fiscalização feita no exercício de 2012 conforme planilha abaixo que se encontra em recurso junto ao INSS.
TIPO DE DÉBITO
DEBCAD
DEBCAD
DEBCAD
DEBCAD
TOTAL

Nº
51.004.140-0
51.004.145-0
51.004.142-0
51.004.143-4

PERÍODO
06/2010 a 10/2010
06/2010 a 10/2010
11/2010 a 08/2011
11/2010 a 08/2011

ATUALIZADO
1.979.300,19
2.968.950,29
2.041.648,15
3.062.472,23
10.052.370,86

VALORES ORIGINAIS
JUROS
MULTA
396.290,94
395.860,03
305.497,57

408.329,63

701.788,51

804.189,66

TOTAL
2.771.451,16
2.968.950,29
2.755.475,35
3.062.472,23
11.558.349,03

A obrA obrigação patronal de PMVV - Parcelamento Dívida - IPASVVE teve recolhimento mensal regular no exercício de
2012 conforme razão contábil em anexo.
A obrigação patronal de INSS-Parcel. Especial 35.090.796-0-PMVV teve pagamento regular com retenção no FPM no
exercício de 2012 conforme razão contábil em anexo.
Ao executar a análise das razões apresentadas pelo gestor, a área técnica não aceitou as alegações de defesa, por intermédio da ITC 1752/2015:
Quanto à dívida de “FGTS/FUNEVE–Administrativo”, no valor de R$ 9.745.962,36, no final do exercício de 31/12/2012,
o Gestor apenas alegou que a mesma não foi negociada com a Caixa Econômica Federal; não apresentando os motivos
da inércia e da ausência de recolhimento, neste exercício.
Quanto à dívida de “INSS Fiscalização 2010”, o Gestor alegou que se refere à fiscalização feita no exercício de 2010 e se
encontra em recurso junto ao INSS; não apresentando a documentação comprobatória.
Quanto à dívida de “INSS Fiscalização 2012”, o Gestor alegou que se refere à fiscalização feita no exercício de 2012 e se
encontra em recurso junto ao INSS; não apresentando a documentação comprobatória.
Conforme demonstrado pelo Gestor, essa dívida é relativa ao período compreendido entre 06/2010 a 08/2011, sendo
que R$ 1.505.978,17 se referem a juros e multa, que em nosso entendimento, é de responsabilidade do Gestor.
Quanto à dívida “PMVV-Parcelamento Dívida–IPASVVE”, houve recolhimento mensal regular no valor de R$ 175.574,44
(parcelas pagas: 41/60 a 52/60), totalizando R$ 2.106.893,28, no exercício de 2012; conforme relatório denominado
Diário Oficial de Contas
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Assim, considerando que as justificativas apresentadas
pelo Gestor não foram suficientes para elidirem os indicativos de irregularidades apontados quanto à ausência de recolhimento (baixa) das dívidas registradas nas
contas “FGTS/FUNEVE – Administrativo”, “INSS Fiscalização 2010”, e “INSS Fiscalização 2012”, totalizando R$
23.837.780,61;
Considerando que a ausência de recolhimento de obrigações patronais traz prejuízos ao erário público, pois o
valor original sofre atualização, bem como acréscimos de
juros e multa, sendo considerado grave infração à norma constitucional e legal; conclui-se pela IRREGULARIDADE deste item.
Em sede de defesa oral o patrono do gestor apresentou
as seguintes considerações, conforme notas taquigráficas (fls. 729/739):
[...]
A segunda inconsistência suscitada pela Área Técnica
consta às folhas 600 ITC e apontava o indicativo de cinco
inconsistências referentes ao parcelamento das obrigações patronais. A Área Técnica entendeu por afastar duas, ficando remanescentes três. A primeira referente ao
FGTS e à FUNEVE – Fundação Educacional de Vila Velha;
a segunda era uma fiscalização do INSS de 2010 e a terceira era uma fiscalização do INSS de 2012. No que diz
respeito à FUNEVE, Processo TC 6618/2010, este Tribunal já teve a experiência e a oportunidade de julgar esSegunda-feira, 9 de julho de 2018

22

ATOS DO PLENÁRIO

sa mesma irregularidade em outras PCAs. É uma situação histórica dessa fundação, está consolidada e o Tribunal enfrenta ano após ano. Tivemos o Parecer Prévio
088/2014, que afastou essa inconsistência e deu a recomendação pela aprovação com ressalva. Nesse ponto, estamos trazendo esses julgados, essas jurisprudências que demonstram que essa irregularidade não é capaz de macular a prestação de contas. No que diz respeito às duas fiscalizações do INSS, a primeira de 2010
foi referente a um período que sequer o manifestante
era o responsável pela condução do Poder Executivo.
Mas no mais, o enfrentamento da Área Técnica é porque, após a fiscalização e o lançamento dos autos, o Município ingressou com recursos administrativos e, por isso, não fez o recolhimento. Esses recursos foram interpostos porque o município está questionando a dívida
alegada pelo INSS. A Área Técnica entendeu por não acolher esse documento em razão da defesa não ter trazido
aos autos elementos que comprovavam a interposição
desses recursos administrativos. Trouxemos hoje esses
recursos administrativos, que demonstram que essa dívida de INSS está sendo discutida e até que é uma medida conduzida pela Procuradoria e pelo Prefeito que visa
trazer economia ao Poder Público. Não está admitindo e
nem engolindo uma dívida que foi suscitada pelo INSS,
porque entende que essa dívida é indevida ou, na pior
das hipóteses, que não deve ser paga na sua integralidade e sim de uma forma reduzida. É uma ação administrativa que visa guarnecer o erário, ou seja, trazer economias econômicas ao município. E, volto a dizer, a Área
Técnica apenas não acolheu esse argumento, porque entendeu que não havia sido juntado aos autos os documentos e as comprovações demonstrando que essas díDiário Oficial de Contas

vidas estavam sendo discutidas. Estamos, agora, trazendo os processos administrativos que demonstram, claramente, que essa dívida está sendo discutida, e por estar
sendo discutida, é o único motivo pelo qual não foi feito
o recolhimento.
A área técnica aceitou parcialmente as alegações da defesa, conforme apresentado na Manifestação Técnica
00222/2016-1 (fls. 1156/1157), a seguir transcrito:
A documentação de suporte está acostada às folhas
791/997.
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas, entendemos que não merecem prosperam os argumentos trazidos pelo defendente. Explica-se.
Na peça inicial (RTC), questionou-se a ausência de recolhimento de obrigações patronais gravadas no passivo do
município, especificamente as relativas às contas: FGTS/
FUNEVE – Administrativo; INSS Fiscalização 2010 e; INSS
Fiscalização 2012. Além dessas contas, foi questionada
ainda a baixa relativa às obrigações decorrentes das contas PMVV – Parcelamento Dívida – IPASVVE e INSS – Parcelamento Especial 35.090.796-0 – PMVV.
A defesa apresentada em sede de análise contábil conclusiva conseguiu afastar a irregularidade referente às
contas PMVV - Parcelamento Dívida – IPASVVE e; INSS Parcelamento Especial 35.090.796-0 – PMVV. Em relação
às demais contas do passivo, o gestor não acostara documentação suficiente para suportar o alegado.
Em sede de defesa oral, o patrono do gestor sustentou
posicionamentos diferentes para a ausência de recolhimento dos três parcelamentos de dívidas considerados
irregulares.
Em relação à dívida com o FGTS/FUNEVE – Administrawww.tce.es.gov.br

tivo o gestor invocou precedente desta Corte de Contas, no sentido de que no julgamento do processo TC
6.618/2010 (Recurso de Reconsideração, impetrado pelo
Senhor Max de Freitas Mauro Filho, contra parecer prévio que recomendou a rejeição das contas do município
de Vila Velha, exercício financeiro de 2008) o TCEES relevou esta mesma irregularidade e aprovou as contas do
gestor recorrente (fls. 791/908).
No que tange às dívidas com o INSS, o gestor trouxe cópias dos processos administrativos impetrados em face
da Receita Federal do Brasil, onde se questiona os autos
de infração que originaram a inscrição da dívida com a
referida autarquia federal (fls. 909/997).
Quanto ao precedente desta Corte, é necessário observar, inicialmente, se existe semelhança entre os casos.
Ao se observar o processo TC 6.618/2010 verifica-se tratar-se da mesma irregularidade e do mesmo município.
Quanto aos índices, estes também estão em consonância nos dois processos. Assim, entendemos pertinente a
alegação do gestor quanto ao indicativo de irregularidade relativo a dívida FGTS/FUNEVE.
No que diz respeito à ausência de recolhimento da dívida
com o INSS, o gestor acostou cópia de diversos recursos
impetrados junto a Receita Federal do Brasil. Com base
nas cópias apresentadas pelo gestor, verifica-se, conforme folha de acompanhamento processual oriunda do sítio da Receita Federal do Brasil, que parte dos processos
administrativos foi julgada procedente e outra parte foi
julgada improcedente.
Assim, considerando a negativa da Receita Federal para
desconsiderar os autos de infrações e, portanto, extinguir o crédito tributário, entendemos que este fato corrobora as alegações da peça inicial (RTC), constituindo-se
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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em irregularidade de natureza grave.
Em que pese o afastamento do indicativo de irregularidade relativo à ausência de recolhimento das obrigações
da dívida FGTS/FUNEVE, vimos opinar no sentido de que
seja mantido o indicativo de irregularidade apontado no
item 5.1.2 do RTC 203/2014 e 2.4 da ICC 13/2015.
Pois bem.
Acompanho o entendimento da área técnica quanto
ao afastamento da irregularidade referente à dívida do
“FGTS/FUNEVE” e à manutenção das irregularidades referentes à ausência do recolhimento junto ao INSS referente às “fiscalizações de 2010 e 2012”, por seus próprios fundamentos de fato e de direito.
Entretanto, quanto aos parcelamentos, teço os seguintes comentários.
Nas folhas 441 e 442 são apresentados dois quadros com
o resultado da fiscalização nos anos 2010 e 2012 realizadas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.
Em que pese estarem em fase recursal, cabendo salientar que dos processos administrativos interpostos pelo município, parte o INSS julgou improcedente, sendo
apontado um montante de R$ 813.569,20 (oitocentos e
treze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte centavos) de juros em 2010 e R$ 701.788,51 (setecentos e
um mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e
um centavos) de juros em 2012.
Ainda em 2012, a autarquia federal aplicou um total de
R$ 804.189,66 (oitocentos e quatro mil, cento e oitenta e
nove reais e sessenta e seis centavos) em multas.
Com isso, embora o gestor argumente que as penalidades encontram-se em recurso, o município, conforme
apurou o INSS, somente com juros e multas resultante
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dos atrasos do recolhimento deverá arcar com o montante de R$ 2.319.547,37 (dois milhões, trezentos e dezenove mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e
sete centavos).
Logo, a forma de gestão efetuada pelo agente público
poderá causar, caso seu recurso seja indeferido, mais de
dois milhões de reais de prejuízo, evitáveis a partir do
cumprimento da previsão legal dos prazos de recolhimento das contribuições previdenciárias.
Esse valor reflete as ações ou omissões do gestor e impactam diretamente nos cofres públicos, podendo, inclusive, ter sua responsabilidade apurada para fins de
ressarcimento.
Cito precedente da Corte de Contas do Mato Grosso por
intermédio do Acórdão 558/2007, de relatoria do Conselheiro Ary Leite de Campos, que concordando com a
apreciação técnica ratificou:
A contribuição patronal é uma despesa do ente público
empregador e deve ser empenhada de acordo com a respectiva competência. O pagamento deve ser efetuado
através de recolhimento ao INSS. O administrador público deve tornar as providências para manter um controle interno eficiente que controle prazos no cumprimento das obrigações previdenciárias. Regra geral é que juros e multas não devem ser arcados pela Administração
Pública. Se ficar evidenciada situação, em que de acordo com a legislação previdenciária, configure em atraso
no cumprimento de obrigações previdenciárias, sujeitos
a incidência de juros e multas, então, estes deverão ser
empenhados e pagos através de recolhimentos ao INSS.
Ao mesmo tempo deverão ser tomadas as providências
para a apuração de responsabilidade para que a despesa seja ressarcida por quem deu causa ao atraso. Caso o
www.tce.es.gov.br

Gestor se omita de apurar a responsabilidade, deverá o
mesmo, com recursos próprios, ressarcir a despesa efetuada com juros e multas por atraso.
Outra decisão da Corte de Contas do Mato Grosso é a Resolução de Consulta nº 056/2008 que no seu subitem 4
trata da responsabilidade do gestor:
4- O pagamento de juros ou encargos por atraso no parcelamento, deverá ser classificado na categoria econômica “despesas correntes”, porém o ônus dos encargos
decorrentes do atraso de recolhimento serão de responsabilidade do gestor que deu causa, quando o parcelamento corresponder a contribuições previdenciárias
posteriores a 1º/1/2005;
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por intermédio da decisão TC - 001840/026/12 segue a mesma linha de entendimento e acrescenta que os parcelamentos acabam por comprometer os orçamentos futuros das
administrações posteriores:
De fato, a Prefeitura Municipal deixou de recolher os
encargos previdenciários relativos à parte patronal das
competências 11/012 e 13/2012, que, somados, atingiram o valor total de R$ 316.988,68 (fls.115/117 do Anexo I).
Sobre o tema, ressalto que a Prefeitura Municipal deve
efetuar os recolhimentos dos encargos sociais dentro
da sua competência de pagamento, independentemente de parcelamentos.
O parcelamento dos encargos sociais referentes à competências do exercício de 2012 junto ao INSS, para pagamento de 60 parcelas mensais a partir de janeiro de
2013, somente demonstra que a Prefeitura Municipal
não honrou suas obrigações dentro do exercício, posSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tergando tal pendência para as próximas administrações, de forma a comprometer orçamentos futuros.
Outrossim, o não recolhimento das contribuições gera a
incidência de juros e multa, que, na presente hipótese,
atingiu o valor de R$63.397,72, onerando indevidamente os cofres públicos.
Referida conduta, conforme manifestações da Assessoria Técnico-Jurídica, Chefia de ATJ, MPC e SDG, impõe a
emissão de parecer prévio desfavorável às contas em
apreciação. (g.n.)
Diante das decisões expostas por outras Cortes de Contas ratifica-se que não se pode igualar a situação de pagamento dentro dos prazos legais e os pagamentos posteriores por intermédio de parcelamento, como quis argumentar a defesa.
A possibilidade de aplicação de multas e juros não incide
no caso de obediência aos prazos legais, mas estará presente nos casos de negociação por atraso de pagamento
e isso, no caso em análise, já gerou uma diferença financeira negativa para os cofres de Vila Velha no montante de mais de dois milhões de reais, em que pese haver
recursos apresentados pelo Município, ainda pendentes
de julgamentos.
Por todo exposto, mantenho a irregularidade.
II.3.3 Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento (item
6.5.1.1 do RTC 203/2014 e 2.5 da ICC 13/2015)
Trata a irregularidade de obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do mandato,
sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento, constituindo, assim, afronta ao art. 42 da LC
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101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

TOTAL 6.336.865,78

Segundo o RTC 203/2014, verificou-se que houve insuficiência de caixa no valor de R$ 68.341.602,69, sendo
deficitário em R$ 3.530.367,04 para saldar obrigações
de despesas vinculadas à Educação – Recursos Próprios,
e R$ 64.811.235,65 para saldar obrigações de despesas
vinculadas às Disponibilidades Não Vinculadas.

→ Deduzimos das obrigações a pagar em 31 de dezembro de 2012 os restos a pagar cancelados no exercício de
2013 conforme relação em anexo que foi enviada na PCA
de 2013 ao TCE por se tratar também de despesas da
competência de 2012 no valor de R$ 17.405.406,73 [...]

Refizemos a apuração do superávit financeiro apresentado na PCA de 2012 entregue ao TCE e seguimos a mesma
metodologia aplicada pelo TCE, ou seja:

→ Deduzimos das obrigações a pagar em 31 de dezembro de 2012 os restos a pagar cancelados no exercício de
2013 no valor de R$5.438.686,74 [...] referente dívida extinta da Secretaria Municipal de Educação conforme razão contábil em anexo;

→ Os restos a pagar processados e não processados inscritos até 31 de dezembro de 2011 foram considerados
como obrigações assumidas até 30/04/2012

→ O superávit financeiro do exercício de 2012 recalculado conforme metodologia descrita acima á evidenciado
na tabela abaixo:

→ As consignações foram consideradas como obrigações assumidas após 30/04/2012

Superávit apurado pela Coordenação de Contabilidade:
58.055.239,62

→ Os restos a pagar processados e não processados do
exercício de 2012 foram segregados em obrigações assumidas até e após 30/04/2012

Exclusões:

→ Acrescentamos às obrigações a pagar em 31 de dezembro de 2012 as despesas liquidadas no exercício de
2013 na rubrica DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
conforme relatório em anexo e tabela abaixo por se tratar de despesas da competência de 2012:

Valores a receber do Poder Legislativo – Prefeitura
(26.740.294,59)

Alega o gestor, as seguintes justificativas em sua defesa:

UG PREFEITURA 31.90.92 104.010.43
UG PREFEITURA 33.90.92 3.298.981,03
UG PREFEITURA 44.90.92 1.874.811,54

Valore Realizáveis (8.759.662,74)
Superávit do Poder Legislativo (548.661,46)

Valores a receber do Poder Legislativo – Institut
(5.117.386,93)
Outros valores a Receber – Instituto (4.424,10)
Despesas de Exercícios Anteriores empenhadas em 2013
(6.336.865,78)

UG SAÚDE 31.90.92 47.134,16

Restos a Pagar cancelados no exercício de 2013
17.405.406,73

UG SAÚDE 33.90.92 588.692,19

Restos a Pagar cancelados da Educação 5.438.686,74

UG SAÚDE 44.90.92 423.236,43

Novo superávit financeiro apurado 33.392.037,49
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Segue abaixo planilha resumida da situação financeira
por fonte de recurso considerando as alterações acima
(a planilha completa segue em anexo):
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 1.254.475,49
SAÚDE - RECURSOS DO SUS 13.299.177,68
SAÚDE – CONVÊNIOS 5.945.995,27
SAÚDE - DEMAIS RECURSOS 2.594.580,64
SAÚDE - OUTROS RECURSOS 546,44
CAUÇÃO MDE 161.620,61
FONTE FUNDEB 40% E 60% 4.927.735,78
RECURSOS FNDE 9.159.100,57
FNAS 4.090.002,43
DEMAIS RECURSOS ASSIST. SOCIAL 2.658.221,94
CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.998.147,67
CONVÊNIOS DA UNIÃO 24.600.511,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA 152.736,11
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL 6,51
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 155.348,70
OUTROS RECURSOS VINCULADOS 4.670.543,92
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 23.935.536,54
TOTAL 99.604.288,12
RECURSOS DO TESOURO (61.262.201,77)
CIDE (7.385,07)
COSIP (2.152.481,28)
ROYALTIES DO PETRÓLEO (2.790.182,51)
TOTAL (66.212.250,63)
TOTAL GERAL 33.392.037,49
Retroagindo a 31 de dezembro de 2012 os cancelamenDiário Oficial de Contas

tos de dívidas e restos a pagar feitos no exercício de
2013, pois se referem à competência anterior a 2013,
constata-se na planilha acima que a Fonte de Recursos
da Educação ficou superavitária e não deficitária conforme apurado pela auditoria do TCE.
Há déficit na Fonte de Recursos Vinculada de CIDE, COSIP E ROYALTIES DO PETROLEO, pois os recursos previstos
não foram recebidos dentro do exercício de 2012. Há déficit na Fonte de Recursos não Vinculada do Tesouro em
valor inferior ao apurado pela auditoria do TCE.
Após a análise das razões de defesa, a área técnica elaborou a instrução técnica conclusiva, em que ratificou a
irregularidade com os seguintes argumentos:
Da análise das justificativas e documentação apresentadas pelo Gestor, foi necessário refazer os cálculos da planilha de aferição do cumprimento do art. 42 da LRF, tendo em vista os seguintes fatos:
¬ O relatório encaminhado referente aos empenhos liquidados no exercício de 2013, na rubrica “Despesas
de Exercícios Anteriores”, totalizando R$ 6.336.865,78
(ANEXO 2 desta ICC), é maior em R$ 606.538,69 em relação ao anteriormente enviado de R$ 5.730.327,09 (fls.
338-350). Tais empenhos foram utilizados como “Inclusões de despesas”, na planilha de aferição do cumprimento do art. 42 da LRF.
¬ Extinção dos débitos do Município de Vila Velha para com a Secretaria de Estado da Educação – SEDU, por
meio da Lei Estadual 10.033/2013, de 7/6/2013, que autorizou o Poder Executivo a extinguir os débitos dos municípios para com o Estado, decorrentes da municipalização do ensino fundamental. O valor da dívida de Vila Velha, relativo ao período de 2006 a 2013, objeto do
www.tce.es.gov.br

Termo de Quitação de Dívida nº 305/2013, representa
um total de R$ 8.696.500,64 (ANEXO 4). Conforme Razão da Contabilidade da Conta “Despesas a Regularizar”, foi cancelada uma dívida com a Sedu, no valor de
R$ 5.438.686,74, em 31/12/2013 (fl. 545). Também foram cancelados Restos a Pagar Processados da Sedu, no
montante de R$ 3.226.847,53, conforme Relação dos
Restos a Pagar Cancelados no exercício de 2013 (fls. 455
- 479 e ANEXOS 3 e 4 desta ICC)
¬ Envio da Relação dos Restos a Pagar Cancelados no
exercício de 2013 (fls. 455 - 479 e ANEXO 3 desta ICC).
O cancelamento, no exercício de 2013, dos Restos a Pagar Não Processados, referentes ao exercício de 2012, no
montante de R$12.440.292,87 foi deduzido dos Restos a
Pagar/2012, constantes na planilha de aferição do cumprimento do art. 42 da LRF; com base no Decreto Municipal n° 293/2012.
Esse Decreto dispõe em seu art. 9º, parágrafo único, que
serão canceladas as despesas inscritas em Restos a Pagar
não Processados, no exercício de 2012,forem liquidadas
até o dia 28 de março de 2013. No caput do art. 11, dispõe que as despesas realizadas com Educação nas fontes de recursos de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino (2201) e de Cota-Parte do FUNDEB (2202 e 2203)
e com Saúde na fonte de recursos de Ações e Serviços
de Saúde (2301), não liquidadas até 31 de dezembro de
2012, serão canceladas, até 09 de janeiro de 2013.
O Gestor, em sua defesa, deduz o montante de R$
17.405.406,73 (relativos a restos a pagar cancelados
no exercício de 2013) das obrigações a pagar do exercício de 2012, alegando se tratar também de despesas
da competência de 2012. O que não é verdadeiro, tendo
em vista que R$ 4.965.113,86 são cancelamentos refeSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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rentes a Restos a Pagar Processados; que em sua maioria se referem a dívidas da competência de 2008, para
as quais somente ocorreu a prescrição em 31/12/2013,
por meio do art. 8º do Decreto Municipal n° 226/2013,
de 12/11/2013. Para os demais cancelamentos de Restos a Pagar Processados não há autorização por meio de
decreto municipal; com exceção das dívidas com a Sedu (já tratada no tópico anterior), que há a Lei Estadual
10.033/2013 autorizando o Poder Executivo a extinguir
os débitos dos municípios para com o Estado, decorrentes da municipalização do ensino fundamental.

ções de despesas relacionadas às Disponibilidades Não
Vinculadas.

Ressalta-se que dentre esses cancelamentos referentes a
Restos a Pagar Processados, prescritos em 31/12/2013,
R$ 514.846,58 se referem a dívidas com contribuições
previdenciárias da competência de 2008; sendo canceladas dívidas com o IPAS de Vila Velha, no valor de R$
421.121,77, e com o INSS, no valor de R$93.724,81 (ANEXO 3 desta ICC). Nota-se que o atraso no pagamento de
contribuições previdenciárias foi tão extenso que houve o cancelamento por prescrição de Restos a Pagar Processados, em 30/12/2013, por meio do art. 8º do Decreto Municipal n° 226/2013; o que pode ter causado prejuízo aos Institutos de Previdência. Vale destacar que as
contas do exercício de 2013 ainda serão analisadas, por
este Tribunal.

Assim, considerando que houve insuficiência de caixa no
valor de R$ 65.209.122,51 para o cumprimento das obrigações de despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato, encerrado em 31/12/12, constituindo-se em grave infração à Lei de Responsabilidade
Fiscal; conclui-se pela IRREGULARIDADE deste item.

Assim, após os ajustes, confrontando-se as disponibilidades de caixa com as obrigações financeiras contraídas,
antes da inscrição de restos a pagar não processados, foi
obtido o seguinte resultado (APÊNDICE A desta ICC):
E após inscrição dos restos a pagar não processados o resultado é o que segue (APÊNDICE A desta ICC):
Diante do exposto, verifica-se que houve insuficiência de
caixa no valor de R$65.209.122,51 para saldar obrigaDiário Oficial de Contas

O Gestor concluiu suas alegações afirmando que houve déficit no montante de R$66.212.250,63; sendo R$
61.262.201,77 na Fonte de Recursos não Vinculada do
Tesouro, R$ 7.385,07 na Fonte de Recursos Vinculados
de CIDE, R$ 2.152.481,28 na de COSIP e R$ 2.790.182,51
na de Royalties do Petróleo. Ressalta-se que as divergências entre esses dois resultados foram causadas pelas diferentes metodologias utilizadas pelo Gestor e pelo TCEES.

Em sede de defesa oral, o patrono do gestor argumentou que:
A última inconsistência refere-se a uma suposta violação
ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um tema que será muito debatido, creio, pelas Câmaras e pelo Plenário desta Corte de Contas. Inicialmente, antes de
enfrentar o mérito, temos que demonstrar que o Município de Vila Velha, folhas 546/548 dos autos, deixou um
saldo em conta bancária na ordem de R$ 126.631.760,67,
e uma dívida geral de R$ 93.239.723,18. Portanto, uma
disponibilidade de caixa de R$ 33.392.037,49. Entendemos que não há o que se falar, aqui, em insuficiência
de caixa. O que aconteceu referente a esse exercício de
2012 é que, em 2013, o Tribunal de Contas mudou sua
forma de análise e entendeu abrir fonte por fonte, coisa que nunca foi feito até 2012. O fato é que essa muwww.tce.es.gov.br

dança de ideologia, que aconteceu em 2013, na nossa
visão da defesa, não poderia ser aplicada de forma retroativa. Se essa instrução normativa, se essa orientação
dada, foi feita em 2013, no mínimo deveria ser aplicada a partir das contas de 2014, e não de 2013 e 2012. É
um problema que, hoje, vários prefeitos têm enfrentado
e demonstrado essa preocupação. Até porque, em muito dos empenhos, como não havia distinção de recurso
próprio, recurso vinculado, muitas dessas receitas foram
empenhadas como recurso próprio, e poderiam ser empenhadas como recurso vinculado, o que hoje não teria
esse problema. Entendemos, então, que há necessidade
de um período de transição, que esse entendimento não
poderia ser aplicado para 2012. No mais, da forma como
está sendo aplicado, e é uma preocupação muito grande
por parte dos ordenadores de despesa e também pela
defesa, é porque a Área Técnica e se, por ventura, o Plenário entender pelas manifestações de que houve violação ao art. 42, está dizendo que o Prefeito cometeu o
crime previsto no Decreto-Lei 201/1967, além de ter cometido o crime de improbidade administrativa. Basicamente, se a Área Técnica menciona que houve essa violação e, se porventura, o Ministério Público ou a autoridade policial tem esse conhecimento de que este Órgão
Técnico atestou a ocorrência de crime previsto no Decreto-Lei 201/1967, basicamente, ele vai sofrer uma ação
penal e uma ação de improbidade. Digo isso, Senhores
Conselheiros, porque, recentemente, acompanhei um
prefeito na Delegacia de Crimes contra a Administração
Pública, onde se imputa a violação ao art. 42 e ao cometimento de crime previsto no Decreto-Lei 201/1967.
E o que embasava essa representação desse inquérito
nada mais era que a Instrução Técnica Inicial do TribuSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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nal de Contas. E a delegada não tinha conhecimento da
legislação e de como funciona a administração. Ela disse que o Tribunal de Contas estava dizendo violação ao
art. 42, e por isso, estava investigando, se houve prática
de crime ou não. O fato é que os autos, como constam
hoje, não há elementos para dizer se houve ou não violação ao art. 42, porque é necessário que haja subsunção do fato à norma. Dizer que houve violação do art. 42
da forma como o processo está, significa dizer que houve violação ao art. 42 por presunção. Digo isso aqui, por
quê? Se o processo hoje, da forma como está, fosse imputada violação ao art. 42, estaria dizendo que todos os
restos a pagar foram contraídos nos dois últimos quadrimestres. Faço aqui, por quê? Conseguimos – e agradeço ao relator a dilação do prazo fornecido – diversas
cópias de contratos firmados pelo Município de Vila Velha. Não conseguimos a integralidade dada a dificuldade,
uma peculiaridade que têm muitos municípios onde há
uma rivalidade política entre a pessoa que está no mandato e a pessoa que saiu do mandato do seu sucessor e
o seu antecessor. Mas conseguimos diversos exemplares
de contratos, que demonstram claramente que esse entendimento, na visão da defesa, não pode prosperar, por
quê? Consta como restos a pagar e quando pegamos a
origem da dívida, eram serviços continuados. Por exemplo, como transporte escolar, como serviço de lixo, porque os contratos onde foi firmada e contraída a despesa
eram nos anos de 2009, 2010, 2011. Portanto, eram despesas não contraídas nos últimos dois quadrimestres. E
estamos juntando esses elementos por amostragem e
não conseguimos a integralidade, mas do total de dívida e restos a pagar, conseguimos juntar a grande maioria, demonstrando que o momento que a dívida foi conDiário Oficial de Contas

traída não era nos últimos dois quadrimestres, e se não
era nos últimos dois quadrimestres, não há o que se falar em subsunção do fato à norma. E a preocupação que
a defesa tem é que hoje há uma enormidade de Prefeito nessa mesma situação. E se o Tribunal de Contas, que
é um órgão técnico, julgar que houve violação ao art. 42,
da forma como está sendo posta hoje, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público Estadual, a Polícia
Civil irão utilizar desses documentos para fazerem a persecução penal e de improbidade administrativa em face
dos ordenadores de despesa. Sabemos que não há uma
vinculação do Poder Judiciário com o julgamento do Tribunal de Contas, mas indubitavelmente uma decisão do
Tribunal de Contas, de um órgão técnico, será utilizada
como elemento de condenação, será utilizada como um
elemento de persecução da atividade do Poder Judiciário. E há uma preocupação muito grande, por quê? Ao
se observar esses processos, apesar da Área Técnica afirmar que houve violação ao art. 42, essa violação não está materializada nos autos. Não há subsunção do fato à
norma. Não há! E é uma preocupação que a defesa tem,
que a defesa externa neste Plenário rogando vênias. Sabemos que esse debate tem sido ao longo dos meses e
alguns processos estão suspensos, justamente para debater esse tema. Rogamos vênia aos que pensam o contrário, mas no exercício da advocacia, no exercício da atividade de exercer o direito desse lado, defendendo os jurisdicionados, principalmente os ordenadores de despesa que passam por processo junto ao Tribunal de Contas,
que passam por processo junto à autoridade policial, ao
Ministério Público no âmbito penal e no âmbito da improbidade administrativa, temos esse temor, e a defesa externa esse temor. O medo e o receio de que esses
www.tce.es.gov.br

documentos elaborados pelo Tribunal de Contas possam
vir a ser utilizados como uma presunção de veracidade,
totalidade de que houve a violação ao art. 42, onde entendemos que não resta materializado nos autos, pelo
menos da forma como está.
A área técnica não aceitou as alegações da defesa, conforme apresentado na Manifestação Técnica 00222/2016-1
(fls. 1156/1157), a seguir transcrito:
A documentação de suporte está acostada às folhas
998/1.127.
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas, entendemos que não merecem prosperam os argumentos trazidos pelo defendente. Explica-se.
Nos termos do RTC 203/2014, foi identificada uma insuficiência de caixa para fazer face as despesas contraídas
nos dois últimos quadrimestres do mandato do Chefe do
Poder Executivo do município de Vila Velha, exercício financeiro de 2012.
Após a regular citação, o gestor apresentou defesa escrita sobre a qual a subscritora da ICC 13/2015 se manifestou refutando os argumentos e documentos apresentados, indicando, ao final, uma insuficiência de caixa da ordem de R$ 65.209.122,51 (sessenta e cinco milhões, duzentos e nove mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta
e um centavos).
Em sede de defesa oral, aduz o gestor, incialmente, que a
metodologia adotada por esta Casa para se apurar o artigo 42 da Lei Complementar 101/2000 foi publicada no
ano civil de 2013, retroagindo seus efeitos ao ano financeiro de 2012. Assim, não poderia tal orientação, segundo o gestor, ser aplicada ao exercício financeiro de 2012,
necessitando, ainda, de uma transição entre as orientaSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ções metodológicas empregadas.
Quanto a esta alegação, não corroboramos com o gestor,
uma vez que a metodologia adotada por este Tribunal de
Contas (Nota Técnica SEGEX 001/2013) não trouxe nenhum elemento estranho ao conceito de responsabilidade fiscal contido na LRF e é idêntica a metodologia estipulada pela Secretaria do Tesouro Nacional.
O método utilizado nas instruções técnicas do TCEES tem
por base normativa o próprio dispositivo da LRF, qual seja, o artigo 42 e seu parágrafo único, interpretação essa
baseada nos conceitos trazidos pelo Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional vigente
à época da prestação de contas. Destarte, as instruções
técnicas do TCEES adotam, e não poderia ser de forma
contrária, tal metodologia.
A base para a aferição do art. 42 da LRF decorre expressamente das portarias STN nos. 406 e 407/2011 e portaria conjunta STN-SOF nº 01/2011, que tratam, em síntese, da aprovação da 4ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e do Manual de
Demonstrativos Fiscais (MDF).
De sorte que para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º da LC 101/2000, que dispõe sobre responsabilidade na gestão fiscal, é fundamental de que os restos
a pagar não processados venham a possuir lastro financeiro. Verifica-se que a própria LRF, quando trata dos demonstrativos concernentes ao Relatório de Gestão Fiscal, não abre espaço para que a administração pública
tenha em seus balanços tais restos a pagar sem que haja disponibilidade financeira para arcar com o dispêndio
dos mesmos, conforme se verifica in verbis:
Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos
Diário Oficial de Contas

titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo:
[...]
Art. 55. O relatório conterá:

tido contrário, ao se conhecer o montante das despesas
de caráter continuado, o gestor mostrou-se imprudente
ao assumir novos compromissos sem disponibilidade financeira para arcar com as novas despesas.

a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e
um de dezembro;

Nesse sentido, não acolhemos nenhuma das hipóteses
aventadas pelo gestor nesta fase processual, fato este
que nos conduz a opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 6.5.1.1 do RTC
203/2014 e 2.5 da ICC 13/2015.

b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:

Quanto ao Relatório de Diligência:

1) liquidadas;

O presente indicativo de irregularidade consiste no descumprimento ao disposto no artigo 42 da LRF – Lei de
Responsabilidade Fiscal, ou seja, o titular do Poder Executivo do Município de Vila Velha teria contraído obrigação de despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato.

[...]
III - demonstrativos, no último quadrimestre:

2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso II do art. 41;
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite
do saldo da disponibilidade de caixa;
4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e
cujos empenhos foram cancelados; (grifo nosso)
Assim, entendemos superada a questão sobre a aplicabilidade da Nota Técnica SEGEX às contas do exercício financeiro de 2012.
Outro ponto aventado pelo gestor foi a celebração de
contratos de despesas de caráter continuado em exercícios que antecederam o período de apuração previsto na LRF.
Para comprovar sua tese, acosta aos autos uma amostragem de contratos administrativos entre a prefeitura e
terceiros prestadores de serviços à municipalidade (fls.
998/1.127).
A tese das obrigações assumidas em período anterior ao
vedado pela lei fiscal não se aplica a metodologia atualmente empregada por este Tribunal de Contas. Em senwww.tce.es.gov.br

Conforme se verifica na Instrução Contábil Conclusiva, a
área técnica desta Corte de Contas apurou uma insuficiência de caixa no valor de R$ 65.209.122,51 para o cumprimento das obrigações de despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato, encerrado em
31/12/12, na fonte de recursos não vinculados.
Após análises proferidas pela área técnica e os trâmites
de praxe, encontram-se as contas em fase de apreciação
da Corte, sendo necessário, para tanto, verificar “se os
empenhos levantados pela área técnica no descumprimento do art. 42 da LRF são oriundos ou não de contratos firmados nos dois últimos quadrimestres do exercício de 2012”, conforme delineado na Decisão 1828/2017
(fls. 2547).
Do confronto entre a listagem de despesas de exercícios anteriores (empenhado em 2013) (fls. 511-536), a
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Relação de Restos a Pagar (mídia digital às folhas 302)
e as informações sobre contratos extraídas do sistema de recebimento de dados municipais SISAUD (Anexos 3657/2017 a 3665/2017), do Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (Anexo 3666/2017 e 3667/2017) e
obtidas junto à Prefeitura Municipal (Anexo 3669/2017),
verificou-se que parte dos empenhos levantados pela
área técnica no descumprimento do artigo 42 da LRF são
oriundos de obrigações contratuais anteriores aos dois
últimos quadrimestres do exercício de 2012, conforme
demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 1: Empenhos x Contratos –Recursos Próprios Em
R$1,00
Empenho
Nº
2566
2704
2711
2719
2743
2810
3259
3388
3403
3659
3690
4113
4119
4407
4829
4960
5115
5124
5208
5528
5530
5531
5532
5644
5821
5876

Data

Nº

Contrato
Data Assina-

24/05/2012

tura
C o n v e n i o 18/05/2011*

01/06/2012
02/06/2012
04/06/2012
05/06/2012
14/06/2012
29/06/2012
16/07/2012
17/07/2012
01/08/2012
01/08/2012
05/09/2012
05/09/2012
25/09/2012
16/10/2012
24/10/2012
31/10/2012
01/11/2012
14/11/2012
04/12/2012
04/12/2012
04/12/2012
04/12/2012
07/12/2012
13/12/2012
13/12/2012

7/2011
83/2012
92/2009
95/2009
13/2010
93/2009
83/2012
34/2012
94/2012
94/2009
11/2011
82/2012
82/2012
92/2009
91/2009
48/2007
92/2009
49/2012
59/2010
95/2009
91/2009
94/2009
92/2009
63/2011
32/2012
87/2009
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23/04/2012
24/11/2009
24/11/2009
05/04/2010
24/11/2009
23/04/2012
05/03/2012
19/04/2012
24/11/2009
05/05/2011
20/04/2012
20/04/2012
24/11/2009
24/11/2009
10/08/2007
24/11/2009
28/03/2012
01/09/2010
24/11/2009
24/11/2009
24/11/2009
24/11/2009
02/08/2011
09/03/2012
16/11/2009

Valor Liquidado
9.689,24
122.042,60
1.455,54
1.197,44
73.633,36
30.000,00
84.797,94
52.652,88
32.199,34
113.270,58
12.323,93
1.439.797,25
596.406,77
215.142,10
1.751,67
147.893,17
131.564,41
75.417,12
14.012,16
647.039,50
36.141,95
455.314,20
845.571,78
1.063.367,89
258.700,97
150.000,00

5910
5988
5992

17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012

92/2011
08/12/2011
92/2009
24/11/2009
Co Patrocinio 05/04/2012

5997
2013/000025
2013/000038
2013/000050
2013/000052
2013/002098
2013/002140
2013/002171
2013/002566
2013/002613
2013/002614
2013/002669
2013/003157
2013/003158
2013/002925
2013/003997
2013/003998
2013/004329
TOTAL

17/12/2012
2013 (D.E.A)
2013 (D.E.A)
2013 (D.E.A)
2013 (D.E.A)
2013 (D.E.A)
2013 (D.E.A)
2013 (D.E.A)
2013 (D.E.A)
2013 (D.E.A)
2013 (D.E.A)
2013 (D.E.A)
2013 (D.E.A)
2013 (D.E.A)
2013 (D.E.A)
2013 (D.E.A)
2013 (D.E.A)
2013 (D.E.A)

26/2012
114/2009
27/2012
26/2012
22/2009
18/2009
114/2009
94/2009
6/2012
109/2011
48/2010
48/2010
102/2012
48/2010
48/2010
105/2009
83/2012
83/2012
34/2011

13/01/2010*
07/03/2012
08/03/2012
28/04/2009
01/04/2009
13/01/2010*
24/11/2009
17/01/2012
15/12/2011
01/02/2010
01/02/2010
29/03/2012
01/02/2010
01/02/2010
09/12/2009
23/04/2012
23/04/2012
30/06/2011

3.342,15
187.299,25
30.000,00
733,52
4.994,18
4.000,00
139.940,67
3.385,50
6.961,60
113.270,58
91.803,97
1.440,00
4.500,00
4.500,00
12.000,00
1.092,30
1.092,30
10.000,00
43.687,75
47.181,77
52.742,94
7.375.352,27

A listagem a seguir evidencia os empenhos referentes a
obrigações advindas de contratos ou aditivos contratuais
assinados nos dois últimos quadrimestres de 2012, bem
como empenhos sem contrato emitidos período mencionado:
Tabela 1: Empenhos – Infringência ao artigo 42 da LRF –
Recursos Próprios
Ressalta-se que, à luz do artigo 58 da Lei Federal
4.320/64, mesmo sem contrato, o empenho “cria para o
Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”.
Por seu turno, a despesa só deve ocorrer mediante empenho, conforme artigo 60 do mesmo diploma legal. Assim, na ausência do contrato, o marco da contratação recai sobre a data do empenho.
O Apêndice A da ICC 13/2015 (fls. 657-663) evidencia
www.tce.es.gov.br

que houve insuficiência de disponibilidade de caixa nos
recursos não vinculados, a qual, considerando o comando da Decisão 1828/2017, compõem o cerne do presente levantamento.
Nessa linha, após os levantamentos realizados, mantém-se o entendimento de que o Município de Vila Velha encerrou o exercício de 2012 com insuficiência de
R$ 65.209.122,51 na fonte de recursos não vinculados
(Apêndice A).
Desconsiderando-se os empenhos oriundos de contratos
anteriores a 1/5/2012, resta ainda um montante de R$
53.532.786,86 referentes às obrigações assumidas nos
dois últimos quadrimestres de 2012, sem disponibilidade financeira para seu pagamento, conforme demonstrado a seguir:
Tabela 1:Obrigações financeiras contraídas Em R$1,00
Obrigação assumida
2.1.1 Restos a pagar processados - ex. anteriores
2.1.2 Restos a pagar não
processados - ex. anteriores
Despesas liquidadas e
não pagas (RPP Exercício)
Depósitos
Inclusões de despesas
Outras obrigações financeiras (Despesas a Regularizar e Demais Obrigações a Curto Prazo)
TOTAL

Até 30/4/2012
De 1/5 a 31/12/2012
1.258.434,27

12.512.687,05

45.347.442,87

701.485,33

5.852.385,49
2.241.866,50
91.092,00

14.472.606,65

53.532.786,86

Pois bem.
Quanto aos pontos aventados na defesa oral, firmo meu
convencimento com base nos próprios fundamentos
de fato e de direito apontados na Manifestação Técnica
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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00222/2016-1, que tomo como fundamento de meu voto, a seguir transcrito:
Em sede de defesa oral, aduz o gestor, incialmente, que a
metodologia adotada por esta Casa para se apurar o artigo 42 da Lei Complementar 101/2000 foi publicada no
ano civil de 2013, retroagindo seus efeitos ao ano financeiro de 2012. Assim, não poderia tal orientação, segundo o gestor, ser aplicada ao exercício financeiro de 2012,
necessitando, ainda, de uma transição entre as orientações metodológicas empregadas.
Quanto a esta alegação, não corroboramos com o gestor,
uma vez que a metodologia adotada por este Tribunal de
Contas (Nota Técnica SEGEX 001/2013) não trouxe nenhum elemento estranho ao conceito de responsabilidade fiscal contido na LRF e é idêntica a metodologia estipulada pela Secretaria do Tesouro Nacional.
O método utilizado nas instruções técnicas do TCEES tem
por base normativa o próprio dispositivo da LRF, qual seja, o artigo 42 e seu parágrafo único, interpretação essa
baseada nos conceitos trazidos pelo Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional vigente
à época da prestação de contas. Destarte, as instruções
técnicas do TCEES adotam, e não poderia ser de forma
contrária, tal metodologia.
A base para a aferição do art. 42 da LRF decorre expressamente das portarias STN nos. 406 e 407/2011 e portaria conjunta STN-SOF nº 01/2011, que tratam, em síntese, da aprovação da 4ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e do Manual de
Demonstrativos Fiscais (MDF).
De sorte que para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º da LC 101/2000, que dispõe sobre responsaDiário Oficial de Contas

bilidade na gestão fiscal, é fundamental de que os restos
a pagar não processados venham a possuir lastro financeiro. Verifica-se que a própria LRF, quando trata dos demonstrativos concernentes ao Relatório de Gestão Fiscal, não abre espaço para que a administração pública
tenha em seus balanços tais restos a pagar sem que haja disponibilidade financeira para arcar com o dispêndio
dos mesmos, conforme se verifica in verbis:
Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos
titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo:
[...]
Art. 55. O relatório conterá:
[...]
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e
um de dezembro;
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
1) liquidadas;
2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso II do art. 41;
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite
do saldo da disponibilidade de caixa;
4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e
cujos empenhos foram cancelados; (grifo nosso)
Assim, entendemos superada a questão sobre a aplicabilidade da Nota Técnica SEGEX às contas do exercício financeiro de 2012.
Outro ponto aventado pelo gestor foi a celebração de
contratos de despesas de caráter continuado em exercícios que antecederam o período de apuração previswww.tce.es.gov.br

to na LRF.
Para comprovar sua tese, acosta aos autos uma amostragem de contratos administrativos entre a prefeitura e
terceiros prestadores de serviços à municipalidade (fls.
998/1.127).
A tese das obrigações assumidas em período anterior ao
vedado pela lei fiscal não se aplica a metodologia atualmente empregada por este Tribunal de Contas. Em sentido contrário, ao se conhecer o montante das despesas
de caráter continuado, o gestor mostrou-se imprudente
ao assumir novos compromissos sem disponibilidade financeira para arcar com as novas despesas.
Nesse sentido, não acolhemos nenhuma das hipóteses
aventadas pelo gestor nesta fase processual, fato este
que nos conduz a opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 6.5.1.1 do RTC
203/2014 e 2.5 da ICC 13/2015.
A Lei de Responsabilidade Fiscal consolidou-se como um
dos marcos regulatórios mais austeros do mundo. Com
pouco mais de quinze anos de vida, conseguiu mudar radicalmente a bagunçada tradição fiscal brasileira. Historicamente, é uma revolução nas finanças públicas e, procedimentalmente, um rígido código de conduta para os
administradores públicos.
A quase totalidade de suas normas relaciona-se à viabilização do equilíbrio orçamentário intertemporal, à prevenção de déficits e ao controle da dívida pública, objetivos amplamente contemplados em seu art. 1º, §1º:
“Art. 1º [...]
§1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a
ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio
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das contas públicas, mediante o cumprimento de metas
de resultados entre receitas e despesas e a obediência a
limites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração de despesas com pessoal, da seguridade social
e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão
de garantia e inscrição em Restos a Pagar.” Grifei
Nesse contexto, ganha relevo o art. 42, parágrafo único
da mesma norma:
“Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido
no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de
caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.” Grifei
De início, percebe-se que o dispositivo sob análise, em
harmonia com a concepção lógica da LRF, busca impedir
o déficit fiscal na sua origem, ou seja, no momento em
que está sendo gerada a obrigação que não poderá ser
paga até o final do mandato.
A relação entre a conduta descrita no artigo 42 e a inscrição indevida em Restos a Pagar está expressa na LRF,
quando coloca tal artigo na Seção VI do Capítulo VII (Da
dívida e do endividamento), que é intitulada “Dos Restos a Pagar”.
Relativamente ao aspecto temporal, maiores dúvidas
não há. A regra é peremptória para alcançar o final de
mandato, especificamente, os seus oito últimos meses.
Lado outro, o artigo 55 da mesma lei, que trata do ReDiário Oficial de Contas

latório de Gestão Fiscal, dispõe que o mesmo contenha
a inscrição em restos a pagar das despesas liquidadas,
empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do
saldo da disponibilidade de caixa, bem como das não
inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados.
O artigo supracitado ampara o entendimento de que tal
exigência, qual seja, inscrever restos a pagar não processados até o limite da disponibilidade de caixa, depois de
descontados os restos a pagar processados, está presente em todos os exercícios, e não somente nos dois últimos quadrimestres do mandato.
Portanto, a diferença básica existente entre o descumprimento da regra de final de mandato (artigo 42) e a
desobediência da regra anual (artigo 55), reside no fato
da primeira possuir desdobramentos na esfera penal.
Como se não bastasse o conjunto de normas rígidas dispostas na LRF para combater o déficit público, o legislador foi além. Em discussão contemporânea, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 10.028/2000 e desse modo,
o Código Penal passou a contar com remédios amargos
contra o administrador público que agredir as questões
centrais da Lei Complementar nº 101/2000, a saber:
(...)
CAPÍTULO IV
DOS CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS
(...)
Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano do
mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela
a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrawww.tce.es.gov.br

partida suficiente de disponibilidade de caixa:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
(...)
É importante salientar que, embora o artigo 42 se refira
pontualmente às despesas contraídas nos oito meses do
último ano de mandato, o inciso XII, do artigo 1º, Decreto-Lei nº 201/67 considera crime de responsabilidade do
Prefeito que “antecipar ou inverter a ordem de pagamento a credores do Município, sem vantagens para o
erário”. Proibição semelhante está disposta no artigo 5º
da Lei nº 8.666/93, a saber:
“Art. 5º Todos os valores, preços e custos utilizados nas
licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta
Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de
bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos,
a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.”
Nesse passo, destaco: o pagamento das despesas contraídas nos oito meses finais, do último ano do mandato não poderá ser priorizado em prejuízo daquelas despesas contraídas em período anterior, visto que a quebra da ordem cronológica não corresponderia à interpretação literal da LRF a qual, textualmente, define no
parágrafo único do artigo 42 que na determinação da
disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do
exercício.
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Portanto, pela LRF, trata-se de todas as despesas compromissadas a pagar, inclusive todas as do próprio exercício e as eventualmente remanescentes de exercícios
anteriores.
Embora tenha decidido até aqui que o ato de “contrair
obrigação de despesa” esteja localizado na “emissão de
empenho”, mudei de entendimento a partir da decisão
plenária ordinária realizada em 16/05/2017, onde ficou
deliberado (Decisão 01828/2017-3) a realização de diligência in loco para verificação do item 6.5.1.1 do RTC
4203/2014, nos termos do art. 75, § 1º c/c o art. 224, parágrafo único, ambos do RITCEES, de modo a conferir se
os empenhos levantados pela Área Técnica no descumprimento do artigo 42 da LRF são oriundos ou não de
contratos firmados nos dois últimos quadrimestres do
exercício de 2012.
Feitas essas considerações, acompanho o entendimento desta corte quanto aos conceitos insertos no art. 42 e
seu parágrafo único, in verbis:
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido
no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja
suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de
caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. (grifo nosso)
Em quanto “contrair obrigação de despesa” refere-se ao
momento da celebração do contrato administrativo ou
instrumento congênere, os “encargos e despesas comDiário Oficial de Contas

promissadas a pagar” tratam de todas as despesas do
exercício.
Ambos os conceitos estão disciplinados nas LDOs da
União, conforme estabelecido na LDO, Lei 13.408/2016,
art. 147 e parágrafo único:
Art. 147. Para efeito do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou
instrumento congênere. (grifo nosso)
Parágrafo Único. No caso de despesas relativas à prestação de serviços já existentes e destinados à manutenção
da administração pública federal, consideram-se compromissadas apenas as prestações cujos pagamentos
devam ser realizados no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado. (grifei)
Assim, conforme muito bem expressa FIGUEIREDO
(2006), “contrair obrigação de despesa constitui-se em
qualquer ato ou fato que imponha à administração a
obrigatoriedade de realizar despesa”, e que deve possuir
integral lastro financeiro, in verbis:
Percebemos que a obrigação de despesa deve possuir
lastro financeiro que a suporte integralmente. A regra
não estabelece a obrigatoriedade de disponibilidade financeira apenas para parcelas a serem liquidadas no
exercício (não se trata de obrigação de pagamento), e
sim para suportar a obrigação de despesa (regra geral, o
contrato firmado) integralmente.
Quanto à disponibilidade de caixa, contida na regra do
parágrafo único, FIGUEIREDO (2006), afirma:
Tratar-se da elaboração de fluxo financeiro até o final do
exercício, através do qual serão cotejadas as receitas, por
fonte de recursos, a serem auferidas e as despesas a sewww.tce.es.gov.br

rem pagas.
Nesta apuração devemos considerar como despesas
compromissadas a pagar aquelas cuja obrigação de pagamento surgirá até o encerramento do exercício financeiro. São todas as obrigações assumidas que deverão
ser pagas até 31 de dezembro.
Logo, nos oito últimos meses do mandato, o gestor tem
que ter disponibilidade de caixa para honrar com todas
as suas despesas já existentes (obrigação de pagamento) até o dia 31/12 e, caso haja superávit de caixa, poderá contrair despesas (obrigação de despesa), ou seja,
contratar serviços/obras que podem ultrapassar o exercício financeiro, conforme estabelecido no art. 57 da Lei
8.666/93, desde que o superávit de caixa seja suficiente
para cobrir todo o contrato, mesmo que este ultrapasse
o exercício financeiro.
Portanto, o fluxo financeiro é essencial para se contrair
novas obrigações de despesa (assinar ou prorrogar contratos).
Importante esclarecer que firmar contratos novos ou
prorrogar os existentes caracteriza nova obrigação de
despesa contraída. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece em seu artigo 17, § 7º, que “considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado”, conforme estabelecido no art. 57 da
Lei 8.666/93 (contratação de obras e serviços de Caráter Continuado).
Nesse caso concreto, a área técnica desta Corte de
Contas apurou uma insuficiência de caixa no valor de
R$65.209.122,51 para o cumprimento das obrigações de
despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres do
mandato, encerrado em 31/12/12, na fonte de recursos
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não vinculados.
Após diligência, se verificou a existência de contratos
firmados anteriores aos dois últimos quadrimestres do
exercício de 2012, no valor de R$ 7.375.352,27, conforme Tabela 1 do Relatório de Diligência 2/2017-5.
Portanto, desconsiderando-se os empenhos oriundos de
contratos anteriores a 1/5/2012, resta ainda um montante de R$53.532.786,86 referentes às obrigações assumidas nos dois últimos quadrimestres de 2012, sem disponibilidade financeira para seu pagamento, conforme
demonstrado a seguir:
Obrigações financeiras contraídas Em R$1,00
Obrigação assumida
2.1.1 Restos a pagar
processados - ex. anteriores
2.1.2 Restos a pagar
não processados - ex.
anteriores
Despesas liquidadas e
não pagas (RPP Exercício)
Depósitos
Inclusões de despesas
Outras obrigações financeiras (Despesas a
Regularizar e Demais
Obrigações a Curto
Prazo)
TOTAL

Até 30/4/2012
De 1/5 a 31/12/2012
1.258.434,27

12.512.687,05

45.347.442,87

701.485,33

5.852.385,49
2.241.866,50
91.092,00

14.472.606,65

53.532.786,86

Logo, caberia ao gestor à responsabilidade pelas despesas assumidas em seu mandato, sob as suas ordens. Nesse caso, conforme evidenciado pela área técnica após diligência, a insuficiência financeira para cobertura das
obrigações atingiu o montante de R$53.532.786,86.
A Corte de Contas de Santa Catarina classifica o texto
Diário Oficial de Contas

do artigo 42 como uma “questão de moralidade pública”. No seu Guia da Lei de Responsabilidade Fiscal o texto expõe:

Restos a Pagar prescritos, ou seja, aqueles com mais de
05 (cinco) anos de inscrição. Segue novamente cópia do
referido decreto.

A regra de não deixar restos a pagar sem disponibilidade de caixa, em qualquer exercício, ainda que não esteja
contida em norma legal, está implícita em razão do objetivo-mor do equilíbrio fiscal. Não há equilíbrio fiscal
quando se deixa restos a pagar sem correspondente cobertura financeira, onerando a execução financeira do
exercício seguinte, de vez que será necessário tomar recursos financeiros destinados à cobertura do orçamento
para pagar despesas de exercícios anteriores. Assim procedendo, a tendência é a manutenção de déficits.

No relatório de Restos a Pagar enviado na PCA foi informado indevidamente que todos os RAPs cancelados
eram processados.

Não deixar restos a pagar é regra fundamental para que
no último exercício do mandato o agente mandatário
possa realizar despesas necessárias sem comprometer
o orçamento e o fluxo financeiro a ser administrado pelo novo titular do Poder ou Órgão. É mesmo uma questão de moralidade pública. (g.n.)
fonte: http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/guia_
lrf_2ed.pdf
Pelo exposto, constata-se o descumprimento ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual
mantenho a irregularidade apontada neste item.
II.3.4 Cancelamento de Restos a Pagar Processados,
no valor de R$ 12.691.659,81 (item 6.5.1.2 do RTC
203/2014 e 2.6 da ICC 13/2015)
Trata a irregularidade de cancelamentos de restos a pagar processados e não prescritos.
Argumentou o gestor em sua defesa:
O Artigo 10º do Decreto n° 293/2012 encaminhado em
CD na prestação de contas autorizou o cancelamento de
www.tce.es.gov.br

A informação correta é que foi cancelado R$
11.234.018,39 [...] de RAP não Processado e R$
1.457.641,42 [...] de RAP Processado.
Segue copia do Decreto de Encerramento do exercício
que autorizou cancelar os RAPs Processados prescritos e
relação de RAPs cancelados distinguindo os Processados
dos não Processados com justificativa do cancelamento.
Concluiu a área técnica pela manutenção da irregularidade, conforme texto da ITC 1752/2015:
O Gestor esclarece que o relatório de Restos a Pagar,
anteriormente encaminhado na PCA, informava indevidamente que todos os RAP cancelados eram processados. Da análise do novo relatório encaminhado (Empenhos de Restos Cancelados, fls. 553-586), verifica-se que
apenas R$ 1.457.641,42 se referem a Restos a Pagar Processados, e que R$ 11.234.018,39 se referem a Restos
a Pagar Não Processados; totalizando, dessa forma, R$
12.691.659,81.
O art. 10 do Decreto Municipal n° 293/2012 (fls. 550552) autoriza o cancelamento dos Restos a Pagar Prescritos, ou seja, aqueles com mais de cinco anos de inscrição, e dos Restos a Pagar Não Processados.
No entanto, verifica-se que houve cancelamentos de
Restos a Pagar Processados com menos de cinco anos de
inscrição, relativos aos exercícios de 2008 (R$25.392,70),
2009 (R$ 109.502,91), 2010 (R$ 25.308,53) e 2011
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(R$441.859,26); totalizando R$ 602.063,40 (fl. 586).
Verifica-se, também, que o atraso no pagamento de
contribuições previdenciárias ao INSS foi tão extenso
que houve o cancelamento por prescrição de Restos a
Pagar Processados, em 31/12/2012, no montante de R$
332.150,88, relativo ao exercício de 2007 (fls. 582-585
e ANEXO 5 desta ICC), na UG Prefeitura; com base no
art. 10 do Decreto Municipal nº 293/2012 (fl. 550-552).
A condição de “processados” indica que as despesas já
foram liquidadas, ou seja, já foi verificado o direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios das respectivas obrigações a serem pagas pelo Município. Assim, essas obrigações se refletem como reais em razão do cumprimento do implemento de condição estabelecido em contrato, convênio
ou lei.
Assim, conclui-se pela IRREGULARIDADE deste item.
Em sede de defesa oral, o patrono do gestor argumentou que:
A terceira irregularidade questionada, folhas 611 da ITC,
refere-se a restos a pagar – a Área Técnica entendeu como restos a pagar processados – que havia sido cancelados, num total de R$12.691.659,81. A defesa esclareceu
que desses 12 milhões, R$11.234.000,00 não eram restos a pagar processados e sim não processados. A Área
Técnica entendeu por bem acolher esse argumento, mas
entendeu que era remanescente o cancelamento de restos a pagar processados na ordem de R$ 602.063,40.
Trazemos, neste momento, uma documentação complementar demonstrando que esses restos a pagar processados eram referentes e originários da Câmara Municipal de Vila Velha e do Instituto de Previdência. E no que
Diário Oficial de Contas

diz respeito aos demais, estamos trazendo todos os indicativos e os motivos das anulações e a regularização
que foi procedida. Porque o temor da Área Técnica é que
houvesse o cancelamento de restos a pagar processados
que, possivelmente, ensejaria algum dano a algum terceiro ou a algum prestador de serviço. Trazemos, agora,
o relatório demonstrando o motivo e demonstrando que
eles foram regularizados, ou seja, cancelado, mas foram
novamente empenhados, não havendo que se falar em
danos a quem quer seja.
A área técnica não aceitou as alegações da defesa, conforme apresentado na Manifestação Técnica 00222/2016-1
(fls. 1156/1157), a seguir transcrito:
A documentação de suporte está acostada às folhas
1.128/1.143.
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que não merecem prosperar os argumentos trazidos em sede de defesa oral.
Nos termos do RTC 203/2014, foram identificadas anulações irregulares de restos a pagar processados no montante de R$ 12.691.659,81 (doze milhões, seiscentos e
noventa e um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e
oitenta e um centavos). Após a defesa escrita do gestor,
restaram classificados com restos a pagar processados a
quantia de R$ 1.457.641,42 (um milhão, quatrocentos e
cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta e um reais
e quarenta e dois centavos), sendo que a subscritora da
ICC 13/2015 identificou cancelamentos injustificados no
montante de R$ 602.063,40 (seiscentos e dois mil, sessenta e três reais e quarenta centavos).
Nesta fase processual, o patrono do gestor alegou que
os restos a pagar processados cancelados se originavam
www.tce.es.gov.br

de movimentações da execução orçamentária da Câmara Municipal e do Instituto de Previdência. Por outro lado, alegou-se também que os restos a pagar cancelados
foram reempenhados e pagos a quem de direito, não se
demonstrando assim prejuízos a terceiros.
No entanto, diante da documentação apresentada não
foi possível identificar se os cancelamentos referiam-se
aos empenhos realizados pelas unidades gestoras Câmara e Instituto de Previdência. De outra face, os reempenhos que por ventura ocorreram não justificam os cancelamentos promovidos, posto que tal fato administrativo, extraídas as exceções previstas na legislação, é ilegal.
Assim, não vislumbramos razão ao gestor, fato este
que nos conduz a opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 6.5.1.2 do RTC
203/2014 e 2.6 da ICC 13/2015.
Pois bem.
O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público –
MCASP, no Manual de Demonstrativos Fiscais, ao conceituar “restos a pagar processados” deixa clara a proibição
de seu cancelamento, veja:
São considerados processados os Restos a Pagar referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos para o
pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi verificado.
Os Restos a Pagar Processados não devem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração não poderá deixar de cumprir com a obrigação de
pagar. (g.n) fonte: MCASP, 5ª edição, pg 252
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná lançou um
“Guia de Recomendações” aos jurisdicionados e tratou
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diretamente do assunto cancelamento de restos a pagar
processados, deixando claro sob um texto incisivo que
tal prática não é salutar a boa gestão, veja:
A componente é variável cuja avalição é indispensável
para encontrar a exatidão do índice atingido face ao art.
42 da LRF. Apesar de alguns governos partirem para o
cancelamento de restos a pagar processados, ou liquidados, desencaminhados por distorcida visão do art. 359B, do Código Penal, na redação trazida pela Lei nº 10.028
de 2000, a prática se revela calote ou, ilícita maquiagem
de resultado. Ao revés e a despeito de arguições de ser
impossível a compatibilidade nesse assunto entre a LRF e
a Lei de Crimes Fiscais, não se deve tomar por despesas
irregularmente empenhadas os restos a pagar liquidados (processados) sem cobertura financeira.

lando os registros no encerramento do mandato. Não
há, portanto, motivo para vacilações na hora de manter no saldo contábil os restos a pagar já processados
que se encontrem desemparceirados de recursos financeiros. (g.n.) Fonte:http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2012/6/flipbook/193/files/assets/seo/page17.html
A Corte de Contas de Santa Catarina já julgou recurso de
multa a gestor que cancelou restos a pagar processados
e justificou a necessidade de atendimento ao equilíbrio
entre receitas e despesas como motivação. A decisão em
foco REC 09/00496320, estabelece o seguinte:

“Art. 359-B. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a
pagar, de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei: Pena detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.”

Com isso, absorve-se a ideia de que é vedado cancelamento de restos a pagar processados, salvo em casos
excepcionais devidamente motivados pelo administrador. No caso em tela, não houve a devida motivação do
ato, uma vez que o cancelamento operou-se antes do
advento do Decreto n. 4.687, de 31 de agosto de 2006
(norma local que autorizou o cancelamento naquele
exercício).

Se da intenção de favorecer o calote se revestisse o código penal, de fato seria plenamente incompatível com a
ordem jurídica e as condições da LRF haveriam de prevalecer, devido à sua precedência neste caso. E esta nada
impõe a respeito do restabelecimento do equilíbrio fiscal por vias artificiosas. Mesmo porque, para uma lei genuinamente do ramo financeiro, seria puro contra senso
prever dispositivo para o próprio infrator burlar ditames
da ciência contábil e que o ajudaria a dissimular o resultado de sua anormal execução orçamentária e financeira. Diferente das argumentações em contrário parece
claro que a lei está apenas estabelecendo a punibilidade
daquele que infringir a norma, e não o induzindo a travestir de legalidade o ato irregular por si praticado, anu-

Ademais, não há guarida a afirmação do recorrente de
que a manutenção do equilíbrio entre a receita e a despesa é justificativa para o cancelamento de restos a pagar processados. O expediente não se vale para tal fim,
porquanto a obrigação continuará existindo, mas não
será apresentada nas demonstrações contábeis, ficando a dívida camuflada, escondida, não correspondendo, portanto, ao endividamento do Município, o que
contrariará frontalmente o princípio da evidenciação
contábil. Igualmente, não prospera a argumentação no
sentido de que o procedimento adotado não configura
cancelamento de restos a pagar processados por ter sido efetuado no mesmo exercício em que fora reempenhado.

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Destaca-se que o Tribunal de Contas de Santa Catarina
inclusive questiona a norma utilizada para cancelar os
restos a pagar, nesse caso um decreto municipal, afirmando não ser motivação suficiente para tal ação, tendo em vista que a dívida continuará a existir, porém sem
o correto registro contábil. Não serviria então tal expediente que não fosse para “camuflar ou esconder” as
obrigações, fato inaceitável.
O que o gestor do município de Vila Velha no exercício
2012 propõe é exatamente a mesma coisa, pois utiliza
o expediente do decreto municipal, porém cancelando restos a pagar processados válidos, em discordância
com o previsto que limitava a possibilidade as obrigações
prescritas.
Assim, caracterizado o cancelamento de restos a pagar
processados válidos, incorre o gestor em afronta as normas em vigor, não tendo a defesa alcançada o êxito suficiente para afastá-la.
Dessa forma, mantenho a irregularidade.
II.3.5 Da sustentação oral realizada na 43ª Sessão Plenária do dia 05/12/2017 (após diligência determinada
na sessão do dia 16/05/2017) - Infringência ao artigo
42 da LRF/2000.
A sustentação oral apresentada pelo advogado da defesa, Dr. Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, se encerra em
três questões centrais, a saber:
Primeiramente, alega o patrono da defesa que a diligência determinada por este Egrégio Tribunal não teria sido cumprida, conforme se depreende das notas taquigráficas, devidamente encartadas nestes autos às fls.
2649/2654:
A área técnica não fez absolutamente nada do que foi
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determinado por esta Corte de Contas! Não trouxe nenhum elemento que foi solicitado. Razão pela qual, entendemos que não sendo a diligência, que serve para
esclarecer as dúvidas suscitadas pelos conselheiros votantes - no caso, pelo conselheiro relator - e por aqueles conselheiros que já haviam proferido voto de mérito,
uma vez a área técnica não trazendo nenhum elemento, e mais, descumprindo o que foi determinado por esta
Corte de Contas, deve ser prevalecido os votos de méritos
que já haviam sido encartados.
Segue a defesa, afirmando que a diligência determinada
não teria sido realizada in loco:
“(...) e aí adentrando ao ponto que foi suscitado e basicamente sobre a diligência que foi realizada – cito às
fls 2.569, 2.560/2.566, que foram os documentos utilizados, demonstrando que, na verdade, a área técnica não
trouxe nenhum elemento que comprovasse. Porque, de
diversos empenhos que foram realizados, a própria área
técnica reconhece que não foi feita visita in loco e que
não trouxe aos autos a comprovação de que este Tribunal requereu. Não trouxe a comprovação de que aqueles empenhos eram originários de contratos oriundos
dos dois últimos quadrimestres Cito, inclusive, à fl 2.556
onde a própria Prefeitura de Vila Velha informou, em
12/07/2017, que não localizou as totalidades dos arquivos requeridos pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. “Entretanto, dado ao volume das informações solicitadas e o curto prazo temporal, não foi possível
providenciar, até a presente data, em sua totalidade, os
arquivos requeridos. Motivo pelo qual solicitamos uma
prorrogação de prazo até a presente data” (...)
(...) “Cito também diversas outras incongruências, como
as listagens apresentadas pela área técnica, que consDiário Oficial de Contas

tam empenhos que foram utilizados na base de cálculo para aferir a suposta insuficiência de caixa, insuficiência financeira para fazer frente às despesas empenhadas
- empenhos realizados nos exercício de 2013. O que demonstra que a metodologia utilizada pela equipe técnica, quando da sua listagem que foi enviada, não corresponde com a realidade que a defesa entende ser mais
crível para apreciação desses fatos que ora estão sendo
analisados.”
Sobre estes aspectos, temos a destacar inicialmente que
a Diligência in loco foi realizada da forma definida por
este Tribunal, conforme Decisão 01828/2017-3, disponibilizada no Diário Eletrônico do TCEES no dia 23 de junho de 2017 e publicada no dia 26 de junho de 2017, no
intuito de verificar se os empenhos levantados no descumprimento ao art. 42 da LRF seriam oriundos ou não
de contratos firmados nos dois últimos quadrimestres
de 2012, na forma da fundamentação constante do voto deste relator.
Como prova disto verifica-se o Termo de Designação
000058/2017 (fls. 2552), onde foram indicados os componentes da equipe formada para cumprimento deste
desiderato, o procedimento de fiscalizado autuado sob o
número 50/2017, além do protocolo de ingresso do pedido da equipe técnica deste Tribunal naquela prefeitura
(fls. 2565), o que evidenciam a presença dos técnicos naquela Prefeitura, demonstrando que houve a diligência
in loco, da maneira definida por esta Corte.
Há também que se destacar que, inobstante o Ofício nº
235/2017, atravessado pelo prefeito à equipe técnica (fl.
2556), com pedido de prorrogação do prazo para apresentação da complementação das informações naquela
oportunidade prestadas pelo executivo municipal, qual
www.tce.es.gov.br

seja, para complementação das informações atinentes à listagem encaminhada dos contratos firmados (fls.
2557/2559), tais informações complementares se deram
posteriormente, através do encaminhamento do CD encartado à fl. 2566, cujos dados foram aproveitados para
elaboração do Relatório de Diligência 00002/2017-5 (fls.
2567/2577), acrescido dos Anexos de fls. 2578/2582.
Nestas circunstâncias, entendo esclarecido o primeiro
questionamento feito em sustentação oral pelo patrono
do defendente.
Quanto à alegação de que metodologia aplicada na diligência estaria mais uma vez indevidamente embasada
em listagem de empenhos, verifico que não prosperam
os argumentos da defesa, uma vez que para o confronto
da listagem de despesas de exercícios anteriores e a relação de Restos a Pagar com os contratos respectivos, conforme informações extraídas do sistema de recebimento
de dados municipais SISAUD e informações obtidas junto
à prefeitura, necessário, na verdade, da relação de empenhos que formam as despesas de exercícios anteriores
e Restos a Pagar para somente a partir dela se confrontar
se os contratos respectivos foram firmados no período
de final de mandato, vedado pela lei de responsabilidade
fiscal, daí o porquê de existir relação de empenhos, obviamente acompanhada dos contratos respectivos, para
a verificação se os mesmos são oriundos de obrigações
contratuais anteriores ou não aos dois últimos quadrimestres, para cumprimento do artigo 42 da LRF.
Por fim, passo a transcrever a terceira alegação da defesa oral apresentada, que diz respeito à vinculação destes
julgadores ao voto de mérito antes proferido:
E este Plenário, mediante os votos de méritos encartados, já definiu, e ficou devidamente consolidado, que o
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empenho não serve como elemento para aferição de ter
sido contraído ou não a despesa nos dois últimos quadrimestres. São essas as considerações. A defesa reitera a
questão de ordem suscitada como matéria preliminar no
sentido de que já existem votos de mérito encartados e
que os julgadores já estão vinculados.
Nesse contexto, cabe destacar que os julgamentos proferidos em Tomadas ou Prestação de Contas por este Tribunal se dão por intermédio de decisões definitivas, acórdãos ou do parecer respectivo, nos termos do parágrafo
único do art. 55 c/c arts. 142, § 3º e 144, ambos da Lei
Orgânica desta Corte, in verbis:

Art. 142. As decisões do Tribunal de Contas poderão ser
preliminares, interlocutórias, definitivas ou terminativas.
(...)

II.3.1 Não recolhimento das contribuições do INSS retidas de terceiros, no prazo definido pela legislação.

§ 2º Interlocutória é a decisão pela qual o Relator ou o
Tribunal de Contas decide questão incidental, antes de
pronunciar-se quanto ao mérito.

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.

Nesta linha, constata-se que com o voto proferido pelo
Relator e demais Conselheiros, ainda que trate do mérito, constata-se que não se exauriu a fase processual de
julgamento, que se dá no âmbito desta Corte de Contas
por intermédio de apreciação pelo Órgão Colegiado.

II.3.2 Ausência de recolhimento da dívida registrada na
contas“FGTS/FUNEVE – Administrativo”.

Parágrafo único. Considera-se o resultado dos processos
de que trata este título a publicação da decisão, do acórdão ou do parecer respectivo.

Deste modo, os votos individualmente proferidos, como
alegado pela defesa, não vinculam seus subscritores, como no caso em comento, em que a determinação de diligência, antes de submissão da matéria de mérito pelo Colegiado, para efeito de julgamento, somente veio a
suprir e/ou corrigir a falha indicada pelos Conselheiros.

Art. 142. As decisões do Tribunal de Contas poderão ser
preliminares, interlocutórias, definitivas ou terminativas.

Pelo exposto, entendo por não acolher as argumentações da defesa apresentadas em sustentação oral.

(...)

IV – CONCLUSÃO

§ 3º Definitiva é a decisão pela qual o Tribunal de Contas
examina o mérito.

Ante o exposto, com base no artigo 29, inciso V, da Resolução nº 261/2003 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 Parecer Prévio que submeto à sua consideração.

Art. 55. São etapas do processo:
(...)

Art. 144. A decisão definitiva será formalizada nos termos estabelecidos no Regimento Interno, por acórdão,
cuja publicação no Diário Oficial do Estado ou outro meio
de divulgação oficial do Tribunal de Contas constituirá:
Ademais, tem-se que as decisões interlocutórias são utilizadas para melhor instrução do feito, para suprir eventuais falhas verificadas como impeditivas à discussão e
apreciação da matéria de mérito, nos termos do art. 142,
§ 2º da LC 621/12:
Diário Oficial de Contas

do neste voto, a saber:

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 – Afastar as irregularidades, conforme já fundamentawww.tce.es.gov.br

Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.
2 – Manter as irregularidades, conforme já fundamentado neste voto, a saber:
II.3.2 Ausência de recolhimento das dívidas registradas
nas contas “INSS Fiscalização 2010”, e “INSS Fiscalização 2012”.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.
II.3.3 Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade
financeira suficiente para o seu pagamento.
Base Normativa: Art. 42 c/c o art. 1º, §1º, da Lei Complementar 101/2000.
II.3.4 Cancelamento de Restos a Pagar Processados.
Base Normativa: Arts. 36, 58, 63, 85, 87, 89, 92, 93, 101 a
105 da Lei Federal 4320/1964; e art. 127, inciso II, alínea
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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“b”, da Resolução TCEES 182/2002.

RELATÓRIO

3 - Emitir parecer prévio pela REJEIÇÃO das contas do
Município de Vila Velha, exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Neucimar Ferreira Fraga, com fundamento no art. 80, III, da LC 621/2012.

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
de Prefeito Sr. Neucimar Ferreira Fraga, à frente da Prefeitura Municipal de Vila Velha, no exercício de 2012.

4 – Formar autos apartados, após trânsito em julgado,
nos termos dos arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134,
inciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, com a finalidade de se
responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo
descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e
2°, da Lei n. 10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF.
5 – Tendo em vista que a infringência ao art. 42 da LRF
constitui provável infração penal, prevista no artigo 359C, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 – Código Penal Brasileiro, REMETER AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO cópia da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 1832/2015, do Parecer Ministerial, deste Voto e da
Decisão proferida, para as finalidades previstas no artigo 163, §8º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES);
6 - RECOMENDAR ao Poder Executivo Municipal para
que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer
Prévio, na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei nº. 101/00).
7 - ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

Na 45ª Sessão Ordinária do Plenário, ocorrida no dia
19/12/2017, solicitei vista dos autos após a apresentação do respeitável voto proferido pelo Conselheiro Relator, Dr. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, com o intuito de me inteirar de modo mais minucioso acerca do
processo em tela.
Na ocasião, o ilustre Conselheiro acompanhou o entendimento da Àrea Técnica deste ínclito Tribunal de Contas
e do Ministério Público Especial de Contas e propôs a seguinte deliberação ao Colegiado:
IV – CONCLUSÃO
Ante o exposto, com base no artigo 29, inciso V, da Resolução nº 261/2003 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 Parecer Prévio que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
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:

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.3.2 Ausência de recolhimento da dívida registrada na
contas“FGTS/FUNEVE – Administrativo”.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.
2 – Manter as irregularidades, conforme já fundamentado neste voto, a saber:
II.3.2 Ausência de recolhimento das dívidas registradas
nas contas “INSS Fiscalização 2010”, e “INSS Fiscalização 2012”.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.
II.3.3 Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade
financeira suficiente para o seu pagamento.
Base Normativa: Art. 42 c/c o art. 1º, §1º, da Lei Complementar 101/2000.
II.3.4 Cancelamento de Restos a Pagar Processados.

Conselheiro Relator

1 – Afastar as irregularidades, conforme já fundamentado neste voto, a saber:

Base Normativa: Arts. 36, 58, 63, 85, 87, 89, 92, 93, 101 a
105 da Lei Federal 4320/1964; e art. 127, inciso II, alínea
“b”, da Resolução TCEES 182/2002.

VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:

II.3.1 Não recolhimento das contribuições do INSS retidas de terceiros, no prazo definido pela legislação.

3 - Emitir parecer prévio pela REJEIÇÃO das contas do
Município de Vila Velha, exercício de 2012, sob a res-

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
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ponsabilidade do Sr. Neucimar Ferreira Fraga, com fundamento no art. 80, III, da LC 621/2012.
4 – Formar autos apartados, após trânsito em julgado,
nos termos dos arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134,
inciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, com a finalidade de se
responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo
descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e
2°, da Lei n. 10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF.
5 – Tendo em vista que a infringência ao art. 42 da LRF
constitui provável infração penal, prevista no artigo 359C, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 – Código Penal Brasileiro, REMETER AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO cópia da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 1832/2015, do Parecer Ministerial, deste Voto e da
Decisão proferida, para as finalidades previstas no artigo 163, §8º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES);
6 - RECOMENDAR ao Poder Executivo Municipal para
que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer
Prévio, na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei nº. 101/00).
7 - ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
Nesse contexto, peço vênias ao Relator para divergir parcialmente do entendimento exarado, nos termos da fundamentação a seguir exposta.

to ao afastamento dos apontamentos que dizem respeito a ausência de recolhimento de dívida registrada na
contas “FGTS/FUNEVE – Administrativo”, “PMVV - Parcelamento Dívida – IPASVVE” e “INSS - Parcel. Especial
35.090.796-0 – PMVV” narradas no item 5.1.1 do RTC
203/2014 e
a manutenção das irregularidades que dizem respeito a ausência de recolhimento das dívidas registradas
nas contas “INSS Fiscalização 2010”, e “INSS Fiscalização
2012 bem como ao cancelamento de restos a pagar processados..
não devem prosperar os argumentos trazidos aos autos
por meio da sustentação oral realizada na 43ª Sessão
Plenária do dia 05 de dezembro de 2012.
DA mesma forma, em relação à alegação da defesa de
que os votos já proferidos nos autos vinculam seus subscritores, adoto os fundamentos, brilhantemente explanados pelo Conselheiro Relator, Dr. Rodrigo Flavio Farias
Freire Chamoun, para refutá-la. Todavia, adiciono que,
ao longo do exame destes autos por este Plenário, em
que, dada a complexidade da matéria, foram proferidos
diversos votos, neles incluindo um por mim subscrito, foram trazidas à tona, informações fundamentais para o
decisium dos autos.

Inicialmente destaco que estou acompanhando o relator
em todos os seus fundamentos, quanto:

Desta forma, a meu ver tornou-se imprescindível, reformar meu voto considerando o teor dos Pareceres em
Consulta TC 25/2004, TC 03/2005 e 12/2007, em vigor
até a presente data e, por óbvio, no exercício financeiro
de 2012, exercício a que se refere a presente Prestação
Anual de Contas.

ao afastamento das inconsistências apontadas nos itens
3.2.1, 4.1.1 e 5.1.1 do RTC 203/2014 bem como quan-

Da mesma forma, a DECISÃO PLENÁRIA 1828/2017 (fls.
2376/2547, dos presentes autos) por meio da qual o Ple-

FUNDAMENTAÇÃO
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nário, por sua maioria, interpretou a expressão contrair
obrigação de despesa, contido no dispositivo legal debatido, como se referindo ao momento da celebração do
contrato administrativo ou do instrumento congênere e
circunscreveu a aferição do artigo 42 ao período compreendido entre 1º de maio e 31 de dezembro, e determinou a realização de diligência, cuja materialização se
deu por meio do Relatório inserto às fls. 2567/2582.
Como se poderá verificar ao longo deste voto, estes precedentes e a decisão interlocutória é que orientam a decisão que ora proponho a este Colegiado. E não poderia
ser diferente, posto que como julgador devo estar atento a todo o arcabouço jurídico (não somente legal) à disposição, o que contempla a necessária observância de
princípios jurídicos e, ainda, de precedentes firmados no
âmbito dos próprios órgãos colegiados a que estou vinculado, além, é claro, da jurisprudência dos Tribunais Superiores, seja ela vinculativa ou não.
O Código de Processo Civil, Lei 13.105, de 16 de março
de 2015, em seu art. 927 valoriza a importância dos precedentes ao elencar um rol de situações em que os juízes e tribunais deverão seguir os precedentes dos órgãos
e cortes superiores, bem como a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estivejam vinculados.
Por óbvio, tal regramento tem como fim assegurar o respeito aos princípios da legalidade, da segurança jurídica,
da duração razoável do processo, da confiança e da isonomia, na medida que possibilita oferecer soluções idênticas, para casos idênticos e decisões semelhantes para
demandas que possuam o mesmo fundamento jurídico
Por tais razões, comungo do o Relator em não acolher
as argumentações da defesa, apresentadas na sustentação oral.
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Quanto à irregularidade atinente ao item 6.5.1.1 do RTC
203/2014 (Obrigações de despesas contraídas, nos dois
últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento), em linha
com os fundamentos por mim adotados no julgamento
de outros processos que tratavam da matéria, teço as
considerações a seguir.
De plano, considero que, na análise do cumprimento ou
descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é fundamental ter clareza qual é a conduta que
este Tribunal de Contas tem como ilícita.
O caput do art. 42 assim dispõe:
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido
no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Sobre tal dispositivo, após intenso debate no âmbito do
Processo ora apreciado, consolidou-se, majoritariamente, no Plenário desta Corte de Contas, que a expressão
“contrair obrigação de despesa” refere-se ao momento da celebração do contrato administrativo ou instrumento congênere (Decisão Plenária 1828/2017 – TC
4003/2013).
Cumpre assentar que o ato de contrair despesas inclui a
prorrogação de contratos existentes. Neste sentido, a Lei
de Responsabilidade Fiscal estabelece em seu artigo 17,
§ 7º, que “considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado”, conforme
estabelecido no art. 57 da Lei 8.666/93.
Julgo necessário esclarecer que a Decisão Plenária
Diário Oficial de Contas

1828/2017, definiu que no cômputo do art. 42 devem
ser considerados os contratos e instrumentos congêneres, firmados nos últimos dois quadrimestres. Portanto,
além dos contratos formais firmados, hão de se considerar as contratações feitas pela administração, cujo contrato formal era facultativo (art. 62 da Lei 8.666/93), nos
quais a formalização da “compra do bem ou serviço” se
deu por meio da nota de empenho.
Quanto ao aspecto temporal, não bastasse a clareza
da redação do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, os debates desta Corte no bojo deste Processo TC
4003/2013, assim como a doutrina, são contundentes
em definir que o período de vedação do artigo 42, circunscreve-se ao aos últimos dois quadrimestres do
mandato, a saber, entre maio e dezembro do último
ano de mandato.
Contudo, não bastam apenas tais definições para a caracterização da conduta ilícita perante esta Corte de
Contas. Se faz necessário também visitar as regras descritas nos Pareceres em Consulta, em vigor, acerca da
aferição do artigo 42. Neste sentido, como relembrado
no Voto Vista 19/2017 (fls. 2329/2369), existem três Pareceres em vigor.
O PARECER CONSULTA TC 25/04 responde ao questionamento:
(...) b) se as despesas de caráter continuado, tais como
luz, água, telefone, Embratel, correios e outros, essenciais para a não interrupção dos serviços públicos e, que
possuem prazo contratual que podem chegar até cinco
anos, devem ser rescindidos ou não se computam para efeito de cumprimento do art. 42 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, com o fim de resguardar o administrador? ”
www.tce.es.gov.br

Em resposta o Tribunal de Contas assim se manifesta:
[...]
ITEM “B”: Nesse item o Consulente questiona se os contratos de despesas de caráter continuado e essencial para a continuidade do serviço público devem ser rescindidos ou não se computam para efeito de cumprimento do
art. 42 da Lei Complementar Federal nº 101/2000. De se
ver que é regra que os contratos firmados nos dois últimos quadrimestres do mandato (não importando quando terminem) devem ter lastro financeiro para suportar toda a despesa, seja ela corrente ou de capital, conforme o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, já
transcrito. Pelo exemplo de contratos que menciona o
Consulente, sobressaem a essencialidade, a emergência e o princípio da continuidade do serviço público,
que devem se sobrepor à interpretação literal do dispositivo legal mencionado (art. 42, lei 101/2000), não se
computando, nestes casos, naquela previsão. Esta também a orientação de Edson Renaldo Nascimento e Iluo
Debus, ao comentar o artigo 42, da Lei 101/2000: No cálculo das disponibilidades deverão ser abatidos todos os
encargos e demais compromissos a vencer até o final do
exercício. Aparentemente, a interpretação dos Tribunais
de Contas tem sido ponderada e, de alguma forma, favorável aos administradores municipais. Entendem os Tribunais que a interpretação da LRF nem sempre poderá
ser feita literalmente, sendo necessário ainda, a verificação dos seus efeitos, no sentido de não prejudicar o bem
funcionamento dos serviços públicos. ” (Em ‘Entendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal’.)
[...]
Firmou-se, então, naquele Parecer, o entendimento de
que deveria ser deixado lastro financeiro para toda a
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despesa decorrente dos contratos firmados entre maio
e dezembro do último ano de mandato, excetuando-se
desta regra aqueles cuja essencialidade, emergência e o
princípio da continuidade do serviço público se sobressaíssem, os quais, segundo o Parecer, não se computariam integralmente na previsão do art. 42 da LRF.
Por sua vez o PARECER CONSULTA TC 03/05 reponde a
questionamento formulado pelo Prefeito Municipal de
Linhares nos seguintes termos:
Qual é o entendimento desse Egrégio Tribunal de Contas relativamente à abrangência da expressão, “contrair
obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem
pagas no exercício seguinte...”, para fins de apuração das
obrigações contraídas nos dois últimos quadrimestres,
mediante contrato de execução de obras cujo cronograma físico-financeiro se estende ao ano seguinte? A obrigação de despesa contraída que será considerada é a
correspondente ao valor da despesa empenhada para
atender as parcelas previstas no cronograma físico-financeiro para serem executadas, liquidadas e pagas no
mesmo exercício financeiro, considerando que a obra ficará paralisada até que no exercício seguinte seja empenhado o valor das parcelas seguintes previstas no cronograma constante do contrato celebrado?
Desta feita, ao responder o questionamento, este Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, interpretou a
expressão contrair obrigação de despesa de uma maneira ampla, isto é, como o montante total a ser despendido:
(...) Em face da terminologia empregada – “contrair
obrigação de despesa” – deve ser considerado o montante total a ser despendido com a obra ou serviço duDiário Oficial de Contas

[...]

dação daquele dispositivo da LRF, desde que preenchidos determinados requisitos especificados naquele mesmo precedente. Esse é o nosso entendimento.

Contudo, ressalvou o entendimento exarado no Parecer
Consulta 25/2004, sobre a interpretação do art. 42 nos
casos de contratos em que sobressaem a essencialidade,
a emergência e o princípio da continuidade do serviço
público, excluindo-os do cômputo:

Assim, mais uma vez, o TCEES reforça seu entendimento de que as contratações em que se caracteriza a essencialidade, emergência e a necessidade de continuidade do serviço público, não são computadas na interpretação literal da vedação contida no art. 42.

[...]

Então, é forçoso concluir que tais contratos não são computados na íntegra. E qual parcela é computada ou qual
é excluída?

rante os vários exercícios, independentemente do eventual parcelamento dos empenhos.

Entretanto, deve-se lembrar, já haver sido ressalvado no
Parecer em Consulta n. 025/2004 que nos casos em que
vislumbrada a essencialidade, a emergência e a necessidade de continuidade do serviço público não é razoável a interpretação literal do art. 42. [...] Pelo exemplo
de contratos que menciona o Consulente, sobressaem a
essencialidade, a emergência e o princípio da contituidade do serviço público, que devem se sobrepor à interpretação literal do dispositivo legal mencionado, (art.
42, lei 101/2000), não se computando, nestes casos, naquela previsão. (...) CONCLUSÃO. Deste modo, considerando o ordenamento pátrio aplicável ao presente caso
e a fundamentação exposta, opinamos para, no mérito,
responder que a vedação contida no art. 42 da LRF possui amplo alcance, de forma que, em vista da terminologia empregada naquela prescrição – “contrair obrigação de despesa” –, deve ser considerado o montante total a ser despendido com a obra ou serviço durante os
vários exercícios, independentemente do eventual parcelamento dos empenhos. Não obstante, cumpre atentar
para as conclusões contidas no Parecer em Consulta n.
º 25/2004, segundo o qual os contratos de caráter essencial, emergencial e que dizem respeito a serviços de
caráter contínuo, não se incluem na literalidade da vewww.tce.es.gov.br

O Parecer Consulta 12/2007 ajuda a aclarar:
[...]
Feitos esses esclarecimentos, nossa posição conclusiva é
pela inexistência de restrições de contratação, com base no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para despesas não liquidadas, ou seja, de obrigações a serem verificadas e exigíveis em exercícios financeiros posteriores, desde que amparadas em processo integrado de planejamento e orçamentários (PPA, LDO e LOA), além de
atendidas as demais condicionantes para a geração de
despesas e contratos com duração de mais de um exercício financeiro, a exemplo dos arts. 15, 16 e 17 da Lei
Complementar n° 101/00, elaborando-se um adequado
fluxo financeiro, e mediante adequado controle de execução orçamentária. Portanto, em se tratando de obra
plurianual contemplada no PPA e LDO, sendo discriminada a porção orçamentária a ela destinada, ao administrador em final de gestão cumpre pagar, apenas, as parcelas da obrigação liquidadas até o dia 31 de dezembro do
exercício. (Parecer Consulta 12/2007).
Assim, por se tratar de contratos que por sua natureza
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não são adstritos a um único exercício e que por força
do art. 15,16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal exigem planejamento plurianual, pois certamente afetarão
os orçamentos seguintes, tenho convicção que nos contratos de natureza contínua e de obras plurianuais, firmados no período vedado, as parcelas não liquidadas
não devem ser computadas como obrigação de despesa
para fins de aferição do cumprimento/descumprimento
art. 42.
Por óbvio, o Parecer Consulta 12/2007 responde questionamento que diz respeito às contratações de obras
plurianuais, contempladas no PPA e LDO, e estabelece
como exigência para o gestor, em final de mandato, em
31 de dezembro, ter recursos financeiros (disponibilidades definidas pelo art. 42) suficientes para cobrir as
parcelas já liquidadas de tais contratos, não se exigindo cobertura das parcelas não liquidadas. Todavia, como já mencionado, os fundamentos do Parecer Consulta
12/2007 incluem na interpretação os contratos abrangidos pelas regras contidas nos artigos 15, 16 e 17 da LRF e,
portanto, os contratos de serviços de natureza contínua
descritos nos Pareceres Consulta 25/2004 e 03/2005.
Entretanto, naquelas contratações cujo objeto não sobressaia a essencialidade, a emergência e a continuidade do serviço público, pela intelecção dos referidos Pareceres Consulta (Parecer Consulta 25/2004, 003/2005
e 12/2007), todo o valor contratado deve ser computado para fins de controle do cumprimento do art. 42, independente de sua realização (liquidação) ou empenhamento.
Pode parecer, ao gestor, que ao final do mandato, mesmo já tendo ocorrido a fase de entrega do bem ou serviço, basta deixar de liquidar formalmente parcelas dos
Diário Oficial de Contas

contratos de serviços de caráter essencial e emergencial
e os de obras plurianuais, para não incorrer em descumprimento do art. 42 da LRF. Todavia, a Lei 4.320/64 não
define liquidação, como ato formal e contábil, mas como fase de execução da despesa, sendo o registro contábil formalidade necessária para dar transparência às fases percorridas pela despesa. O não registro pode sinalizar conduta intencional do gestor, caracterizando ma-fé.
Quanto ao cálculo da disponibilidade de caixa, o parágrafo único do artigo 42 da LRF, estabelece:
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de
caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. (grifo nosso)
Ora, as despesas só estão aptas ao pagamento após a
sua regular liquidação (art. 62 da Lei 4.320/64). Desta
forma, entendo que a disponibilidade de caixa prevista
no parágrafo único do art. 42 da LRF deve ser determinada com base em todas as despesas liquidadas. Este também é o entendimento consagrado pelo Parecer Consulta 12/2007:
[...]
O próprio parágrafo único do art. 42 da LRF ressalva as
despesas a serem pagas até o final do exercício, vejamos:
“Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas
compromissadas a pagar até o final do exercício.” Assim,
a disponibilidade de caixa só será exigida em relação aos
encargos e despesas compromissadas. Estas, por certo,
referem-se àquelas que alcançaram à fase de liquidação
até o final do exercício. (Parecer Consulta 12/2007, fl. 11)
[...]
www.tce.es.gov.br

Registro que além dos restos a pagar liquidados, também devem ser cotejados com o saldo bruto da disponibilidade aquelas despesas que não passaram pela execução orçamentária e que exigem recursos financeiros para
sua cobertura, como as consignações, que são recursos
de terceiros dos quais o Ente é depositário.
Em razão do exposto até aqui, com as devidas vênias,
adoto como critério de apreciação do art. 42 as seguintes verificações:
O saldo das disponibilidades, em 31 de dezembro, considerando todas as despesas compromissadas a vencer
até 31 de dezembro, tal qual já é verificado pela área técnica;
se o saldo disponível comporta, inclusive, todos as despesas liquidadas relativas aos contratos e instrumentos
congêneres firmados entre maio e dezembro e, por fim,
se o saldo disponível remanescente comporta, inclusive,
todas as despesas não liquidadas relativas aos contratos
e instrumentos congêneres cujo objeto não sobressaia a
essencialidade, a emergência e o princípio da continuidade do serviço público ou contratação de obras plurianuais previstas no PPA e na LDO, que não tenham sido
pagas logo nos primeiros dias do ano subsequente.
Embora não haja nos autos informação acerca do valor
total contratado relativo às contratações em cujo objeto
não sobressaia a essencialidade, a emergência e o princípio da continuidade do serviço público ou contratação
de obras plurianuais previstas no PPA e na LDO, a meu
ver, não há prejuízo ao julgamento, posto que se tem conhecimento dos valores não liquidados de tais contratos.
Por oportuno, antes de adentrar no caso concreto, considero que a Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece
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normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, e em seu parágrafo único estabelece alguns indicadores utilizados no acompanhamento
da gestão responsável:
Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da
Constituição.
§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação
planejada e transparente, em que se previnem riscos e
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e
outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão
de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
Assim, a inscrição em restos a pagar é apenas um dos
mecanismos de controle e acompanhamento da gestão
fiscal responsável e, inserida dentre estes mecanismos
está a assunção de despesas nos últimos dois quadrimestres de mandato, que visa garantir que o gestor atual não contrate, no final de mandato, além de sua capacidade de pagamento.
Neste sentido, em consonância com os prejulgados
desta Corte e com a Decisão Plenária 1828/2017 (TC
4003/2013) compreendo que, mesmo estando configurada a irresponsabilidade fiscal do gestor, por não ter
deixado disponibilidade de caixa para honrar compromissos por ele firmados, se tais compromissos não tiverem sido firmados nos últimos dois quadrimestres, não
há que se falar em descumprimento do artigo 42. CertaDiário Oficial de Contas

mente há nas contas do Ente o descumprimento de outros dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas
não este.
Tendo como pano de fundo tais fundamentos, passo à
apreciação do caso concreto.
Inicialmente, registro que a tabela 1 do Relatório de Diligencia 002/2017(fls. 2567/2582) correlaciona os empenhos inscritos em restos a pagar, em 31/12/2012, com
os contratos e/ou aditivos firmados pelo Ente no período compreendido entre maio e dezembro de 2012, bem
como evidencia aqueles empenhos efetuados no período vedado para os quais não se verificou formalização
contratual. Procedimento, a meu julgamento, em sintonia com as normas legais até aqui discutidas neste voto e
com os precedentes desta Corte.
No presente caso, a indisponibilidade financeira foi verificada nos recursos não vinculados e tendo como base
apenas restos a pagar liquidados.
Pois bem. Segreguei as informações contidas no relatório de diligência da seguinte forma: primeiro verifiquei
o total de contratos firmados em 2012 e seus respectivos termos aditivos , relatados; a seguir, verifiquei o total de obrigações contraídas para as quais a área técnica
não identificou formalização contratual; após, verifiquei
o quantum dos contratos firmados em exercícios anteriores a 2012 que foram aditivados no período compreendido entre maio e dezembro de 2012 e, finalmente,
elenquei o total de obrigações que, a meu ver, não devem ser computadas para aferição do cumprimento do
art. 42, no final do mandato em exame.
Não se deve esquecer que o saldo da disponibilidade
bruta - recursos não vinculados que, em 31/12/2012,
www.tce.es.gov.br

era de R$ 2.796.271,00.
Ao se elencar os empenhos listados pela Àrea Ténica, relativos aos contratos e respectivos aditivos firmados nos
últimos dois quadrimestres de 2012 (Tabela 1 deste voto), verifica-se que totalizam R$ 7.413.343,39, valor superior ao saldo bruto de caixa dos recursos não vinculados, evidenciando que não havia recursos para arcar
com tais obrigações contraídas. Relembro que tais despesas encontram-se liquidadas e, mesmo se ignorássemos todas as demais obrigações listadas pelo Relatório
de Diligência, somente tais contrações já configurariam o
descumprimento do art. 42 no exercício de 2012.
Mesmo não sendo o caso, ressalto que ainda que se tratassem de contratos de serviços contínuos nos quais sobressaísse a essencialidade, a emergência e o princípio
da continuidade do serviço público ou contratação de
obras plurianuais previstas no PPA e na LDO, em consonância com os Pareceres em Consulta desta Corte
de Contas, seriam computados para fins de aferição do
cumprimento do art. 42, haja vista tratar-se de despesas liquidadas.
Fonte: Relatório de Diligência 0002/2017, Sistemas SISAUD – “empenhos emitidos da UG” e Sistema CidadES
– “históricoempenhos”
Além destas contratações, observa-se que, no período
vedado, foram assumidas outras obrigações que somam R$ 2.665.508,55 (Tabela 2 deste voto), cuja formalização contratual não se fez presente, que nos termos do art. 62 da Lei 8.666 tratam-se de instrumentos
congêneres ao contrato e portanto são computadas na
aferição do art. 42.
Ora, se a disponibilidade bruta de caixa totalizava R$
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2.796.271,00, ao final do mandato não foi deixado saldo
financeiro suficiente para arcar com as novas obrigações
assumidadas que foram formalizadas por instrumento
contratual no montante de R$ 7.413.343,99, e tampouco para aquelas sem formalização contratual que somavam R$ R$ 2.665.508,55.
Fonte: Relatório de Diligência 0002/2017, Sistemas SISAUD – “empenhos emitidos da UG” e Sistema CidadES
– “históricoempenhos
No que pertine aos contratos firmados em exercícios anteriores, cujos empenhos foram listados na tabela 1 do
Relatório de Diligencia 002/2017, verifica-se que no período de vedação (maio a dezembro) foram firmados aditivos com o objetivo de prorrogar a vigência de tais contratos e alguns casos pontuais para acrescer valor ao contrato. Como já discutido neste voto, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece em seu artigo 17, § 7º, que “considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela
criada por prazo determinado”, conforme estabelecido
no art. 57 da Lei 8.666/93. Assim, dado que os empenhos considerados pela área técnica para aferição do art.
42 guardam relação com as datas da celebração dos aditivos, entendo que devem ser considerados para tal fim.
Desta forma, a lista-los, verifica-se que o total das despesas assumidas entre maio e dezembro, inscritas em restos a pagar, que guarda relação com os aditivos contratuais de contratos firmados em exercícios anteriores a
2012, totalizou R$ 33.937.246,31 e, como já discutido
neste voto, tais obrigações foram assumidas sem que
houvesse disponibilidade financeira na fonte recursos
não vinculados, suficiente para arcar com as mesmas.
Saliento que, ante todo o meu convencimento, relatado
neste voto, acerca da aferição da assunção de despesas
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em final de mandato, após detida análise do conjunto de
informações trazida no bojo destes autos, um total de R$
3.573.211,12 dos empenhos listados pelo Relatório de
Diligência foram expurgados da apuração, haja vista tratar-se de despesas impostas judicialmente ou decorrente de folha de pagamento, cuja contratação de servidores não se deu no período em que se circunscreve a aferição do art. 42 da LRF. São eles listados a seguir:
Tabela 4 – Contratações impostas judicialmente ou decorrentes de contratações anteriores ao período de maio
a dezembro de 2012.
Ante todo o exposto, vê-se, nos presente autos, configurada a conduta irregular que caracteriza o descumprimento do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, qual
seja, firmar contratos e instrumentos congêneres, no
período compreendido entre maio e dezembro do último ano de mandato cujas parcelas não podem ser cumpridas integralmente dentro do exercício, ou que tenha
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que
haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Em resumo, embora evocando diferentes fundamentos,
minha decisão em relação à irregularidade Obrigações
de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres
do mandato, sem disponibilidade financeira suficiente
para o seu pagamento converge à conclusão havida pelo
Relator e pelo Ministério Público de Contas.
Por todo o exposto, tendo em vista a caracterização da
infringência ao art. 42 da LRF, infração considerada grave, acompanho o voto divergente na determinação de
remessa dos autos ao Ministério Público do Estado do
Espírito Santo para os fins previstos no art. 163, § 8º do
RITCEES. Contudo, face ao fato que ainda cabe reforma da presente decisão, entendo que tal remessa deva
www.tce.es.gov.br

ocorrer somente após o trânsito em julgado.
Por fim e antes de deliberar o voto, quero ressaltar a
existência difusa de Decisões deste Tribunal de Contas,
que tratam da aferição do artigo 42 da Lei Complementar 101/2000: três pareceres em Consulta além da recente Decisão Plenária. A meu ver, tema tão controverso na
jurisprudência pátria e na doutrina merece que esta Corte de Contas promova a unificação em um único documento das premissas e orientações que adota para aferição do referido dispositivo. Para tanto, sugiro a formação de equipe de trabalho que promova o estudo e encaminhe proposta de documento que consolide o entendimento desta Corte, a ser submetida ao Plenário.
Em razão de todo o exposto, embora divergindo do fundamento apresentado pela Área Técnica, pelo Ministério Público de Contas e pelo Relator, mas concordando que houve o cometimento da irregularidade prevista no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo
gestor, na Fonte Recurso Não Vinculado, VOTO para que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
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 – Afastar as irregularidades, conforme já fundamentado neste voto, a saber:
II.3.1 Não recolhimento das contribuições do INSS retidas de terceiros, no prazo definido pela legislação.
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.
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II.3.2 Ausência de recolhimento da dívida registrada na
contas“FGTS/FUNEVE – Administrativo”.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.
2 – Manter as irregularidades, conforme já fundamentado neste voto, a saber:
II.3.2 Ausência de recolhimento das dívidas registradas
nas contas “INSS Fiscalização 2010”, e “INSS Fiscalização 2012”.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.
II.3.3 Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade
financeira suficiente para o seu pagamento.
Base Normativa: Art. 42 c/c o art. 1º, §1º, da Lei Complementar 101/2000.
II.3.4 Cancelamento de Restos a Pagar Processados.
Base Normativa: Arts. 36, 58, 63, 85, 87, 89, 92, 93, 101 a
105 da Lei Federal 4320/1964; e art. 127, inciso II, alínea
“b”, da Resolução TCEES 182/2002.
3 - Emitir parecer prévio pela REJEIÇÃO das contas do
Município de Vila Velha, exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Neucimar Ferreira Fraga, com fundamento no art. 80, III, da LC 621/2012.
4 – Formar autos apartados, após trânsito em julgado,
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nos termos dos arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134,
inciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, com a finalidade de se
responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo
descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e
2°, da Lei n. 10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF.
5 – Tendo em vista que a infringência ao art. 42 da LRF
constitui provável infração penal, prevista no artigo 359C, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 – Código Penal Brasileiro, após o trânsito em julgado , REMETER AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO cópia da
Instrução Técnica Conclusiva ITC 1832/2015, do Parecer
Ministerial, deste Voto e da Decisão proferida, para as finalidades previstas no artigo 163, §8º, da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno do TCEES);
6 - RECOMENDAR ao Poder Executivo Municipal para
que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer
Prévio, na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei nº. 101/00).
7 - DETERMINAR À SECRETARIA GERAL DE CONTROLE
EXTERNO a formação de equipe de trabalho que promova o estudo dos Pareceres em Consulta em vigor e a
consolidação em um único documento das premissas e
orientações adotadas por esta Corte de Contas para aferição do art. 42 e encaminhe proposta de documento a
ser submetida ao Plenário.
8 - ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
www.tce.es.gov.br

Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, relativa à Prefeitura Municipal de Vila Velha, exercício
de 2012, de responsabilidade do Sr. Neucimar Ferreira
Fraga, então Prefeito Municipal de Vila Velha.
No que tange à análise da Prestação de Contas Anual, a
área técnica, por meio da Instrução Contábil Conclusiva ICC nº 13/2015-2 e da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
nº 1752/2015-3, sugeriu que fosse rejeitada as contas
do Chefe do Poder Executivo Municipal de Vila Velha,
referente ao exercício de 2012, bem como sejam formados autos apartados, em face da irregularidade descrita
no item 6.5.1.1 do RTC 203/2014.
O Ministério Público de Contas, em Parecer da lavra do
Procurador designado, Dr. Luciano Vieira, acompanhando o posicionamento da área técnica, opinou pela rejeição das contas, com a formação de autos apartados, em
face da manutenção da irregularidade contida no item
6.5.1.1 da RTC nº 203/2014.
O Eminente Relator dos autos, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, votou, acompanhando a área
técnica e o Parquet de Contas, pela emissão de parecer
prévio dirigido à Câmara Municipal de Vila Velha, recomendando a rejeição das contas do Município de Vila
Velha, exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr.
Neucimar Ferreira Fraga, referente ao exercício de 2012,
bem como pela formação de autos apartados, relativamente ao indicativo de irregularidade descrito no item
6.5.1.1 (obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade
financeira suficiente para o seu pagamento) constante do RTC 203/2014, com o objetivo de responsabilizar,
pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º, da Lei nº
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10.028/00, em face da ocorrência de infração ao artigo
42, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.
Ato contínuo, o Eminente Conselheiro Sérgio Manoel
Nader Borges proferiu o Voto de vista 00086/2016-4, divergindo da área técnica, do Ministério Público de Contas e do Eminente Relator, afastando as irregularidades
indicadas nos itens II.3.1, II.3.2, II.3.2, II.3.4 e II.3.3, considerando quanto a esta última que não há nos autos
elementos capazes de formar uma escorreita convicção
sobre a sua ocorrência, visto que não consta dos autos
demonstrativo de dívidas contraídas nos dois últimos
quadrimestres do mandato do gestor e, consequentemente, entendendo pela emissão de parecer prévio dirigido à Câmara Municipal de Vila Velha, recomendando a
aprovação com ressalvas das contas do Município, exercício de 2012, com fundamento no artigo 80, inciso III, da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
Após pedido de vista, o Eminente Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo proferiu o voto de vista
00092/2016-1, acompanhando a área técnica, o Ministério Público de Contas e o Relator, pela emissão de parecer prévio dirigido à Câmara Municipal de Vila Velha
recomendando a rejeição das contas, exercício de 2012,
de responsabilidade do Sr. Neucimar Ferreira Fraga, bem
como pela formação de autos apartados, em face da infração ao artigo 42 da LRF.

voto de nº 02661/2017-2, determinando a realização de
diligência in loco, no prazo improrrogável de 30 dias, para a verificação no item 2.6 da ICC 13/2015.
A área técnica, nos termos do Relatório de Diligência nº
0002/2017-5 e da Manifestação Técnica nº 01488/20174, manteve a propositura pela irregularidade do item
“obrigação de despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade financeira
suficiente para o seu pagamento” (Item 6.5.1.1do RTC
203/2014).
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos dos
Pareceres nº 04345/2017-9 e 05621/2017-3, da lavra do
Procurador Dr. Luciano Vieira, opinou pela rejeição das
contas em apreço.
O Eminente Relator dos autos, através do voto de nº
07878/2017-2, posicionou-se, em síntese, pela rejeição
das contas em apreço.
Assim, pedi vista, visando formar convicção sobre os votos proferidos pelos Eminentes Conselheiros, vem o feito a este Magistrado de Contas para emissão de relatório
e voto de vista, para efeito de julgamento pelo Plenário
desta Corte de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTODEVISTA

O Eminente Conselheiro à época, José Antônio Almeida
Pimentel proferiu o voto de vista nº 00019/2017-1, pugnando pela aprovação das contas em apreço.

Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Vila Velha, referente ao exercício de 2012, em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que
lhe deu suporte, tendo em vista os votos de vista apresentados.

Na sequência, o Eminente Relator dos autos proferiu o

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Na sequência, apresentei voto de vista de nº 00007/20178 pela aprovação das contas em apreço com ressalvas.
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Compulsando os autos, verifico que a área técnica manifestou-se, através da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
nº 1752/2015-3, pela emissão de parecer prévio dirigido à Câmara Municipal de Vila Velha recomendando ao
Legislativo Municipal a rejeição das contas, referente ao
exercício de 2012, em face da mantença das irregularidades, bem com a aplicação da multa prevista no art.
5º, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.028/2000, nos seguintes termos, verbis:
[...]
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas na ICC
13/2015 e diante do preceituado no art. 319, parágrafo
único, inciso IV, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando para que seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas
do senhor Neucimar Pereira Fraga – Prefeito Municipal,
frente à Prefeitura Municipal de Vila Velha, no exercício
de 2012, nos termos do art. 80, inciso III15, da Lei Complementar nº 621/2012, tendo em vista as seguintes irregularidades:
Não recolhimento das contribuições do INSS retidas de
terceiros, no prazo definido pela legislação.
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.
Ausência de recolhimento das dívidas registradas nas
contas “FGTS/FUNEVE – Administrativo”, “INSS Fiscalização 2010”, e “INSS Fiscalização 2012”.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
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10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.
Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos
quadrimestres do mandato, sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento.
Base Normativa: Art. 42 c/c o art. 1º, §1º, da Lei Complementar 101/2000.

o entendimento da Secretaria de Controle Externo e Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que o Colegiado adote a seguinte decisão:
I – Sejam afastadas as irregularidades, conforme já fundamentado neste voto, a saber:

Cancelamento de Restos a Pagar Processados.

II.3.1 Não recolhimento das contribuições do INSS retidas de terceiros, no prazo definido pela legislação.

Base Normativa: Arts. 36, 58, 63, 85, 87, 89, 92, 93, 101 a
105 da Lei Federal 4320/1964; e art. 127, inciso II, alínea
“b”, da Resolução TCEES 182/2002.

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.

Em razão da infração ao art. 42 da Lei Complementar
101/2012 - Obrigação de despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento, nos termos
do art. 136 da Lei Complementar 621/2012, sugere-se a
aplicação da multa prevista no art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei
10.028/2000, sem prejuízo de emissão do parecer prévio sobre as contas anuais.

II.3.2 Ausência de recolhimento da dívida registrada na
contas “FGTS/FUNEVE – Administrativo”.

Por fim, no tocante à representação em apenso (Proc.
TC 3218/2014), ressalta-se que a matéria foi apreciada
no item 2.5 da ICC 13/2015. Desta forma, sugere-se que
se dê CIÊNCIA ao Representante do teor da decisão final a ser proferida, conforme art. 307, §7º, da Res. TC
261/2013 (Reg. Interno). – (g. n.).
O Eminente Conselheiro Relator, em seu voto, acompanhou o opinamento do Parquet de Contas, concluindo,
nos termos do voto que passo a transcrever, verbis:
[...]
IV – CONCLUSÃO
Por tudo que dos autos consta, com base no artigo 29,
inciso V, da Resolução nº 261/2003, concordando com
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Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.
II – Sejam mantidas as irregularidades, conforme já fundamentado neste voto, a saber:
II.3.2 Ausência de recolhimento das dívidas registradas
nas contas “INSS Fiscalização 2010”, e “INSS Fiscalização 2012”.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.
II.3.3 Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade
financeira suficiente para o seu pagamento.
Base Normativa: Art. 42 c/c o art. 1º, §1º, da Lei Complewww.tce.es.gov.br

mentar 101/2000.
II.3.4 Cancelamento de Restos a Pagar Processados.
Base Normativa: Arts. 36, 58, 63, 85, 87, 89, 92, 93, 101 a
105 da Lei Federal 4320/1964; e art. 127, inciso II, alínea
“b”, da Resolução TCEES 182/2002.
III - Seja emitido parecer prévio pela REJEIÇÃO das contas do Município de Vila Velha, exercício de 2012, sob
a responsabilidade do Sr. Neucimar Ferreira Fraga, com
fundamento no art. 80, III, da LC 621/2012.
IV – Sejam formados autos apartados, nos termos dos
arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2°
e 281 do RITCEES, com a finalidade de se responsabilizar,
pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei n.
10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF.
V – Tendo em vista que a infringência ao art. 42 da LRF
constitui provável infração penal, prevista no artigo 359C, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 – Código Penal Brasileiro, REMETER AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO cópia da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 1832/2015, do Parecer Ministerial, deste Voto e da
Decisão proferida, para as finalidades previstas no artigo 163, §8º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES);
VI - Seja DETERMINADO ao Poder Executivo Municipal
para que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer Prévio, na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº. 101/00). – (g. n.).
O Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges,
em seu voto de vista, divergiu do Eminente Relator e do
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posicionamento técnico, afastando as irregularidades
apontadas e proferindo voto no sentido de que seja emitido parecer prévio dirigido à Câmara Municipal de Vila Velha recomendando a aprovação com ressalvas das
contas, conforme os termos do voto de vista que assim
concluiu, verbis:
[...]
III – DECISÃO
Por todo o exposto, divergindo da área técnica, do Ministério Público Especial de Contas, e parcialmente com
eminente Relator dos presentes autos, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, VOTO no sentido de
que o Plenário desta Egrégia Corte de Contas assim delibere:
I – Sejam afastadas em consonância com o eminente relator deste processo, as irregularidades, constantes do
voto por ele proferido, relativas aos itens, a saber:
II.3.1 Não recolhimento das contribuições do INSS retidas de terceiros, no prazo definido pela legislação.
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.3.2 Ausência de recolhimento da dívida registrada na
contas“FGTS/FUNEVE – Administrativo”.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.
II – afasto as irregularidades, conforme já fundamentado
neste voto vista, a saber:
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II.3.2 Ausência de recolhimento das dívidas registradas
nas contas “INSS Fiscalização 2010”, e “INSS Fiscalização 2012”.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.
II.3.4 Cancelamento de Restos a Pagar Processados.
Base Normativa: Arts. 36, 58, 63, 85, 87, 89, 92, 93, 101 a
105 da Lei Federal 4320/1964; e art. 127, inciso II, alínea
“b”, da Resolução TCEES 182/2002.
III - Entendo que a irregularidade apontada no item abaixo, deva ser afastada, por entender inexistir nos autos
elementos para se afirmar com escorreita convicção se
ocorreu ou não a irregularidade, porque é necessário
que haja subsunção do fato a norma, visto que não consta do processo demonstrativo de dividas contraídas nos
dois últimos quadrimestres do mandato do Gestor.
II.3.3 Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade
financeira suficiente para o seu pagamento.
Base Normativa: Art. 42 c/c o art. 1º, §1º, da Lei Complementar 101/2000.
IV - Seja emitido parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas do Município de Vila Velha, exercício
de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Neucimar Ferreira Fraga, com fundamento no art. 80, III, da LC 621/2012.
– (g. n.).
Cumpre destacar que o Eminente Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, em seu Voto de vista nº
00092/2016-1, acompanhou o entendimento do Emiwww.tce.es.gov.br

nente Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, pela emissão de Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal de Vila Velha recomendando a rejeição
das contas em apreço.
Cabe ressaltar que o Eminente Conselheiro José Antônio
Almeida Pimentel, em seu voto de vista nº 00019/20171, assim se manifestou, verbis:
CONCLUSÃO
Considerando os fundamentos acima colacionados, VOTO:
Pela instauração de incidente de prejulgado para que seja estabelecido precedente de caráter vinculante quanto
à correta interpretação do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando os votos divergentes prolatados no presente processo, destacando que a depender
do resultado do julgamento deverão ser revistos os Pareceres em Consulta 025/2004, 003/2005 e 012/2007,
bem como a Nota Técnica nº 001/2013;
Na hipótese de instauração do incidente, voto pelo não
sobrestamento do julgamento dos presentes autos, pelos motivos expostos na fundamentação;
Sejam afastadas, em consonância com o voto do Eminente Relator, as irregularidades indicadas nos itens
3.2.1, 4.1.1 e item 5.1.1 do RTC 203/2017 (item 2.3 da
ICC 13/2015);
Em consonância com o voto-vista dos Conselheiros Sérgio Borges e Marco Antônio da Silva, pelo afastamento
das irregularidades constantes dos itens Item 2.4 e 2.6
da ICC 13/2015;
Seja afastada a irregularidade indicada no item 2.6 da
ICC 13/2015, em razão dos seguintes motivos:
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Necessidade de observância do postulado da segurança
jurídica e das disposições do art. 2º, XIII da Lei 9784/99,
que vedam a aplicação retroativa de nova interpretação,
visto o Tribunal, até a presente data, não possuir orientação uniforme quanto ao tema;
Impossibilidade de aplicação retroativa da Nota Técnica nº 001/2013 aos processos referentes ao exercício de
2012;
Não ter sido apurada em conformidade com os pareceres em consulta desta Corte.
Seja emitido Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal
de Vila Velha recomendando a APROVAÇÃO das contas
do Município de Vila Velha, exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Neucimar Ferreira Fraga.
O Eminente Relator, no enfrentamento do mérito das irregularidades apontadas pela área técnica, afastou a irregularidade elencada no item II.3.1 (não recolhimento
das contribuições do INSS retidas de terceiros, no prazo definido pela legislação) e parte da irregularidade do
item II.3.2 (Ausência de recolhimento da dívida registrada nas contas “FGTS/FUNEVE – Administrativo), por outro lado, manteve as irregularidades II.3.3 (obrigações
de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres
do mandato, sem disponibilidade financeira suficiente
para o seu pagamento), II.3.4 (cancelamento de restos
a pagar processados, no valor de R$ 12.691.659,81) e
parte da irregularidade II.3.2 (Ausência de recolhimento das dívidas registradas nas contas “INSS Fiscalização
2010”, e “INSS Fiscalização 2012”).
Por sua vez, o Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, em seu Voto de vista nº 00086/2016-4, enfrentou, com maestria, ponto a ponto o mérito das irreDiário Oficial de Contas

gularidades suscitadas pela área técnica, proferindo voto no sentido de afastar as irregularidades indicadas nos
itens II.3.1, II.3.2, II.3.3 e II.3.4, com a consequente emissão de parecer prévio dirigido à Câmara Municipal de Vila Velha recomendando a aprovação com ressalvas das
contas do Município de Vila Velha, exercício de 2012, sob
a responsabilidade do Sr. Neucimar Ferreira Fraga.
Cabe ressaltar, no que tange às irregularidades constantes dos itens II.3.1 e II.3.2, o Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, em consonância com o Relator dos autos as afastou, contudo, divergiu do mesmo,
afastando as irregularidades dispostas nos itens II.3.3 e
II.3.4, nos seguintes termos, vejamos:
No que se refere ao item II.3.3 (Obrigações de despesas
contraídas, nos dois últimos quadrimestres do mandato,
sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento), entendeu o Eminente Conselheiro que a mesma deve ser afastada, por inexistir nos autos “elementos
para se afirmar com escorreita convicção se ocorreu ou
não a irregularidade, porque é necessário que haja subsunção do fato a norma, visto que não consta do processo demonstrativo de dividas contraídas nos dois últimos
quadrimestres do mandato do Gestor”.

Trouxe o Eminente Conselheiro os seguintes julgados,
verbis:
[...]
Julgados desta Corte de Contas admitindo a recomendação pela aprovação com ressalvas a respeito de irregularidade relativa ao cancelamento de restos a pagar
processados: PARECER PRÉVIO TC- 043/2016 – PRIMEIRA CÂMARA, PROCESSO - TC-3345/2014, JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA; PARECER
PRÉVIO TC-086/2015 – PRIMEIRA CÂMARA, PROCESSO
- TC-3017/2013, JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO; PARECER PRÉVIO TC051/2015 – PLENÁRIO, PROCESSO - TC-3087/2013, INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ. –
g.n.
Na sequência dos atos e fatos, a área técnica, em resposta a diligência instaurada, nos termos do Relatório
de Diligência nº 0002/2017-5 e da Manifestação Técnica nº 01488/2017-4, manteve a propositura pela irregularidade do item “obrigação de despesas contraída nos
dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento” (Item
6.5.1.1do RTC 203/2014).

Quanto ao item II.3.4 (Cancelamento de Restos a Pagar
Processados), entendeu o Eminente Conselheiro que foi
esclarecida “a alegação de poderia ter havido prejuízo a
terceiros, tendo sido realizado em alguns casos novo empenho das obrigações, não havendo prejuízo ao credor”.

Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, conforme o Parecer nº 05621/2017-3, da lavra do
Procurador Dr. Luciano Vieira, reiterou o Parecer Ministerial de fls. 686/690, 1174/1175 e 2598/2600.

Ademais, ainda, com relação ao referido item, entendeu
o Eminente Conselheiro que “foram situações excepcionais e com a devida motivação, de acordo com a documentação apresentada. Nenhuma dívida foi escondida
ou camuflada”.

[...]
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O Eminente Relator dos autos, através do voto de nº
07878/2017-2, assim se posicionou, litteris:
RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário,
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ante as razões expostas pelo relator, por:
1 – Afastar as irregularidades, conforme já fundamentado neste voto, a saber:
II.3.1 Não recolhimento das contribuições do INSS retidas de terceiros, no prazo definido pela legislação.
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.3.2 Ausência de recolhimento da dívida registrada na
contas“FGTS/FUNEVE – Administrativo”.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.
2 – Manter as irregularidades, conforme já fundamentado neste voto, a saber:
II.3.2 Ausência de recolhimento das dívidas registradas
nas contas “INSS Fiscalização 2010”, e “INSS Fiscalização 2012”.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.
II.3.3 Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade
financeira suficiente para o seu pagamento.
Base Normativa: Art. 42 c/c o art. 1º, §1º, da Lei Complementar 101/2000.
II.3.4 Cancelamento de Restos a Pagar Processados.
Diário Oficial de Contas

Base Normativa: Arts. 36, 58, 63, 85, 87, 89, 92, 93, 101 a
105 da Lei Federal 4320/1964; e art. 127, inciso II, alínea
“b”, da Resolução TCEES 182/2002.
3 - Emitir parecer prévio pela REJEIÇÃO das contas do
Município de Vila Velha, exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Neucimar Ferreira Fraga, com fundamento no art. 80, III, da LC 621/2012.

ta nº 00086/2016-4, proferido pelo Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, no que tange ao afastamento das irregularidades indicadas nos itens II.3.1,
II.3.2 e II.3.4, passando a abordar, de forma específica,
apenas a irregularidade indicada no item II.3.3, com os
contornos próprios que passo a aduzir:
2. DO MÉRITO:

4 – Formar autos apartados, após trânsito em julgado,
nos termos dos arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134,
inciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, com a finalidade de se
responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo
descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e
2°, da Lei n. 10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF.

2.1. OBRIGAÇÕES DE DESPESAS CONTRAÍDAS, NOS
DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO MANDATO, SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA O SEU
PAGAMENTO. (ITEM II.3.3 DO VOTO DO RELATOR CORRESPONDENTE AO ITEM 6.5.1.1 DO RTC E ITEM 2.5 DA
ICC 13/2015).

5 – Tendo em vista que a infringência ao art. 42 da LRF
constitui provável infração penal, prevista no artigo 359C, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 – Código Penal Brasileiro, REMETER AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO cópia da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 1832/2015, do Parecer Ministerial, deste Voto e da
Decisão proferida, para as finalidades previstas no artigo 163, §8º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES);

Cumpre destacar que a presente irregularidade já foi
objeto de exame no que tange a prejudicial de mérito, em virtude do enfrentamento da inconstitucionalidade da interpretação retroativa da Norma Técnica nº
001/2013, que alterou a metodologia antes utilizada e,
por consequência, não comporta a possibilidade de aplicação retroativa em face dos princípios constitucionais
da segurança jurídica e do contraditório e da ampla defesa.

6 - RECOMENDAR ao Poder Executivo Municipal para
que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer
Prévio, na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei nº. 101/00).

Por sua vez, o enfrentamento do mérito da irregularidade se faz necessário, vez que o artigo 42 da LRF, na interpretação conferida pela área técnica e pelo Eminente
Relator, destoa do entendimento deste Conselheiro em
Substituição.

7 - ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado. - g.n.
Assim sendo, peço vênia ao Eminente Conselheiro Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Farias Freire Chamoun,
para acompanhar as razões constantes do Voto de viswww.tce.es.gov.br

Segundo entendimento da área técnica, houve insuficiência de caixa no valor de R$ 68.341.602,69, sendo deficitário em R$ 3.530.367,04 para saldar obrigações de despesas vinculadas à Educação – Recursos Próprios, bem como no valor de R$ 64.811.235,64 para salSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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dar obrigações de despesas relativas às Disponibilidades
Não Vinculadas.

caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. – (g. n.).

O responsável alega que deixou um saldo, em conta
bancária do Município de Vila Velha, da ordem de R$
126.631.760,67, assim como uma dívida geral de R$
93.239.723,18, resultando em uma disponibilidade de
caixa de R$ 33.392.037,49, não havendo que se falar em
insuficiência de caixa, sendo que o valor apurado pela
área técnica decorre de nova interpretação referente à
metodologia para apuração do artigo 42 da LRF, aplicada
indevidamente de forma retroativa.

O termo “contrair obrigação de despesa”, conforme
prescrito na redação do artigo 42 da LRF, deve ser entendido como o momento em que a obrigação de despesa
é contratada, ou seja, deve ser considerado contraída
a obrigação de despesa no momento da assinatura do
ajuste e, por consequência, não se verifica tecnicamente
correto afirmar que a contração da obrigação de despesa se dá com o momento em que é realizado o empenho.

Acompanhando o posicionamento técnico, o Eminente
Relator adotou posicionamento de que o reconhecimento da despesa orçamentária ao longo do exercício deve
ser realizado no momento do empenho com a assunção
de um passivo financeiro orçamentário, em conformidade com a 5ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional.
A divergência de posicionamentos refere-se ao entendimento que deve ser atribuído a expressão “contrair obrigação de despesa” para fins de apuração de disponibilidade de caixa nos dois últimos quadrimestres do mandato do gestor, nos termos em que preceituados pelo artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, verbis:

O empenho é definido como ato da autoridade competente que determina o valor da despesa a ser executada da dotação consignada no orçamento para atender
a obrigação assumida.
Desse modo, o empenho se reveste de uma garantia de
adimplemento do objeto contratado na medida em que
vincula dotação de créditos orçamentários para pagamento das obrigações assumidas na assinatura do ajuste, acordo ou contrato.

Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de
direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições
de direito privado.
§ 1o Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em
cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.
[..]
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as
que estabeleçam:
[...]
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios,
data-base e periodicidade do reajustamento de preços,
os critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

Por consequência, não se contrai obrigação de despesa
pelo empenho, vez que empenhar é ato de vincular dotação orçamentária, garantia a mais concedida ao fornecedor ou prestador de serviço de que cumprido o objeto contratado a administração efetuara o pagamento
respectivo.

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido
no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Diante disso, não resta dúvidas que o ato administrativo
que assume a obrigação da despesa é o contrato administrativo ou instrumento congênere, conforme se assevera do disposto no §1º, do artigo 54 e incisos, do artigo
55, da Lei nº 8.666/93, verbis:

[...]

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de

Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta

[...]

Diário Oficial de Contas

[...]
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V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas; - (g. n.).
Assim, a análise dos dispositivos citados permite a conclusão de que a obrigação é assumida diante da assinatura dos contratos administrativos, instrumento que
dispõe das obrigações e responsabilidades contratadas,
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consistindo o empenho e ato relativo à execução orçamentária.
De outro modo, considerar o empenho como o ato administrativo responsável pela contração de obrigação
de despesa seria considerar que uma vez não empenhada uma obrigação, a administração pública não estaria mais obrigada a cumpri-la, o que se rechaça prima
facie, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, vejamos:
AÇÃO DE COBRANÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE
EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE
PAGAR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.RECURSO AO QUAL
SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO DE FORMA UNÂNIME.
1-É certo que a Municipalidade caberia o ônus de demonstrar a existência de fato constitutivo de seu direito,
devendo juntar documentos hábeis a comprovar o pagamento ou quitação dos débitos, ou ainda demonstrar
a invalidade do contrato ou a inexecução dos serviços.
2 - Ante a ausência de provas hábeis a demonstrar o direito do Município, restam incontroversas a validade do contrato, a prestação dos serviços e a inexecução do contrato administrativo, por parte da Administração Pública, sendo eficiente a presente ação de cobrança para evitar o enriquecimento sem causa do ente político.
3 - À espécie incide o instituto da sucumbência recíproca, visto que apenas parcialmente procedente a pretensão autoral. 3-Recurso de Agravo parcialmente provido.
Diário Oficial de Contas

Decisão Unânime. (Processo: AGV 2591562 PE 002279824.2011.8.17.0000, Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível, Julgamento: 20 de Dezembro de 2011, Relator: Fernando
Cerqueira)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇAO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A
EFETIVA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇAO
PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER
PÚBLICO. OBRIGAÇAO DE PAGAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Evidenciada a prestação de serviço, por parte de particular, decorrente de contratação com o Poder Público, não se pode alegar irregularidade ou falta de empenho, nem mesmo inobservância da Lei de Responsabilidade Fiscal, para justificar o não pagamento do preço, sob pena de enriquecimento ilícito do ente político,
sendo certo que a ausência de prévio empenho da verba ora pleiteada é matéria interna corporis, não podendo ser ventilada em face do particular, sob pena de um
enriquecimento sem causa (precedente do TJES).

4 - Em que pese a recorrida/autora tenha trazido provas suficientes para atestar a relação decorrente de dois
contratos administrativos, assim não procedeu com relação ao terceiro, o que importa a procedência parcial
do pedido.
5 - Recurso parcialmente provido. Sentença reformada
em parte. (Processo: 35030171926 ES, Órgão Julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 01/04/2008, Julgamento: 27 de Fevereiro de 2008, Relator: ARNALDO
SANTOS SOUZA) – (g.n.).
Assim sendo, o que evidencia a contratação da obrigação é o contrato, o ajuste ou congênere, visto que ocorrida a prestação de serviço, por parte de particular, decorrente de contratação com o poder público, não se
pode alegar irregularidade ou falta de empenho, nem
mesmo inobservância da Lei de Responsabilidade Fiscal, para justificar o não pagamento do preço, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública,
sendo certo que a contratação de obrigação independe da execução orçamentária, consistindo este (o empenho) elemento de execução orçamentária, portanto
interno.

2 - Comprovada a prestação do serviço, tem a municipalidade a obrigação de efetuar o pagamento, sendo irrelevante o fato de a dívida ser originária da administração anterior.

Logo, a obrigação assumida deixaria apenas de existir
por meio da rescisão do contrato ou instrumento congênere, o que demonstra de forma clara que é por meio
deste instrumento que ocorre a contração da obrigação
de despesa.

3 - Ainda que fossem nulos os mencionados contratos
administrativos, por vícios perpetrados no procedimento licitatório, há que se considerar que, uma vez realizado o serviço, nasce a obrigação da Administração Pública de pagar pelos trabalhos realizados, sob pena de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, a apuração de disponibilidade de caixa,
para fins de verificação da violação ou não do artigo 42
da LRF, deve ser analisada com base na data em que
contraída a obrigação, sob pena de se considerar apenas a análise dos empenhos, inscrições em restos a pagar e saldos nas contas bancárias, elementos que não
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são capazes de afirmar se a obrigação foi efetivamente
contraída entre 1º de maio e 31 de dezembro do exercício em análise, restando impossível apontar com segurança jurídica a ocorrência de violação ao artigo 42 da
LRF.
No caso em apreço, após realização de diligência, afirmou a área técnica que da análise das Relações de Restos a Pagar inscritas resultaram em contração de obrigações, conforme delineadas na tabela denominada Tabela 1: Empenhos x Contratos – Recursos Próprios, cujo
montante foi apontado como sendo de Obrigações Financeiras Contraídas de 01/05 a 31/12/12, o valor de R$
53.532.786,86.
Indicou, ainda, que o valor constante da Tabela 1: Empenhos x Contratos – Recursos não vinculados, o montante foi como sendo de Obrigações Financeiras Contraídas
antes de 01/05/2012, no valor total de R$ 7.375.352,26.
Por fim, indicou que houve infração ao art. 42 da
LRF em razão de contração de obrigação, no período de 01/05/2012 a 31/12/2012, no valor total de R$
47.589.309,37, conforme tabela abaixo.
Promovendo-se, pois, o somatório de todas as despesas
empenhadas com a indicação de contrato anteriores a
01/05/2012, bem como aquelas em que não se indicou
a data do contrato respectivo, adotando-se a premissa
da decisão contida em diligencia determinada nestes autos, ou seja, que A OBRIGAÇÃO DE DESPESA SE CONSIDERA CONTRAÍDA COM A ASSINATURA DO RESPECTIVO CONTRATO ou seu congênere, tem-se que quanto à insuficiência de recursos não vinculados esta não
prospera.
Ocorre que ao se cotejar os valores considerados como
Diário Oficial de Contas

de insuficiência financeira indicada, verifica-se o seguinte:
1. Não há insuficiência financeira no grupo de Recursos não vinculados, visto que o déficit indicado foi de R$
53.532.786,86, sendo que o total de contratos em que
não se indicou a data da contração da obrigação, somados aos contratos anteriores a 01/05/2012, montam o
valor total de R$ 45.733.519,47;
A tabela a seguir demonstra como se chegou ao valor de
insuficiência financeira indicada pelo corpo técnico, no
valor total de R$ 53.532.786,86, qual seja:
2. Ocorre que na tabela supramencionada, verifica-se que se indicou como sendo de despesas liquidadas
e não pagas (RPP Exercício) contraídas, no período do
01/05/2012 a 31/12/2012, o valor de R$ 45.347.442,87,
valor este inferior ao valor total das despesas cujos empenhos não se relacionou a contratos assinados no período dos dois últimos quadrimestres, isto é, o valor de
R$ 45.733.519,47, de maneira que o valor dos restos a
pagar processados é inferior ao valor dos contratos cuja
assinatura do contrato é anterior à data de 01/05/2012,
somados aqueles em que não se indicou a data da assinatura do contrato, vejamos:
Tabela 1: Empenhos – Infringência ao artigo 42 da LRF –
Recursos Próprios
3. Quanto aos depósitos, no valor de R$ 5.852.385,49,
estes se referem a consignações legais ou contratuais
que não se indicou a data da contratação da obrigação
que, em sendo legal, obviamente, não se prestam a demonstrar infringência ao art. 42 da LRF;
4. Quanto às inclusões de despesas, no valor de R$
2.241.866,50, em relação a estas, também não se inwww.tce.es.gov.br

dicou o período da contratação da obrigação ou mesmo se elas decorrem de obrigação legal, razão pela qual
também não se prestam a demonstrar a infringência ao
art. 42 da LRF;
5. Quanto às Outras obrigações financeiras (Despesas a
Regularizar e Demais Obrigações a Curto Prazo), no valor
de R$ 91.092,00, da mesma maneira em relação a estas
não se indicou o período da contratação da obrigação
ou mesmo se elas decorrem de obrigação legal, razão
pela qual também não se prestam a demonstrar a infringência ao art. 42 da LRF;
6. Assim sendo, o valor total de Restos a Pagar Processados é o único valor que se pode levar em conta para efeito de aferição da violação ou do art. 42 da LRF,
sendo que, neste caso, este valor é menor que o valor
total dos empenhos, cujos contratos assinados se referem a período anterior a 01/05/2012, somados aqueles
em que não se indicou a data da assinatura do contrato
respectivo.
Assim, aplica-se ao caso a linha de entendimento do Tribunal de Contas de Minas Gerais possui julgado no sentido aqui defendido, qual seja o de que a verificação
do cumprimento ao artigo 42 da Lei Complementar nº
101/2000 não pode abster do exame do correto momento em que a obrigação foi efetivamente contraída,
conforme atesta o caso do TCE-MG AUDITORIA 898684,
verbis:
[...]
“[...] Primeiramente, cumpre apresentar alguns esclarecimentos acerca dos critérios adotados pela equipe técnica do Tribunal para chegar à conclusão de que foram
contraídas despesas, inscritas em restos a pagar, sem
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disponibilidade financeira nos dois últimos quadrimestres do exercício de 2012. O ponto de partida foi a informação, constante no SIACE/PCA, de que o Município
procedera, no exercício de 2012, à inscrição em restos a
pagar da quantia de R$14.403.804,60 (quatorze milhões
quatrocentos e três mil oitocentos e quatro reais e sessenta centavos). Desse montante, apenas o valor de R$
3.244.111,22 (três milhões duzentos e quarenta e quatro mil cento e onze reais e vinte e dois centavos) refere-se a empenhos realizados a partir de 1º/05/12. Ocorre que R$1.137.999,59 (um milhão cento e trinta e sete
mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos) DECORRERAM DE CONTRATOS OU AJUSTES PACTUADOS ANTERIORMENTE AO PERÍODO DE VEDAÇÃO DA LRF, de modo que somente a quantia de
R$2.106.111,63 (dois milhões cento e seis mil cento e
onze reais e sessenta e três centavos) refere-se a despesas que foram efetivamente contraídas nos dois últimos quadrimestres do mandato. Por fim, deduziu-se do
sobredito valor o montante de R$399.172,55 (trezentos
e noventa e nove mil cento e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) relativo a despesas de 2012
quitadas em 2013, com recursos oriundos de disponibilidade de caixa do exercício anterior, obtendo-se o valor final de R$1.706.939,08 (um milhão setecentos e seis
mil novecentos e trinta e nove reais e oito centavos).” –
(g. n.).
Aliás, cabe ressaltar que o Egrégio Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais – TCEMG, no Relatório de Auditoria de Conformidade, relativo à auditoria realizada em
campo, na Prefeitura Municipal de Três Marias, assim se
posicionou, verbis:
[...]
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A presente auditoria, realizada na Prefeitura Municipal
de Três Marias, no período compreendido entre os dias
01 a 05/07/2013 e os dias 05 a 16/08/2013, teve por objetivo verificar se o titular do Poder Executivo Municipal evitou a assunção de obrigações no final do mandato (2009/2012), DE FORMA A ONERAR A ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO SEGUINTE, sem que houvesse recurso suficiente para que o novo Prefeito pudesse honrar os compromissos assumidos, em observância à vedação imposta pelo artigo 42 da Lei Complementar nº
101/2000.

ÓRGÃO AUDITADO (balanços e balancetes financeiros
mensais de receitas e despesas) e nos documentos financeiros (demonstrativos de movimentos de numerários, extratos e conciliações bancárias, notas de empenho e respectivos comprovantes de despesas, entre outros), COM O COTEJO ENTRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS A ESTE TRIBUNAL VIA SIACE/PCA/2012, TENDO SIDO REALIZADAS ENTREVISTAS COM OS RESPONSÁVEIS
PELAS ÁREAS PERTINENTES DA PREFEITURA E EFETUADA A ANÁLISE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CONTROLE. – (g. n.).

A partir do objetivo do trabalho e a fim de avaliar em
que medida o Executivo obedeceu à referida legislação,
foi formulada a seguinte questão de auditoria: o Chefe do Poder Executivo Municipal contraiu, nos últimos
dois quadrimestres do seu mandato (2009/2012), obrigações de despesas que não foram cumpridas integralmente dentro deles, ou que tiveram parcelas a serem
pagas no exercício seguinte, sem que houvesse suficiente disponibilidade de caixa para este efeito, com a
inobservância ao disposto no caput do artigo 42 da Lei
Complementar n. 101/2000 (RLF)?

Assim sendo, o correto exame do artigo 42 exige que
o empenho apresentado seja cotejado com a lista de
compromissos assumidos para a verificação de quais
obrigações foram efetivamente assumidas nos períodos vedados, excluindo-se todas as despesas que se referem ao outro período, ainda que tidas como restos a
pagar, o que fora feito neste caso.

PARA A REALIZAÇÃO DESTE TRABALHO FORAM OBSERVADOS OS PROCEDIMENTOS, MÉTODOS E TÉCNICAS
PREVISTAS NO PROJETO DE MANUAL DE AUDITORIA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
A execução dos trabalhos foi norteada para verificação
da questão de auditoria proposta na Matriz de Planejamento.
Considerando os aspectos entendidos relevantes, mencionados no Memorando de Planejamento, foram aplicados, EM CAMPO, OS MÉTODOS E TÉCNICAS DE ANÁLISE DOCUMENTAL NOS REGISTROS CONTÁBEIS DO
www.tce.es.gov.br

Nesse sentido, cumpre destacar que o Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul, assim decidiu, verbis:
[...]
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO DO
TRIBUNAL DE CONTAS. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. EX-PRESIDENTE DA CÂMARA
DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BARÃO/RS. RESTOS
A PAGAR. INFRAÇÃO AO ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CARACTERIZADA. O Poder Judiciário pode apreciar eventual ilegalidade na decisão do
Tribunal de Contas. A responsabilidade do Vereador pelo dano causado por despesa ilegal não decorre da mera
qualidade de Presidente da Câmara de Vereadores. Trata-se de responsabilidade subjetiva que exige sua particSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ipação por ação ou omissão. Havendo demonstração de
que não houve o devido repasse de verbas pelo Poder Executivo à Câmara Municipal no final do exercício
de 2004, restando restos a pagar, ocorrendo o desequilíbrio financeiro nas contas do Legislativo em face
disto, não resta caracterizada infração ao art. 42 da Lei
Complementar nº 101/00, mormente porque houve o
pagamento das contas em 2005, tratando-se de despesas com telefone e INSS, inerente à própria máquina administrativa, considerando-se ainda, que as despesas totais apresentadas pelo legislativo somaram valor inferior ao limite da receita do legislativo, o que afasta de forma definitiva a ocorrência de qualquer infração
ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Precedentes do TJRS. (Apelação Cível nº 70046635199/2011)
– (g. n.).
Ainda, no texto do voto que ensejou referido acórdão, assim se posicionou o Eminente desembargador, litteris:
[...]
Logo, a simples existência de restos a pagar, por si só,
não configura a infração ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal porque os gastos têm de ser analisados
se são ou não necessários ao funcionamento da própria máquina administrativa, que, repito, não pode sofrer solução de continuidade.
Sendo assim, havendo demonstração de que não houve
o devido repasse de verbas pelo Poder Executivo ao
Legislativo municipal, restando restos a pagar, ocorrendo o desequilíbrio financeiro nas contas da Câmara Municipal em face disto, não resta configurada a hipótese
de infração ao art. 42 da Lei Complementar nº 101/00,
lembrando-se, convém repetir, que o demandado, no
exercício de seu mandato, foi surpreendido com a falta
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de repasse de verbas pelo Poder Executivo no final do
ano de 2004, tendo providenciado o pagamento no exercício de 2005, sanando a falha apontada. – (g. n.).
Em assim sendo, entendo que a simples ocorrência de
restos a pagar, sem disponibilidade de caixa, não configura violação ao art. 42 da LRF, devendo haver demonstração de ter sido ou não contraída obrigação nova a
partir de 1º de maio até 31 de dezembro do exercício
em análise, além disso, devem ser sopesadas a particularidades do caso concreto, visto que o objetivo do
art. 42 da LRF foi exatamente criar regra de transição
em final de mandato, de maneira que o gestor mantenha as contas em equilíbrio não penalizando a gestão
seguinte.
Desta maneira, entendo que no caso em apreço não há
violação ao art. 42 da LRF, razão pela qual, divergindo da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas
e do Eminente Relator, afasto a presente irregularidade.
2.2. DA FORMAÇÃO DE AUTOS APARTADOS COM A FINALIDADE DE SE RESPONSABILIZAR, PESSOALMENTE,
O PREFEITO MUNICIPAL PELO DESCUMPRIMENTO DO
DISPOSTO NO ART. 5º, INCISO III, §§ 1º E 2º, DA LEI Nº
10.028/00.
A esse respeito, o Eminente Relator votou pela formação
de autos apartados, com a finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º, da Lei
nº 10.028/00, considerando o cometimento de infração,
diante da infringência ao artigo 42, da Lei de Responsabilidade Fiscal, verbis:

de finanças públicas:
(...)
III – deixar de expedir ato determinando limitação de
empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em lei;
§ 1º A infração prevista neste artigo é punida com multa de trinta por cento dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa, sendo o pagamento da multa de
sua responsabilidade pessoal.
§ 2º A infração a que se refere este artigo será processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que competir
a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da pessoa jurídica de direito público envolvida. – (g. n.).
Ocorre que a infração, conforme descrita pelo próprio
dispositivo legal, refere-se ao caso de deixar o gestor de
expedir ato determinando limitação de empenho, situação completamente diversa da trata pelo artigo 42 da
LRF, que se refere à disponibilidade de caixa no final do
mandado do gestor.
Neste caso, entendo que resta prejudicada a análise da
formação de autos apartados, em razão do afastamento
da irregularidade, todavia, pelo Princípio da Eventualidade promove-se sua análise.
Nesse sentido, vale destacar que os casos de limitação
de empenho são previamente definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, com respaldo constitucional,
verbis:
[...]

[...]

Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2º do art. 165 da Constituição e:

Art. 5º Constitui infração administrativa contra as leis

I - disporá também sobre:
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a) equilíbrio entre receitas e despesas;

trativos relativos a:

ções estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 70;

b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II deste
artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31;

I - apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso IV do art. 2º, sua evolução, assim como
a previsão de seu desempenho até o final do exercício;

II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º. – (g.
n.).

[...]

II - receitas e despesas previdenciárias a que se refere o
inciso IV do art. 50;

Ademais, as sanções aplicáveis à infringência ao artigo
42, da LRF são estritamente prescritas no artigo 359-C,
do Decreto-Lei nº 2.848/1940, acrescido pelo artigo 2º,
da Lei nº 10.028/00, possuindo natureza penal e escapando do campo de competência desta Corte de Contas, verbis:

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que A REALIZAÇÃO DA RECEITA PODERÁ NÃO COMPORTAR O
CUMPRIMENTO DAS METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO
OU NOMINAL ESTABELECIDAS NO ANEXO DE METAS
FISCAIS, os Poderes e o Ministério Público promoverão,
por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta
dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de
diretrizes orçamentárias.
[...]
Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término
dos três subseqüentes, reduzindo o excedente em pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.

III - resultados nominal e primário;
IV - despesas com juros, na forma do inciso II do art. 4º;
V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão referido no art. 20, os valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar.
§ 1º O relatório referente ao último bimestre do exercício será acompanhado também de demonstrativos:
I - do atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da
Constituição, conforme o § 3º do art. 32;
II - das projeções atuariais dos regimes de previdência
social, geral e próprio dos servidores públicos;
III - da variação patrimonial, evidenciando a alienação de
ativos e a aplicação dos recursos dela decorrentes.

[...]
ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA
Art. 359-c. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos dois últimos quadrimestres do último ano do
mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa: Pena
– reclusão, de um a quatro anos. (g.n.)

§ 1o Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido:

§ 2º Quando for o caso, serão apresentadas justificativas:

I - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária;

II - da frustração de receitas, especificando as medidas
de combate à sonegação e à evasão fiscal, adotadas e a
adotar, e as ações de fiscalização e cobrança.

Por fim, cumpre lembrar que no campo sancionatório,
seja ele penal ou administrativo, prevalece o princípio
da legalidade estrita, a qual refuta a possibilidade de
aplicação extensiva ou analógica, a fim de criar sanção
que não esteja definida em lei, conforme entendimento
sedimentado na jurisprudência pátria, verbis:

[...]

II - obterá resultado primário necessário à recondução
da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas,
limitação de empenho, na forma do art. 9º.

[...]

[...]

Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas
Assembléias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:

Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido demons-

I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposi-

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 8º, INCISO I, DA LEI Nº 7.853/89. OCORRÊNCIA. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE NO DIREITO PENAL. RECUSA, SUSPENSÃO, PROCRASTINAÇÃO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DA INSCRIÇÃO DE PESSOA
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I - da limitação de empenho;
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PORTADORA DE DEFICIÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE
ENSINO. INOCORRÊNCIA. NÃO ACEITAÇÃO PELO PROFESSOR DE ALUNO DEFICIENTE EM SUA SALA DE AULA. CONDUTA ATÍPICA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À
INSCRIÇÃO DA VÍTIMA. CRIME PRÓPRIO. NÃO DESCRIÇÃO DE QUE A RECORRENTE TENHA QUALIFICAÇÃO PARA PRATICÁ-LO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. A analogia, a qual consiste em aplicar a uma hipótese não prevista em lei disposição legal relativa a um caso semelhante, é terminantemente proibida em direito penal, o qual ‘deve estrita observância ao princípio
da legalidade. Se o legislador não previu dada conduta
como criminosa, é porque esta se mostra irrelevante na
esfera penal, não podendo, portanto, ser abrangida por
meio da analogia.
[...]
3. Recurso especial a que se dá provimento, para restabelecer a decisão de 1º grau, que rejeitou a denúncia,
ante o reconhecimento da atipicidade da conduta.

LRF, deixando de determinar a formação de autos apartados para este fim.
3. DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, divergindo do posicionamento da área
técnica, do Ministério Público Especial de Contas, do
Eminente Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, acompanhando parcialmente, o posicionamento do voto de vista do Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges e do Eminente Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário desta Egrégia Corte de Contas, ante as razões expostas pelo relator, em:

(REsp 1022478/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe
09/11/2011) – (g. n.).

1. AFASTAR as irregularidades constantes dos itens II.3.1,
II.3.2 e II.3.4, acompanhando in totum as razões e fundamentos apresentados pelo Voto de Vista 00086/2016-4,
proferido pelo Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges;

Portanto, não decorre do art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º,
aplicação de penalidade administrativa, em face da infringência do artigo 42 da LRF, havendo sanção para tal
situação no âmbito do direito penal, bem como não é
possível aplicação analógica ou extensiva em matéria
de sanção, seja ela penal ou administrativa, motivo pelo
qual, peço vênia ao Eminente Relator, para votar no sentido da não aplicação do citado dispositivo como sanção administrativa ao descumprimento do art. 42 da

2. AFASTAR a irregularidade relativa ao item 2.1. OBRIGAÇÕES DE DESPESAS CONTRAÍDAS, NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO MANDATO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA O SEU PAGAMENTO. (ITEM II.3.3 DO VOTO DO RELATOR CORRESPONDENTE AO ITEM 6.5.1.1 DO RTC E ITEM 2.5 DA ICC 13/2015)
desta decisão, deixando de formar autos apartados para efeito de aplicação de penalidade, em face dos argumentos despendidos;

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

3. EMITIR Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal de
Vila Velha, recomendando a APROVAÇÃO das contas do
Município, relativas ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Neucimar Ferreira Fraga, com fundamento no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
4. FIRMAR entendimento quanto à apuração da violação ao art. 42 da LRF, por esta Corte de Contas, nos termos do artigo 174, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, via decisão normativa, a fim de conferir a
correta interpretação do disposto no artigo 42 da LRF,
passando a estabelecer procedimento a ser seguido na
apreciação dos processos de prestação de contas, considerando que a expressão “contrair obrigação de despesa” refere-se ao momento da celebração do contrato administrativo ou instrumento congênere, devendo
a análise ser realizada contrapondo os empenhos realizados com a respectiva celebração do instrumento contratual ou ajuste equivalente que acarretou o ato de reserva de dotação orçamentária (empenho);
5. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em julgado, bem como as providências descritas no art. 131 do
regimento Interno desta Corte de Contas.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em Substituição
VOTO VOGAL O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
de Prefeito Sr. Neucimar Ferreira Fraga, à frente da Prefeitura Municipal de Vila Velha, no exercício de 2012.
Na 45ª Sessão Ordinária do Plenário, ocorrida no dia
Segunda-feira, 9 de julho de 2018

58

ATOS DO PLENÁRIO

19/12/2017, solicitei vista dos autos após a apresentação do respeitável voto proferido pelo Conselheiro Relator, Dr. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, com o intuito de me inteirar de modo mais minucioso acerca do
processo em tela.

Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.

Na ocasião, o ilustre Conselheiro acompanhou o entendimento da Àrea Técnica deste ínclito Tribunal de Contas
e do Ministério Público Especial de Contas e propôs a seguinte deliberação ao Colegiado:

2 – Manter as irregularidades, conforme já fundamentado neste voto, a saber:

IV – CONCLUSÃO
Ante o exposto, com base no artigo 29, inciso V, da Resolução nº 261/2003 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 Parecer Prévio que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
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 – Afastar as irregularidades, conforme já fundamentado neste voto, a saber:
II.3.1 Não recolhimento das contribuições do INSS retidas de terceiros, no prazo definido pela legislação.
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.3.2 Ausência de recolhimento da dívida registrada na
contas“FGTS/FUNEVE – Administrativo”.
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II.3.2 Ausência de recolhimento das dívidas registradas
nas contas “INSS Fiscalização 2010”, e “INSS Fiscalização 2012”.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.
II.3.3 Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade
financeira suficiente para o seu pagamento.
Base Normativa: Art. 42 c/c o art. 1º, §1º, da Lei Complementar 101/2000.
II.3.4 Cancelamento de Restos a Pagar Processados.
Base Normativa: Arts. 36, 58, 63, 85, 87, 89, 92, 93, 101 a
105 da Lei Federal 4320/1964; e art. 127, inciso II, alínea
“b”, da Resolução TCEES 182/2002.
3 - Emitir parecer prévio pela REJEIÇÃO das contas do
Município de Vila Velha, exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Neucimar Ferreira Fraga, com fundamento no art. 80, III, da LC 621/2012.
4 – Formar autos apartados, após trânsito em julgado,
nos termos dos arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134,
inciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, com a finalidade de se
www.tce.es.gov.br

responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo
descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e
2°, da Lei n. 10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF.
5 – Tendo em vista que a infringência ao art. 42 da LRF
constitui provável infração penal, prevista no artigo 359C, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 – Código Penal Brasileiro, REMETER AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO cópia da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 1832/2015, do Parecer Ministerial, deste Voto e da
Decisão proferida, para as finalidades previstas no artigo 163, §8º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES);
6 - RECOMENDAR ao Poder Executivo Municipal para
que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer
Prévio, na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei nº. 101/00).
7 - ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
Nesse contexto, solicitei vistas, tendo prolatado voto
vista 015/2018, na 2ª Sessão Plenária de 2018, realizada em 06 de Fevereiro de 2018, acompanhando parcialmente o relator, inclusive, mantendo o apontamento relativo a Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento, com decréscimo do valor da indisponibilidade de caixa.
Posteriormente o Conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva, também em voto vista 048/2018, afastou integralmente a irregularidade “Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do
mandato, sem disponibilidade financeira suficiente para
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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o seu pagamento”, propondo a emissão de parecer Prévio recomendando a Provação das contas do Município,
relativas ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do
Sr. Neucimar Ferreira Fraga.
Todavia, tendo em vista deliberação por maioria, na 17ª
sessão Plenária, realizada em 05 de Junho do corrente
exercício, trago ao colegiado um novo voto com as considerações apresentadas a seguir em que proponho mudança de opinamento em relação ao voto 015/2018, por
mim proferido anteriormente, no que tange à irregularidade “Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento” que trata da
aferição do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
FUNDAMENTAÇÃO
De pronto, esclareço que o presente feito encontra-se
ainda em fase de deliberação, não tendo sido colhidos,
até a presente data, todos os votos dos Conselheiros.
Desta feita, o intento manifestado por meio deste voto é
plenamente cabível, estando escorado na previsão contida no art. 86, §3º., da Resolução TC nº. 261/2013, senão vejamos:
Art. 86. Encerrada a discussão, o Presidente encaminhará a votação, colhendo os votos pela ordem decrescente
de antiguidade dos Conselheiros.
(...)
§ 3º O Relator, os Conselheiros e os Auditores em substituição que já tenham proferido seus votos poderão modificá-los até a proclamação do resultado do julgamento
ou da apreciação do processo, sendo facultado ao Presidente, de ofício ou a pedido, reabrir a discussão.
Logo, não tendo sido proclamado o resultado do julgaDiário Oficial de Contas

mento ou a apreciação do processo, é facultado ao Conselheiro que já tenha proferido voto modificá-lo, para associar-se a entendimento apresentado por outrem, ou
mesmo para sustentar entendimento próprio, alterado
em razão de nova reflexão acerca do tema.
Destaco ainda que, da mesma forma que no Voto
018/2018, acompanho o relator em todos os seus fundamentos, quanto:
ao afastamento das inconsistências apontadas nos itens
3.2.1, 4.1.1 e 5.1.1 do RTC 203/2014 bem como quanto ao afastamento dos apontamentos que dizem respeito a ausência de recolhimento de dívida registrada na
contas “FGTS/FUNEVE – Administrativo”, “PMVV - Parcelamento Dívida – IPASVVE” e “INSS - Parcel. Especial
35.090.796-0 – PMVV” narradas no item 5.1.1 do RTC
203/2014 e
a manutenção das irregularidades que dizem respeito a ausência de recolhimento das dívidas registradas
nas contas “INSS Fiscalização 2010”, e “INSS Fiscalização
2012 bem como ao cancelamento de restos a pagar processados..
não devem prosperar os argumentos trazidos aos autos
por meio da sustentação oral realizada na 43ª Sessão
Plenária do dia 05 de dezembro de 2012.
Da mesma forma, em relação à alegação da defesa de
que os votos já proferidos nos autos vinculam seus subscritores, adoto os fundamentos, brilhantemente explanados pelo Conselheiro Relator, Dr. Rodrigo Flavio Farias
Freire Chamoun, para refutá-la. Todavia, adiciono que,
ao longo do exame destes autos por este Plenário, em
que, dada a complexidade da matéria, foram proferidos
diversos votos, neles incluindo um por mim subscrito, fowww.tce.es.gov.br

ram trazidas à tona, informações fundamentais para o
decisium dos autos.
Desta forma, a meu ver tornou-se imprescindível, reformar meu voto considerando o teor dos Pareceres em
Consulta TC 25/2004, TC 03/2005 e 12/2007, no exercício financeiro de 2012, exercício a que se refere a presente Prestação Anual de Contas.
Da mesma forma, a DECISÃO PLENÁRIA 1828/2017 (fls.
2376/2547, dos presentes autos) por meio da qual o Plenário, por sua maioria, interpretou a expressão contrair
obrigação de despesa, contido no dispositivo legal debatido, como se referindo ao momento da celebração do
contrato administrativo ou do instrumento congênere e
circunscreveu a aferição do artigo 42 ao período compreendido entre 1º de maio e 31 de dezembro, e determinou a realização de diligência, cuja materialização se
deu por meio do Relatório inserto às fls. 2567/2582.
Como se poderá verificar ao longo deste voto, estes precedentes e a decisão interlocutória é que orientam a decisão que ora proponho a este Colegiado. E não poderia
ser diferente, posto que como julgador devo estar atento a todo o arcabouço jurídico (não somente legal) à disposição, o que contempla a necessária observância de
princípios jurídicos e, ainda, de precedentes firmados no
âmbito dos próprios órgãos colegiados a que estou vinculado, além, é claro, da jurisprudência dos Tribunais Superiores, seja ela vinculativa ou não.
O Código de Processo Civil, Lei 13.105, de 16 de março
de 2015, em seu art. 927 valoriza a importância dos precedentes ao elencar um rol de situações em que os juízes e tribunais deverão seguir os precedentes dos órgãos
e cortes superiores, bem como a orientação do plenário
ou do órgão especial aos quais estejam vinculados.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Por óbvio, tal regramento tem como fim assegurar o respeito aos princípios da legalidade, da segurança jurídica,
da duração razoável do processo, da confiança e da isonomia, na medida que possibilita oferecer soluções idênticas, para casos idênticos e decisões semelhantes para
demandas que possuam o mesmo fundamento jurídico
Por tais razões, comungo do o Relator em não acolher
as argumentações da defesa, apresentadas na sustentação oral.
Quanto à irregularidade atinente ao item 6.5.1.1 do RTC
203/2014 (Obrigações de despesas contraídas, nos dois
últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento), em linha
com os fundamentos por mim apresentados na 17ª sessão Plenária, realizada em 05 de Junho do corrente ano,
acolhido pela maioria, teço as considerações a seguir.
Após melhor refletir acerca do tema, entendi por bem alterar o meu posicionamento anteriormente apresentado. A matéria possui ampla relevância para gestores, jurisdicionados e até mesmo para esta Corte de Contas, eis
que a decisão a ser proferida pode impactar não só em
efeitos jurídicos internos mas, também, possui o condão
de alterar a dinâmica procedimental interna deste Tribunal de Contas.
Tal fato se reflete nos sucessivos pedidos de vista formulados por quase todos os Conselheiros que compõem este Plenário conduzindo-se, até o momento, na existência de quatro votos apresentados com fundamentos divergentes, todos eles debruçados sobre a análise dos Pareceres Consultas TC nº. 25/2004, 03/2005 e 12/2007.
Cumpre observar, a respeito destas manifestações - Pareceres Consultas TC nº. 25/2004 e 03/2005-, foram reDiário Oficial de Contas

centemente revogadas, dando lugar à edição de nova
Decisão Normativa 001/2018 por este Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - com efeitos prospectivos - que não soluciona, portanto, a situação para as
contas pretéritas, muito embora apresente novo entendimento sobre a adequada interpretação a ser conferida
ao artigo 42, da Lei Complementar Federal nº. 101/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal).
O tema não se apresenta pacífico e merece debate e
ponderação, dada a multiplicidade de dados e elementos que estabelecem uma relação intrincada a ser esclarecida antes de se chegar a alguma conclusão.
Insta destacar, porém, que o procedimento inaugurado
pela Nota Técnica (NT) nº. 001/2013 não foi aquele aplicado ao julgamento das prestações de contas referentes
ao exercício financeiro de 2008, suscitando questionamento acerca do prejuízo à segurança jurídica, conforme
voto proferido pelo Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva, durante o julgamento deste Processo (TC nº.
4003/2013).
Naquela ocasião, o Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva advertiu que “ao mudar o critério de metodologia para fins de verificação do art. 42, da LRF, resultou em uma aplicação retroativa de metodologia muito mais criteriosa e rigorosa da que a área técnica vinha
adotando em exercícios anteriores, de forma a violar flagrantemente os princípios constitucionais da segurança
jurídica, bem como pelo exercício do princípio do contraditório e da ampla defesa”.
A observação formulada pelo Conselheiro Substituto
Marco Antônio da Silva deve ser considerada em sua
plenitude. A respeito do princípio da segurança jurídica
nunca é demais relembrar as lições do Professor Almiro
www.tce.es.gov.br

do Couto e Silva quando aduz que:
A segurança jurídica é entendida como sendo um conceito ou um princípio jurídico que se ramifica em duas partes, uma de natureza objetiva e outra de natureza subjetiva. A primeira, de natureza objetiva, é aquela que envolve a questão dos limites à retroatividade dos atos do
Estado até mesmo quando estes se qualifiquem como
atos legislativos. Diz respeito, portanto, à proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.
[...] A outra, de natureza subjetiva, concerne à proteção
à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado, nos mais diferentes aspectos de sua atuação.
Discorrendo sobre o tema, Maria Sylvia Zanella di Pietro observa:
Na realidade, o princípio da proteção à confiança leva
em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera que
os atos praticados pelo poder público sejam lícitos e,
nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria Administração e por terceiros.
Ademais, o referido princípio integra o ordenamento jurídico aplicável à espécie, notadamente por encontrar-se
previsto de forma expressa o caput do art. 2º., da Lei Federal nº. 9.784/99, de aplicação subsidiária aos Tribunais
de Contas, cujo teor regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal.
Recentemente, ainda, a Lei Federal nº. 13.655/2018, alterou as disposições contidas no Decreto-Lei Federal nº.
4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) para fazer constar que:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação noSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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va sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e
sem prejuízo aos interesses gerais.

é de se constatar que o Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo – TCEES mantinha uma sistemática específica de aferição do referido artigo o que, de certa forma,
conferia aos jurisdicionados segurança jurídica e confiança no sentido de que o exame das contas seguiria este padrão.

Desta feita, sob esse enfoque, a segurança jurídica, como norma-princípio,“é a prescrição para a adoção de
comportamentos destinados a assegurar a realização de
uma situação de fato de maior ou menor difusão e a extensão da capacidade de prever as conseqüências jurídicas dos comportamentos”

Extrai-se do texto legal, portanto, a necessidade de se
estabelecer um período de transição entre a entrada em
vigor de um novo parâmetro hermenêutico quando se
tratar de interpretação de normas de conteúdo indeterminado.

De acordo com o entendimento firmado por Humberto
Ávila, a segurança jurídica, considerando os estudos contemporâneos, pode ser entendida sob três enfoques. O
primeiro seria o da segurança como um fato; o segundo,
da segurança como valor; e o terceiro, da segurança como uma norma princípio.

Assim, norma-princípio seria aquela imbuída com grau
de generalidade que supera, em muito, o estabelecido
nas normas com caráter de regra, considerando-se estas
como normas de comportamento e os princípios como
normas de argumentação.

No caso concreto, porém, não há como se fixar um período para adaptação, já que a entrada em vigor da nova interpretação conferida pela Corte de Contas à forma
de aferição do art. 42, da Lei Complementar Federal nº.
101/2000 se deu, exatamente, no último ano dos mandatos, impedindo assim a adequação dos gestores à nova sistemática.
Muito embora tenham sido realizados eventos institucionais com vistas à conceder esclarecimentos aos gestores públicos, é de se recordar que o novo marco interpretativo se deu quando já iniciado o período de vedação previsto no dispositivo legal, o que inviabilizava o
seu atendimento sem o risco da imputação de sanções
por sua violação.
Ainda que o próprio art. 42, da Lei Complementar Federal nº. 101/2000, faça previsão das vedações impostas e
das obrigações a serem observadas em caso de sua incidência, assim como a 4ª. Edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e do Manual
de Demonstrativos Fiscais (MDF), editados pela Secretaria do Tesouro Nacional tenham sido considerados como
fonte para a elaboração da Nota Técnica nº. 001/2013,
Diário Oficial de Contas

Por segurança como um fato, depreende o autor supracitado, que a “segurança pode referir-se a um estado de fato, isto é, a uma determinada realidade passível
de constatação”. Sob essa concepção, segurança jurídica
seria o estado de previsibilidade e certeza, de maneira
concreta, dos desdobramentos jurídicos dos atos e condutas praticados.
A segurança jurídica como um valor teria a sua significação relacionada a um estado ideal de existência do ordenamento jurídico, sendo cotejada e dimensionada por
um juízo axiológico de valores previamente estabelecidos.
Ainda para Humberto Ávila, pode a segurança jurídica
consubstanciar uma prescrição normativa, sendo qualificada como uma norma jurídica da espécie norma-princípio. Essa caracterização de norma-princípio provém da
teoria do constitucionalista alemão Robert Alexy, que caracterizou regras e princípios como normas, uma vez que
“podem ser formulados por meio das expressões deônticas básicas do dever, da permissão e da proibição”.
www.tce.es.gov.br

Logo, a alteração dos parâmetros interpretativos previstos na Nota Técnica nº. 001/2013 promoveu profunda alteração na metodologia de aferição do art. 42, da
Lei Complementar Federal nº. 101/2000, impedindo
que os gestores públicos se adaptassem às novas diretrizes.
Por estas razões, reviso o meu posicionamento anterior para alterá-lo, propondo seja considerado impossível a análise nesta prestação de contas da irregularidade “Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos
quadrimestres do mandato, sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento”, diante das alterações interpretativas promovidas e da falta de informações necessárias para sua aferição, considerando, ainda,
a Decisão Normativa 001/2018, aprovada por esta Corte
de Contas, que sugere a inviabilidade de reabertura da
instrução processual dos autos.
Desta forma, tal qual salientado pelo E. Conselheiro em substituição, Marco Antonio da Silva (Voto Vista
048/2018) “ não decorre do art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º,
aplicação de penalidade administrativa, em face da infringência do artigo 42 da LRF, havendo sanção para
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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tal situação no âmbito do direito penal, bem como não
é possível aplicação analógica ou extensiva em matéria
de sanção, seja ela penal ou administrativa, motivo pelo
qual, peço vênia ao Eminente Relator, para votar no sentido da não aplicação do citado dispositivo como sanção administrativa ao descumprimento do art. 42 da
LRF, deixando de determinar a formação de autos apartados para este fim.”
Ante o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, e me alinhando parcialmente ao proposto pelo E. Conselheiro Marco Antonio da Silva, VOTO para que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado nos seguintes termos,
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 por:
1 – Afastar as irregularidades, conforme já fundamentado no voto, a saber:
II.3.1 Não recolhimento das contribuições do INSS retidas de terceiros, no prazo definido pela legislação.
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.3.2 Ausência de recolhimento da dívida registrada na
contas“FGTS/FUNEVE – Administrativo”.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.
Diário Oficial de Contas

2 – Excluir da análise a irregularidade – “Obrigações de
despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do
mandato, sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento” - conforme já fundamentado neste voto;
3 – Manter as irregularidades, conforme já fundamentado neste voto, a saber:
II.3.2 Ausência de recolhimento das dívidas registradas
nas contas “INSS Fiscalização 2010”, e “INSS Fiscalização 2012”.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.
II.3.4 Cancelamento de Restos a Pagar Processados.
Base Normativa: Arts. 36, 58, 63, 85, 87, 89, 92, 93, 101 a
105 da Lei Federal 4320/1964; e art. 127, inciso II, alínea
“b”, da Resolução TCEES 182/2002.
4 - Emitir parecer prévio pela REJEIÇÃO das contas do
Município de Vila Velha, exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Neucimar Ferreira Fraga, com fundamento no art. 80, III, da LC 621/2012;
5 - RECOMENDAR ao Poder Executivo Municipal para
que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer
Prévio, na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei nº. 101/00);
6 - ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
www.tce.es.gov.br

Conselheiro
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA DISCUSSÃO PROCESSUAL
“O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN – Neste processo, acho que não há impedimento de votarmos pela ausência do conselheiro Ranna.
Não repetirei nenhum argumento. Acho que o conselheiro Borges mudará de posição também neste processo.
Então, estou retornando ao meu voto original destacando, está destacado no voto inclusive em negrito, que
após diligência, a insuficiência financeira para cobertura
das obrigações atingiu o montante de 53,5 milhões de
reais. Esse dado ele considera todos os descontos que estão ali entre essa apuração a partir do empenho e essa
apuração a partir da assinatura dos contratos, conforme
decidimos. Então, mantenho o voto original. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – Sua Ex., o relator, é pela rejeição, formar autos
apartados e ao MP. Foi acompanhado pelo conselheiro
Carlos Ranna. E o conselheiro Sérgio Borges, hoje, é pela
inaplicação do art. 42. Consulto se há outras irregularidades, além dessas. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – E esse voto já está há
bastante tempo. Estou afastando as irregularidades
“não recolhimento das contribuições do INSS retido de
terceiros” e “ausência de recolhimento da dívida registrada FGTS, Funev”. Estou mantendo as irregularidades
“ausência de recolhimento de dívidas registradas nas
contas de INSS, fiscalização 2010 e fiscalização 2012”,
“infringência ao art. 42” e “cancelamento de restos a pagar processados”. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – Então, é pela rejeição. O conselheiro Marco Antonio votou pela aprovação
com ressalva; o conselheiro Sérgio Borges retorna ao voSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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to anterior pela aprovação com ressalva, visto que as irregularidades relativas aos itens (inaudível) estavam
afastadas, e Sua Ex. acompanhou. O conselheiro Taufner
não votou, pediu vista. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER – Como já falei no debate anterior
vou acompanhar, pelos mesmos fatos e fundamentos, o
voto do conselheiro Sérgio Borges, pela inaplicabilidade
da análise do art. 42. E no tocante às demais irregularidades, acompanho o relator pelo afastamento das duas
primeiras, e manutenção da irregularidade “ausência de
recolhimento das dívidas registradas de INSS fiscalização
2010 e INSS fiscalização 2012”. E também cancelamento
de restos a pagar processados. Então, nesse caso, voto
pela irregularidade, mas afastando a análise - não a irregularidade - do art. 42, pelos mesmos fatos e fundamentos do conselheiro Sérgio Borges. O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – Excelência, com relação ao art. 42, o senhor é pela inaplicação? O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Isso mesmo. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – Com relação às outras irregularidades? O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER – Estão mantidas. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO –
E isso são suficientes para a rejeição? O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Rejeição. O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – Então, Sua Ex., o conselheiro Taufner, vota
também pela rejeição, considerando inaplicável o art.
42. Consulto o conselheiro Sérgio Borges. Sua Ex. foi pela
inaplicação do art. 42. Mas no caso concreto deste processo as irregularidades remanescentes serão mantidas
e são suficientes pela rejeição? O SR. CONSELHEIRO SÉRDiário Oficial de Contas

GIO MANOEL NADER BORGES – Sim, senhor. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Presidente, mantenho o posicionamento da Instrução Técnica Conclusiva 1752, Manifestação Técnica 222/2016, Relatório de Diligência 02/2017, Manifestação Técnica
1482/2017, para concluir pela manutenção das duas irregularidades que foram afastadas pelo relator, que é o
“não recolhimento das contribuições de INSS retido de
terceiros” e “ausência de recolhimento da dívida registrada”. E nas demais acompanho o relator pela rejeição
das contas, formação de autos, remeter ao Ministério
Público e recomendação. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – Senhor presidente, o
voto-vista consta dos autos, aprovação com ressalva,
deixar de formar autos apartados, até porque não se verificou violação do 42. Basicamente é o voto. Aliás, estou
retomando ao voto anterior também, como colocou o
conselheiro. Porque já havia dito que na impossibilidade
da realização da diligência... no caso, meu voto, eu estava abordando, aproveitando a diligência interna, mas
não in loco. Mas retornado à questão, da impossibilidade
material, pela regularidade com ressalva do item. O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – Vamos proclamar... O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Acho que há
três votos pela... O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – Pela rejeição, há cinco
votos contra um. Pela aplicação do art. 42, há o voto do
conselheiro Chamoun, Ranna e Lovatti. Os conselheiros
Taufner, Borges e Marco Antonio são pela inaplicação.
Minha posição, além de pública, está publicada, decido
pela inaplicação com relação ao art. 42. Proclamo pela
rejeição. Vencido o conselheiro Marco Antonio que foi
www.tce.es.gov.br

pela aprovação com ressalva. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Senhor presidente, nesse
caso também, autos apartados não vai precisar... O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – Não há possibilidade porque não há... O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Uma questão de ordem prática porque estaremos debatendo agora sobre os processos de 2016. Então, o fato de termos publicado essa decisão agora, recentemente... O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO – As conclusivas de 2016 já
serão instruídas dessa forma. A instrução processual dos
processos de 2012... O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Então não há apuração
do art. 42. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO – Dos processos de 2012, em
minha opinião... O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN – De 2016. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO –
De 2016 há possibilidade uma vez que as conclusivas não
foram feitas ainda. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Mas aí, acho que vale
um pouquinho de reflexão. O voto do conselheiro Borges,
pelo que entendi, muito bem construído, embora não tenha concordado, recorre ao princípio da segurança jurídica. E há, como pedra angular, um fato, um marco. E o
marco é essa decisão. Foi isso que entendi, acho. Foi essa
decisão. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER – Mas há outro detalhe aí que um dos fundamentos da decisão que ele coloca é sobre aquela normativa, sobre aquela orientação técnica de início de 2013
que possa ter retroagido para 2012. Então, de certa forma, toda a ambiência de 2016 já estava sob novas confiSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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gurações. Então, quer dizer, na análise nas contas de
2016 é claro que não se vai colocar a totalidade dessa
normativa. Mas, de certa forma, essa possível inaplicabilidade, diminui muito. Vai ter que se analisar como estão
configuradas. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI – Presidente, posso fazer um comentário? Preocupa-me um pouco que as decisões tomadas num quórum apertado - como o aqui colocado,
inclusive com voto de desempate da presidência - possa
ser determinante para vincular a área técnica, na medida em que a área técnica tem determinada autonomia. E
o auditor de controle externo tem essa autonomia prevista numa legislação própria. Então, seria interessante
também ver que a área técnica pode explanar o ponto de
vista, e a decisão do Colegiado não necessariamente vai
vincular essa análise técnica. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – Senhor presidente, pela ordem! Estamos num Colegiado, é extremamente reduzido. Somos sete pessoas votando, obviamente
sem o presidente – em alguns casos o presidente, como é
o caso. Acho que essa questão, se vincula ou não, acho
que trabalhamos - até o novo CPC cuida da matéria – pela uniformização. E o conselheiro Rodrigo Chamoun
abordou muito bem a matéria. Às vezes não é bom que a
decisão que pretendemos não seja do Colegiado, mas é
do Colegiado. Então, em meu sentir, se é 4x3, se é 4x2, se
é 4x1, 5x1, acho que a posição majoritária é do Colegiado. Por isso existe o Colegiado. E de maneira alguma de
perder de vista que a área técnica tenha autonomia para
se manifestar. Inclusive, em nosso grupo de conselheiros
substitutos, existem colegas que foram auditores de controle externo, como eu também, apoiando inclusive essa
independência dos auditores de controle externo. Agora,
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estamos falando de uniformização de entendimento. Se
não fica até difícil de “tocar o barco”, digamos assim.
Com devido respeito acho que a matéria, se for por quatro, é melhor que seja por quatro do que não ser. Então,
estamos conseguindo fazer um direcionamento. Deixo
claro que voltei à posição anterior do voto. E meu voto último foi pela aprovação. No item, como estamos considerando aderindo à posição anterior, que já tinha, mas
trazida pelo conselheiro Borges, que é a aprovação com
ressalva dada à impossibilidade material da análise do
item, então, meu voto agora é aprovação com ressalva
em relação ao item do art. 42 da LRF. E afastando a irregularidade dos itens que dizem respeito às contribuições
sociais. Inclusive, aproveitando parte do texto do conselheiro Borges, mas do voto anterior, como está registrado em meu voto. Com todo respeito às instituições como
um todo, retorno a palavra. O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES – Senhor presidente, votei pela exclusão do art. 42 do ano de 2012. Evidentemente
que a nossa resolução é de 2018 para frente. Então,
2016, 2017, 2015, vai ter uma decisão de cada conselheiro. Em minha convicção, acompanho o meu raciocínio
que foi muito bem estudado. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – Está esclarecido, o resultado proclamado.”
1. PARECER PRÉVIO TC-027/2018 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas por:

das de terceiros, no prazo definido pela legislação.
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.3.2 Ausência de recolhimento da dívida registrada na
contas“FGTS/FUNEVE – Administrativo”.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.
1.2. Excluir da análise a irregularidade – “Obrigações de
despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do
mandato, sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento” - conforme já fundamentado neste voto;
1.3. Manter as irregularidades, conforme já fundamentado neste voto, a saber:
II.3.2 Ausência de recolhimento das dívidas registradas
nas contas “INSS Fiscalização 2010”, e “INSS Fiscalização 2012”.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.
II.3.4 Cancelamento de Restos a Pagar Processados.

1.1. Afastar as irregularidades, conforme já fundamentado no voto, a saber:

Base Normativa: Arts. 36, 58, 63, 85, 87, 89, 92, 93, 101 a
105 da Lei Federal 4320/1964; e art. 127, inciso II, alínea
“b”, da Resolução TCEES 182/2002.

II.3.1 Não recolhimento das contribuições do INSS reti-

1.4. Emitir parecer prévio pela REJEIÇÃO das contas do
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Município de Vila Velha, exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Neucimar Ferreira Fraga, com fundamento no art. 80, III, da LC 621/2012;
1.5. RECOMENDAR ao Poder Executivo Municipal para
que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer
Prévio, na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei nº. 101/00);
1.6. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto de desempate do
Presidente que acompanhou o novo voto do Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. Vencido quanto ao
mérito, o Conselheiro substituto Marco Antonio da Silva, que manteve seu voto pela aprovação com ressalva.
Vencidos o relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo e o Conselheiro em substituição João Luiz Cotta
Lovatti, que acompanharam integralmente os pareceres
técnico e ministerial pela rejeição das contas, com formação de autos apartados e remessa ao MPE.
3. Data da Sessão: 05/06/2018 - 17ª Sessão Ordinária do
Plenário.

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 26/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Domingos Augusto Taufner, e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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PARECER PRÉVIO TC-36/2018 – PLENÁRIO
Processo: 1724/2017 (Apensos: TC-2609/2007 e TC3409/2008)
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Assunto: Embargos de Declaração
Exercícios: 2006

www.tce.es.gov.br

Recorrente: Elieser Rabello
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARECER PRÉVIO – PEÇA OPINATIVA – AUSÊNCIA DE ATO DE JULGAMENTO
NO ÂMBITO DA CORTE DE CONTAS – JULGAMENTO POLÍTICO – NÃO SUJEIÇÃO À INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
– AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO - CONHECIMENTO – NEGATIVA DE PROVIMENTO
– NULIDADE DO ACÓRDÃO TC-985/2017 DA 1ª CÂMARA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Este processo trata de Embargos de Declaração interpostos pelo senhor Eliezer Rabello, Prefeito Municipal de
Vargem Alta no exercício de 2006, em face do Parecer
Prévio TC-93/2008, proferido no Processo TC 3409/2008
em apenso, que dando provimento parcial ao Recurso
de Reconsideração manteve a recomendação ao Legislativo Municipal pela rejeição das contas anuais, conforme
constava no Parecer Prévio 56/2008.
Em sede do mencionado recurso foram afastadas irregularidades e mantidas outras, de modo que se chegou à
seguinte conclusão:
No mérito, pelo provimento parcial do recurso, para
afastar as irregularidades constantes dos itens I.1, I.2,
I.3, I.8, I.9, I.10 e I.11 do Parecer Prévio TC-056/2008,
mantendo-se a orientação ao Legislativo Municipal para a rejeição das presentes contas, tendo em vista a manutenção das inconsistências dispostas nos itens I.4, I.5,
I.6, I.7 e I.12 do Parecer Prévio em tela.
O agente responsável vem então, na qualidade de embargante, alegar a existência de omissão, contradição e
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obscuridade na decisão que julgou apenas parcialmente procedente seu recurso, por ter requerido em defesa
oral o reconhecimento de prescrição e não ter tido seu
pedido deferido, o que constituiria contradição em relação à jurisprudência deste mesmo Tribunal além de ter
sido supostamente recomendado pela 6ª Secex quando
da análise do processo.
Requer ao final o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que seja suprida a suposta omissão ou contradição apontada, para o fim de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas,
com o arquivamento do processo.
O Secretário adjunto das Sessões certifica o cumprimento do prazo recursal (f.12); autuado e distribuído a este
Gabinete na forma regimental.
Em sede conhecimento do recurso, considerando o teor
do despacho acima mencionado, entendo que os Embargos de Declaração interpostos são tempestivos.
Além disso, o embargante é parte legítima e possui interesse, estando preenchidas todas as formalidades exigidas pelo artigo 395 da Resolução TC nº 261/2013, razão
pela qual conheço dos embargos de declaração opostos.
Cabe esclarecer que estes embargos de declaração haviam sido julgados pela 1ª Câmara em razão da sua competência regimental para os processos do Município de
Vargem Alta, tendo-se, entretanto, deixado de observar,
naquela ocasião, a regra específica da competência do
Plenário para o exame dos embargos de declaração interpostos contra suas próprias decisões – art. 9º, XIV do
Regimento Interno - como o que se tem presente.
Foi então prolatado o Acórdão 985/2017, na sessão de
02 de agosto de 2017 da 1ª Câmara, que à unanimidade
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acompanhou o voto deste Relator.
O mesmo voto é aqui reproduzido, desta vez perante o
Egrégio Plenário desta Corte, retificando-se o curso do
processo, devendo ser anulado o referido acórdão em
face da incompetência do órgão julgador, a 1ª Câmara.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
De acordo com a argumentação do embargante, teria
ocorrido prescrição no processo de prestação de contas
2609/2007, na forma do art. 71 da LC 621/2012, eis que
permaneceu sem movimentação por mais de cinco anos,
entre a manifestação de fls. 228 (28/08/2008) e a manifestação contábil de recurso (fls. 229-248).
Cita precedentes desta Corte – processos TC 4465/2004,
TC 2160/2006, TC 5144/2008, em que ocorreu o reconhecimento da prescrição intercorrente – aquela que se
dá no curso do processo, em razão da inércia do autor.
Em primeiro lugar, quanto aos fatos, cabe destacar que
diversamente do que afirma o embargante, a chefia da
6ª CT, na MTC 87/2013 (f. 249) faz menção à prescrição,
mas apenas da multa, sem prejuízo da manutenção do
parecer prévio.
Quanto às alegações de defesa oral, cabe destacar que
não há no procedimento desta Corte qualquer omissão,
uma vez que o argumento foi analisado e refutado, como se transcreve da Instrução Técnica de Recurso sobre
a defesa oral:
No que tange à alegação de ocorrência da prescrição,
convém inicialmente ressaltar que, ao contrário do alegado, a matéria foi devidamente analisada por meio da
ITR 47/2014 que assim concluiu:
www.tce.es.gov.br

Assim, considerando que a emissão do Parecer Prévio
constitui uma etapa no processo de controle externo, realizado com o auxílio do Tribunal de Contas, que exerce
sua função fiscalizatória com o objetivo de apreciar as
contas e fornecer dados técnicos para acudir o Legislativo, quando do julgamento das contas do Executivo, não
há que se falar em sanção pecuniária.
Isso porque a prescrição, nos termos dos normativos
aplicáveis a esta Corte, atinge tão somente a pretensão
punitiva, o que não impede a atuação do Tribunal de
Contas na emissão de parecer prévio com o objetivo de
subsidiar o julgamento das contas pelo Legislativo.
Convém relembrar que o prazo para análise das contas dos Prefeitos Municipais possui como matriz a disposição do artigo 71, inciso II, da Constituição Estadual,
senão vejamos:
Art. 71. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ao qual compete:
[...] II – emitir parecer prévio sobre as contas dos Prefeitos, em até vinte e quatro meses, a contar do seu recebimento, e julgar as contas do Tribunal de Justiça, do
Ministério Público e das Mesas da Assembleia Legislativa
e das Câmaras Municipais, em até dezoito meses, a contar dos seus recebimentos; (grifo nosso)
Ocorre que, da emissão extemporânea do parecer prévio
pelo Tribunal de Contas não decorrem efeitos de ordem
processual por se tratar de prazo impróprio, cuja única
consequência pode ser sanções de ordem disciplinar.
Acerca dos prazos impróprios, Nelson Nery vaticina que
“são [...] fixados na lei apenas como parâmetro para a
prática do ato, sendo que seu destendimento não acarreSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ta situação detrimentosa para aquele que o descumpriu,
mas apenas sanções disciplinares”.

ferida, seja em relação à sua própria fundamentação, seja em relação à jurisprudência desta Corte.

feitos, com a emissão de parecer prévio no prazo de até
vinte e quatro meses a contar do seu recebimento;

Daí se verifica a inexistência de omissão quanto à alegação de prescrição feita pela defesa. Na verdade, a matéria havia sido tratada tanto na instrução técnica de recurso quanto na manifestação técnica sobre a defesa oral e
afastada no mérito a aplicação da prescrição a processo de prestação de contas anual em que a atuação deste
Tribunal de Contas resulta em parecer prévio.

Ressalto aqui que o embargante menciona manifestação
da 6ª Secex no sentido da ocorrência de prescrição neste
processo; o que consta da Manifestação Técnica da Chefia MTC 87/2013 (f.249), no entanto, é o opinamento pela prescrição da multa sem prejuízo do parecer prévio.

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

Cabe destacar que parecer prévio não é ato de julgamento, mas peça opinativa e não sujeita, portanto, à
incidência de prescrição, conforme se verifica no julgado a seguir, proferido unanimemente pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas de Minas Gerais, em sessão
do dia 04/09/2012, na prestação de contas n. 680.603.
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS — PREFEITURA MUNICIPAL — EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO — PEÇA TÉCNICO-JURÍDICA OPINATIVA — AFASTADA INCIDÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO — JULGAMENTO PELO LEGISLATIVO — DIMENSÃO METAINDIVIDUAL — DIREITO DA COLETIVIDADE — II. PROPOSTA DE PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS PRESTADAS
1. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas
constitui peça técnico-jurídica de natureza opinativa,
com o objetivo de subsidiar o julgamento das contas pelo Legislativo.

O Ministério Público de Contas faz a devida correção sobre a questão (f. 264) quando afirma que não prescrição
nem sanção e opina pelo provimento parcial, mantida a
rejeição.
O provimento parcial se deveu ao afastamento de irregularidades pela manifestação contábil sobre o recurso
(MCR 32/2013).
Quanto à alegada contradição entre o julgado ora embargado e a jurisprudência deste Tribunal de Contas, a
análise deve partir da competência legal desta Corte de
Contas, estabelecida em sua lei orgânica e decorrente da
Constituição Federal.
Art.1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, nos termos da Constituição Federal e Estadual e na
forma estabelecida nesta Lei Complementar, compete:
I -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;

2. Não se admite a interposição de limitação temporal à
atuação do Tribunal de Contas, quando o julgamento das
contas de governo, outorgado ao Poder Legislativo, possa, por via reflexa, ser obstaculizado, tendo em vista tratar-se de direito da coletividade.

II - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado, com a emissão de parecer prévio no
prazo de sessenta dias a contar do seu recebimento;

Tampouco houve qualquer contradição na decisão pro-

III - apreciar as contas prestadas anualmente pelos Pre-
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Há, portanto, processos em que o Tribunal profere ato
de julgamento, com aplicação de sanção pecuniária e
ressarcimento e este julgamento e respectiva sanção são
passíveis de prescrição, na forma do art. 71 da Lei Complementar 621/2012, ressalvado ressarcimento ao erário
que é imprescritível.
Por outro lado, nos processos de prestação de contas
anuais dos Chefes do Executivo, seja estadual ou municipal, o Tribunal de Contas profere uma peça opinativa e
técnica, que é o parecer prévio, que fica sujeito ao julgamento de natureza política a ser exercido pelos respectivos poderes legislativos.
Neste último caso, não há que se falar em prescrição,
não só porque não há ato de julgamento nem aplicação
de sanção, como também porque se trata de direito indisponível da coletividade.
Finalmente, nenhum dos processos mencionados nos
embargos é de prestação de contas anual de chefe do
Poder Executivo; o processo TC 4465/2004 é uma denúncia convertida em tomada de contas especial, o TC
2160/2006 é uma denúncia e o TC 5144/2008 é uma auditoria convertida em tomada de contas especial. Em todos eles foi reconhecida a prescrição, evidentemente, o
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que, no entanto, não se aplica ao processo objeto destes embargos.

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

Resultam, assim, improcedentes os embargos de declaração, pela ausência de omissão, obscuridade ou contradição no Parecer Prévio 93/2016.

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

Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, 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. 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 neste voto, em:
1.1. conhecer dos embargos e no mérito, negar-lhes
provimento;
1.2. Seja declarado nulo o Acórdão 985/2017 da 1ª Câmara deste Tribunal;
1.3. Transitado em julgado, arquivem-se.

PARECER PRÉVIO TC-022/2018 – PLENÁRIO

EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - PRESTAÇÃO
DE CONTAS ANUAL – CONTAS DE GOVERNO - EXERCÍCIO DE 2009 – CONHECER – NÃO DAR PROVIMENTO –
MANTER INCÓLUME O PARECER PRÉVIO TC 047/2016 ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Versam os autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado do
Espírito Santo, em face do Parecer Prévio TC-047/2016
– Segunda Câmara, proferido nos autos TC-2623/2010,
nos seguintes termos:
PARECER PRÉVIO TC-47/2016 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2623/2010
INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PREFEITO
RESPONSÁVEL - JOSÉ LUIZ TORRES LOPES
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2009 –
APROVAÇÃO COM RESSALVA – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.

2. Unânime.

Processos: 09414/2016-2, 02623/2010-5

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

Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMAV - Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua

O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:

4. Especificação do quórum:

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

II – FUNDAMENTAÇÃO:

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

Recorrente: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Trata-se de Prestação de Contas Anual do Município de
Atílio Vivacqua referente ao exercício financeiro de 2009,
sob a responsabilidade do Sr. José Luiz Torres Lopes.

Diário Oficial de Contas

Interessado: JOSE LUIZ TORRES LOPES

www.tce.es.gov.br

Após trâmite processual, o Responsável requereu o diSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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reito de Sustentação Oral, realizando o ato na sessão
Ordinária ocorrida em 17 de janeiro de 2012, consoante depreende das notas taquigráficas acostadas às fls.
1493/1494 e documentos de fls. 1496/1557.
A 6ª Controladoria Técnica, através de Manifestação Técnica Preliminar nº 58/2013 (fls. 1561/1563), opina pela
Rejeição das Contas.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas – NEC através da ITC nº 1037/2013
de fls. 1578/1601, assim concluiu:
“Isto posto, adotamos integralmente as conclusões expressas na Manifestação Técnica Preliminar 58/2013, e
opina-se para que nos termos do inciso III do Art. 80, da
Lei Complementar 621/2012, seja emitido Parecer Prévio recomendando à Câmara Municipal a REJEIÇÃO das
contas apresentadas pelo senhor JOSÉ LUIZ TORRES LOPES, Prefeito Municipal de Atílio Vivacqua, relativas ao
exercício de 2009, tendo em vista as seguintes irregularidades:
• 2.6. Total de Restos a Pagar inscritos no Balanço Financeiro, divergente do valor total dos Empenhos a Pagar,
no Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3.
• 2.7. Valores de Contas Bancárias com Saldos Credores.
• 2.8. Divergência entre o valor total das Entradas de
Bens Móveis e Imóveis na Declaração, fls. 531, e o valor
do Balancete de Verificação, fls. 387.
• 2.9. Divergência entre os Saldos do Exercício Anterior
(2008) de Bens Móveis discriminado no Balanço Patrimonial, fls. 785, do proc. TCEES nº 1971/2009 - PCA 2008
(última posição) e a Declaração de fls. 531, destes autos
(PCA-2009).
• 2.10. Divergência entre o registro de valor do Saldo AnDiário Oficial de Contas

terior de Bens em Estoques – Almoxarifado (2008), na
Declaração de existência de Bens e o anotado no Balanço Patrimonial.
• 2.11. Divergência na anotação do Saldo do Exercício
Anterior, na Demonstração da Dívida Ativa, registrado
no Balanço Patrimonial PCA –2008.

O Responsável, em sua defesa, confirma a existência de
divergência e encaminha novo relatório.
A equipe técnica após análise dos novos documentos Anexo 13 — Balanço Financeiro e Balancete da Execução Orçamentária, verificou que permanecia a divergência consoante se verifica do quadro constante à fl. 1427.

• 2.12. Saldo de Restos a Pagar registrado no Balanço
Patrimonial divergente da Relação de Restos a Pagar.

Nesse contexto, mantenho a irregularidade.

• 2.13. Valores com Saldos Devedores na Demonstração
da Dívida Flutuante.

Constatou a equipe técnica que o Município de Atílio Vivacqua efetuou lançamentos contábeis de pagamentos
(créditos) sem haver saldo para os mesmos conforme
constou no Balancete de Verificação de janeiro a dezembro de 2009.

• 2.14. Omissão no registro do saldo do exercício anterior
e existência de saldo devedor no exercício de 2009, apresentado na Demonstração da Dívida Fundada”.
Nos termos regimentais, o MPC através do Parecer nº
1333/2013 de fls. 1605/1607, acompanhou na íntegra a
manifestação técnica pugnando pela REJEIÇÃO das presentes Contas.
Registre-se, que sob o aspecto técnico-contábil, após
análise dos documentos e justificativas apresentadas,
permanecem as irregularidades abaixo pelas razões que
se seguem:
1. Total de Restos a Pagar inscritos no Balanço Financeiro, divergente do valor total dos Empenhos a Pagar, no
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3.:
A princípio, a equipe de auditoria verificou divergência
no valor de R$ 954.468, 74 (novecentos e cinquenta e
quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), comparando o lançamento feito no Balanço Financeiro, entre Restos a Pagar do Exercício de 2009 acrescidos do valor referente as Despesas Empenhadas a Liquidar e com
o Balancete da Despesa Orçamentária — Modelo 3.
www.tce.es.gov.br

2- Valores de Contas Bancárias com Saldos Credores.

O Responsável em sua justificativa observando a existência pendente nas contas bancárias encaminhou novos
documentos para análise.
Analisando o novo Anexo 13 — Balanço Financeiro, a
unidade técnica verificou que no saldo de disponibilidades consta a conta Banco c/ Movimento, com saldo credor (negativo) demonstrando saques/retiradas sem haver saldo suficiente na conta.
Não atendido este item, mantenho a presente irregularidade.
3- Divergência entre o valor total das Entradas de Bens
Móveis e Imóveis na Declaração e o valor do Balancete de Verificação.
Esclarece a princípio a unidade técnica, que em razão da
não inclusão dos valores da Câmara Municipal no movimento do exercício de 2009, não foi possível apurar os
saldos dos bens móveis e em relação aos bens imóveis
registrou a divergência apontada neste item.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Informou o responsável que todas as pendências ocorreram devido à migração e troca do Sistema de Contabilidade e encaminharam novo relatório para análise e
apreciação.
Apreciando o novo Balancete de Verificação encaminhado, verificaram os técnicos deste Tribunal que o mesmo
não possui o detalhamento necessário, como apontado
no item 1.2 da ITC nº 1695/11, informando que as contas
bens móveis e imóveis aparecem somadas, impossibilitando a verificação dos saldos das referidas contas, não
sendo encaminhada nova declaração em substituição.
Sendo assim, permanece a irregularidade.
4- Divergência entre os Saldos do Exercício Anterior
(2008) de Bens Móveis discriminado no Balanço Patrimonial, fls. 785, do proc. TCEES nº 1971/2009 - PCA
2008 (última posição) e a Declaração de fls. 531, destes
autos (PCA-2009).

claração de existência de Bens e o anotado no Balanço
Patrimonial.
O Município de Atílio Vivacqua ao confeccionar a Declaração de Bens em Estoque – Almoxarifado fez o transporte divergente do valor existente no exercício anterior
descrito no Balanço Patrimonial apresentando divergência no valor de R$ 10.115,88.
Em análise ao novo Balancete de Verificação encaminhado pelo Responsável quando da apresentação de sua defesa, a unidade técnica verificou que o mesmo apresenta
saldo anterior (2008) da conta Bens em Estoque no valor
de R$ 903.789,20 e, sendo o saldo anterior registrado na
PCA de 2008 de R$ 38.831,40 (trinta e oito mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta centavos), a divergência passa a ser de R$ 864.957,80 (oitocentos e sessenta e
quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos).

Analisando a Declaração de Inventário Anual de Bens Patrimoniais, o Município de Atílio Vivacqua registrou saldo do Exercício Anterior em Bens Móveis divergente do
registrado no Balanço Patrimonial.

Observou, ainda, a equipe técnica que o saldo final da
referida conta, apresentado no Balancete de Verificação
diverge do saldo apresentado no Anexo 14.

Verificando a existência da inconsistência, o responsável
encaminhou novo Balancete de Verificação.

6- Divergência na anotação do Saldo do Exercício Anterior, na Demonstração da Dívida Ativa, registrado no
Balanço Patrimonial PCA –2008.

A unidade técnica analisando o novo Balancete de Verificação observou que o mesmo não possui o detalhamento necessário como também as contas de bens móveis e
imóveis aparecem somadas impossibilitando a identificação do valor de cada conta, não sendo encaminhada
nova declaração pelo responsável.
Diante desta constatação, mantenho a irregularidade.
5- Divergência entre o registro de valor do Saldo Anterior de Bens em Estoques – Almoxarifado (2008), na DeDiário Oficial de Contas

Nesse contexto, mantenho a irregularidade.

ção em suas justificativas, que após analisado pela equipe técnica observou-se que o mesmo apresenta saldo
anterior (2008) da conta Créditos Tributários (Dívida Ativa) no valor de R$ 346.363,20 (trezentos e quarenta e
seis mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte centavos). Como o saldo anterior registrado na PCA de 2008 é
de R$ 326.600,79 (trezentos e vinte e seis mil, seiscentos reais e setenta e nove centavos), a divergência passa
a ser de R$ 19.762,41 (dezenove mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos), além de tal
fato, o saldo apresentado diverge do saldo constante no
Anexo 14 permanecendo a irregularidade.
7- Saldo de Restos a Pagar registrado no Balanço Patrimonial divergente da Relação de Restos a Pagar.
O valor registrado no Balanço Patrimonial do total do saldo de Restos a Pagar, diverge do valor total da Relação
dos Restos a Pagar em R$ 2.344.227,41 (dois milhões,
trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos).
Observou a equipe técnica que o novo Balanço Patrimonial encaminhado pelo responsável trouxe outros valores, contudo ainda apresentou uma diferença de R$
10.000,00 (dez mil reais), permanecendo a irregularidade apontada.

De início a equipe técnica registrou que em razão de restar constatado na Demonstração da Dívida Ativa o valor
do saldo anterior desigual do valor do Balanço Patrimonial da PCA 2008, a apuração do saldo da Dívida Ativa do
Exercício de 2009 ficou prejudicada, apresentando uma
divergência de R$ 107.803,89 (cento e sete mil, oitocentos e três reais e oitenta e nove centavos).

8- Valores com Saldos Devedores na Demonstração da
Dívida Flutuante.

O Responsável apresentou novo Balancete de Verifica-

O Responsável limitou-se a encaminhar tão somente a

www.tce.es.gov.br

O Município de Atílio Vivacqua realizou baixas (pagamentos) a maior que o valor do crédito em várias contas,
sendo que o objetivo da demonstração da dívida flutuante representa a obrigação que o Município tem a quitar para com terceiros no exercício seguinte.

Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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nova Demonstração da Dívida Flutuante, não contendo
detalhamento das operações de inscrição e baixa realizadas em cada uma das contas.

cípio de Atílio Vivácqua referente ao exercício financeiro de 2009, sob a responsabilidade do Sr. José Luiz Torres Lopes.

Nesse contexto, mantenho a irregularidade.

Em sessão ordinária realizada em 13/04/16, proferi voto
pela emissão de Parecer Prévio pela REJEIÇÃO das contas, oportunidade que o Eminente Conselheiro Sérgio
Borges, pediu vistas.

9- Omissão no registro do saldo do exercício anterior e
existência de saldo devedor no exercício de 2009, apresentado na Demonstração da Dívida Fundada”.
Como esclarece a unidade técnica, o objetivo da Divida
Fundada é demonstrar as obrigações a longo prazo que
o Município tem para com terceiros, cuja operação depende de autorização legislativa com natureza credora.
Assim, constatou-se que além da ausência de registro de
saldo do exercício anterior, durante o exercício de 2009
foi apurado saldo devedor na conta.
Novamente repisou o responsável que as várias inconsistências apontadas decorreram em razão das migrações
efetuadas nos bancos de dados dos sistemas contratados.
A nova documentação encaminhada pelo defendente
(fls. 1371 dos autos) que se refere à Demonstração da
Dívida Fundada Interna/Externa, por si só não sanou as
inconsistências apontadas.
III – CONCLUSÃO:
Diante do exposto, acompanhando na íntegra o corpo técnico e ministerial, VOTO pela emissão de Parecer
Prévio pela REJEIÇÃO da Prestação de Contas Anual do
Município de Atílio Vivacqua, referente ao exercício de
2009, sob a responsabilidade do Sr. José Luiz Torres Lopes, a ser encaminhado ao Poder Legislativo municipal.

Analisando os autos, o voto-vista trouxe considerações
acerca de cumprimento dos os limites legais e constitucionais, bem como, ressaltou que houve bons indicadores administrativos de elevado interesse público.

Nessa linha de intelecção modifico o posicionamento anteriormente por mim exarado e encampo na íntegra o
voto-vista que faz parte integrante desta Decisão,

Entendeu por afastar as irregularidades apontadas nos
itens 2.6; 2.8; 2.9; 2.10, sob o argumento de que no
exercício posterior o Conselheiro Rodrigo Chamoun afastou a irregularidade baseando-se nas normas Brasileiras de Contabilidade ou que as irregularidades não foram apontadas no exercício de 2010 concluindo por estarem sanadas.

VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:

Argumentou que as contas referentes aos exercícios de
2012 e 12013 foram julgadas regulares por esta Casa de
Contas, o que demonstram não mais existir as irregularidades apontadas no exercício de 2009, entendendo pelo
não comprometimento da gestão municipal, não sendo
caso de penalizá-lo.

Após trânsito em Julgado, arquive-se.

Por fim, concluindo que as irregularidades apontadas no
exercício de 2009 não foram capazes de comprometer
os objetivos centrais da Lei de Responsabilidade Fiscal e,
ainda, que não foram encontrados quaisquer indícios de
dolo, má-fé ou injustificado dano ao erário, proferiu voto ao final pela emissão de Parecer Prévio pela APROVAÇÃO COM RESSALVA com determinações.

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do Muni-

Em melhor análise das contas ora em julgamento, le-
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vando em consideração a manifestação exarada no Voto- Vista proferido pelo Conselheiro Sérgio Borges, vejo
que, de fato, numa interpretação global, as irregularidades que se mantiveram no exercício de 2009 são hipóteses de impropriedades contábeis de cunho meramente
formal que não tem o condão de macular as contas ora
apresentadas.

www.tce.es.gov.br

É como voto.

I – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Com o propósito de inteirar de forma mais completa sobre o tema tratado no processo referenciado, pedi vista
dos presentes autos, o que me permitiu elaborar o voto
que neste instante submeto a esta Câmara.
Inicialmente, assinalo que os presentes autos cuidam da
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL da PREFEITURA DE ATILIO VIVÁCQUA, referente ao exercício de 2009, sob a responsabilidade do senhor JOSÉ LUIZ TORRES LOPES, chefe do poder executivo municipal, cujo voto do Em. Conselheiro Relator José Antônio Pimentel, foi pela rejeição
das contas em face das seguintes irregularidades:
Total de Restos a Pagar inscritos no Balanço Financeiro,
divergente do valor total dos Empenhos a Pagar, no Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3.
Valores de Contas Bancárias com Saldos Credores.
Divergência entre o valor total das Entradas de Bens Móveis e Imóveis na Declaração, fls. 531, e o valor do BalanSegunda-feira, 9 de julho de 2018

72

ATOS DO PLENÁRIO

Divergência entre os Saldos do Exercício Anterior (2008)
de Bens Móveis discriminado no Balanço Patrimonial, fls.
785, do proc. TCEES nº 1971/2009 - PCA 2008 (última
posição) e a Declaração de fls. 531, destes autos (PCA2009).

cipalmente na Lei Federal 4.320/64, determinando que,
ao final de cada exercício, os resultados gerais da Administração Pública sejam demonstrados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e na
Demonstração das Variações Patrimoniais, notadamente, segundo os Anexos números 12, 13, 14 e 15.

Divergência entre o registro de valor do Saldo Anterior
de Bens em Estoques – Almoxarifado (2008), na Declaração de existência de Bens e o anotado no Balanço Patrimonial.

Além desse diploma legal, a Lei Complementar 101/00,
Lei de Responsabilidade Fiscal, disciplinou normas ligadas às finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Divergência na anotação do Saldo do Exercício Anterior,
na Demonstração da Dívida Ativa, registrado no Balanço
Patrimonial PCA –2008.

Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual, podem-se extrair os seguintes dados alcançados pelo município
de Atílio Vivácqua, no ano de 2009:

Saldo de Restos a Pagar registrado no Balanço Patrimonial divergente da Relação de Restos a Pagar.

LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS:

cete de Verificação, fls. 387.

Valores com Saldos Devedores na Demonstração da Dívida Flutuante.
Omissão no registro do saldo do exercício anterior e existência de saldo devedor no exercício de 2009, apresentado na Demonstração da Dívida Fundada.
Inicialmente, insta ressaltar que o gestor cumpriu com
todos os limites legais e constitucionais, bem como
apresentou bons indicadores administrativos, o que é
de elevado interesse público.
Ressalto, pois, a importância da contabilidade aplicada
ao setor público. Ela efetua de modo eficiente o registro dos atos e fatos relativos ao controle da execução orçamentária e financeira. No entanto, muito ainda se pode avançar no que se refere à evidenciação do patrimônio Público.
No Brasil, as finanças públicas estão disciplinadas prinDiário Oficial de Contas

Dos levantamentos efetuados, restou constatado que o
município em análise obteve, a título de Receita Corrente Líquida – RCL, no exercício de 2009, o montante de R$
16.628.170,24.
O Poder Executivo realizou despesa com pessoal no
montante de R$ 8.219.439,31, resultando, desta forma,
numa aplicação de 49,43% em relação à receita corrente líquida apurada para o exercício, estando, portanto,
abaixo do limite prudencial de 51,30% e legal de 54%.
Os gastos com pessoal consolidados com o Poder Legislativo foram da ordem de R$ 8.774.879,20, ou seja,
52,77% em relação à receita líquida, estando, portanto,
abaixo do limite prudencial de 57% e legal de 60%.
A Dívida Consolidada Líquida não extrapolou o limite de
120% da Receita Corrente Líquida.
Não houve contratação de Operações de Credito.
LIMITES CONSTITUCIONAIS:
www.tce.es.gov.br

Remuneração dos Profissionais do Magistério:
Da cota-parte recebida do FUNDEB foram aplicados
69,62% na remuneração do magistério da educação básica, cumprindo assim o percentual mínimo de 60,00%
previsto na Constituição da República.
Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino:
Na manutenção e desenvolvimento do ensino foi efetivamente aplicado o percentual 25,42% cumprindo assim
o percentual mínimo a ser aplicado de 25% previsto na
Constituição da República.
Aplicação em Saúde:
O total das despesas próprias com saúde, aplicado em
ações e serviços públicos de saúde aplicou um percentual efetivamente de 27,79% cumprindo assim, o limite
mínimo a ser aplicado na saúde de 15%.
Remuneração de Agentes Políticos
A Lei Municipal 784, de 02 de outubro de 2008, fixou, em
seu artigo 1º e 2º, o subsídio mensal do Prefeito e Vice-Prefeito em R$ 8.500,00 e R$ 3.000,00, respectivamente, em conformidade com o mandamento legal.
Repasse de Recurso ao Legislativo
O repasse para o Poder Legislativo Municipal, a título de
duodécimo, foi no valor de R$ 946.837,28, em conformidade com o limite constitucional de 7%, conforme o Inciso I, art 29ª da constituição da Republica, sendo que
foi devolvido pela câmara, ao final do ano o valor de R$
5.168,76.
Baseado no voto vencedor no Processo TC 1671/2011,
que cuida da Prestação de Contas Anual do exercício de
2010, da mesma Prefeitura em questão e mesmo resSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ponsável, Sr. José Luiz Torres Lopes, onde o Conselheiro Rodrigo Chamoun, naquela oportunidade, pontuou a
distinção existente entre a prestação de “Contas de Governo” e a prestação das “Contas de Gestão”, bem como
citou que a razão fundamental que levou à concepção da
Lei de Responsabilidade Fiscal foi a necessidade premente e histórica de instituir processos estruturais de controle do endividamento público, conforme obra “Curso de
Responsabilidade Fiscal”, de autoria do Ministro-Substituto do Tribunal de Contas da União, Weder de Oliveira, concluo que a Prestação de Contas Anual da Prefeitura de Atílio Vivácqua, sob a responsabilidade do Sr. José
Luiz Torres Lopes, Prefeito Municipal, referente ao exercício de 2009, atendeu, majoritariamente, os pilares da
LRF, assim como ocorreu no exercício de 2010.
Nesse mesmo voto, o emitente conselheiro Rodrigo Chamoum, conclui que as irregularidades apontadas pela
área técnica, no exercício de 2010, deverão ser sanadas
no próximo exercício, conforme regulamenta as normas
Brasileiras de Contabilidade NBC 16.1 a 16.10: “qualquer
divergência apurada referente ao exercício já encerrado deverá ser contabilizada através de lançamentos contábeis de retificação em data corrente.”, com isso votou
e foi acatado, por essa corte de Contas pela Aprovação
com Ressalva a PCA , da prefeitura Municipal de Atílio
Vivácqua.
Quanto às irregularidades dos seguintes itens, entendo
pelo afastamento das mesmas, conforme a expor:
2.6. Total de Restos a Pagar inscritos no Balanço Financeiro, divergente do valor total dos Empenhos a Pagar,
no Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3.
Consta na Prestação Contas Anual – Processo TC
1671/2011, Voto do Conselheiro Rodrigo Chamoun, que
Diário Oficial de Contas

afastou as irregularidades referentes a esse item, baseado nas normas Brasileiras de Contabilidade NBC 16.1 a
16.10 - qualquer divergência apurada referente ao exercício já encerrado deverá ser contabilizada através de
lançamentos contábeis de retificação em data corrente.
Entendo que, o Relator ao afastar a irregularidade, desse item, na PCA de 2010, e ao verificarmos a Prestação de Contas Anual do exercício de 2011 (Processo TC
2440/2012), ficou demonstrado, que a composição da
conta “Restos a Pagar” não apresenta mais inconsistências.
Com isso, afasto a irregularidades.
2.8. Divergência entre o valor total das Entradas de
Bens Móveis e Imóveis na Declaração, fls. 531, e o valor
do Balancete de Verificação, fls. 387.
2.9. Divergência entre os Saldos do Exercício Anterior
(2008) de Bens Móveis discriminado no Balanço Patrimonial, fls. 785, do proc. TCEES nº 1971/2009 - PCA
2008 (última posição) e a Declaração de fls. 531, destes
autos (PCA-2009).
2.10. Divergência entre o registro de valor do Saldo Anterior de Bens em Estoques – Almoxarifado (2008), na
Declaração de existência de Bens e o anotado no Balanço Patrimonial.
As irregularidades apontadas pela área técnica no exercício de 2009, referente aos itens expostos acima, não foram citados pela área técnica na PCA de 2010 (Processo
TC1671/2011), conclui-se que as irregularidades foram
sanadas no exercício seguinte, conforme determinam as
normas Brasileiras de Contabilidade NBC 16.1 a 16.10 qualquer divergência apurada referente ao exercício já
encerrado deverá ser contabilizada através de lançamenwww.tce.es.gov.br

tos contábeis de retificação em data corrente.
Com isso, afasto a irregularidades.
Ressalto que, o Processo TC nº 1671/2011 (PCA 2010)
foi votado em 06/04/2016, o Processo TC nº 2440/2011
(PCA 2011), votado em 22/10/2014, porém o encaminhamento à Câmara Municipal foi elaborado em
06/04/2016.
Vale ainda observar, que as Prestações de Contas dos
anos de 2012 (processo TC n° 3060/2013) e 2013 (Processo TC nº 3319/2014) foram JULGADAS REGULARES
por essa Corte de Contas o que demonstra que as irregularidades foram sanadas, conforme as Normas contábeis, bem como o comprometimento da gestão Municipal.
Entendo que não é o caso de penalizá-lo, sob os registros
de que não houve tempo hábil para que o gestor fosse
notificado sobre a situação dos processos dos anos anteriores.
Por todo o exposto, as irregularidades apontadas no
exercício de 2009 não foram capazes de comprometer
os objetivos centrais da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ademais, os dados gerais desta Prestação de Contas Anual demonstram consonância com o artigo 1º da LRF, que
dispõe: “A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe
a ação planejada e transparente, em que se previnem
riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio
das contas públicas, mediante cumprimento de metas
de resultados entre receitas e despesas e a obediência a
limites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração de despesas com pessoal, da seguridade social
e outras, dívida consolidada e mobiliária, operações de
créditos, inclusive por antecipação de receita, concesSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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são de garantia e inscrição em Restos a Pagar”.
Compulsando os autos, verifico que nas irregularidades
apontadas, não foram encontrados quaisquer indícios
de dolo, má-fé ou injustificado dano ao erário que aventassem a hipótese de ressarcimento.
II – VOTO
Ante o exposto, pedindo vênia por dissentir do que propõe o eminente Conselheiro Relator, VOTO no sentido de
que o Colegiado adote a seguinte decisão:
I - Sejam mantidas as irregularidades das quais não foram capazes de comprometer os objetivos centrais da
Lei de Responsabilidade Fiscal:
2.7. Valores de Contas Bancárias com Saldos Credores.
2.11. Divergência na anotação do Saldo do Exercício Anterior, na Demonstração da Dívida Ativa, registrado no
Balanço Patrimonial PCA –2008.
2.12. Saldo de Restos a Pagar registrado no Balanço Patrimonial divergente da Relação de Restos a Pagar.
2.13. Valores com Saldos Devedores na Demonstração
da Dívida Flutuante.
2.14. Omissão no registro do saldo do exercício anterior
e existência de saldo devedor no exercício de 2009, apresentado na Demonstração da Dívida Fundada.
II - Sejam afastadas as seguintes irregularidades, as
quais já foram fundamentadas neste voto:
2.6. Total de Restos a Pagar inscritos no Balanço Financeiro, divergente do valor total dos Empenhos a Pagar,
no Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3.
2.8. Divergência entre o valor total das Entradas de Bens
Móveis e Imóveis na Declaração, fls. 531, e o valor do Balancete de Verificação, fls. 387.
Diário Oficial de Contas

2.9. Divergência entre os Saldos do Exercício Anterior
(2008) de Bens Móveis discriminado no Balanço Patrimonial, fls. 785, do proc. TCEES nº 1971/2009 - PCA 2008
(última posição) e a Declaração de fls. 531, destes autos
(PCA-2009).
2.10. Divergência entre o registro de valor do Saldo Anterior de Bens em Estoques – Almoxarifado (2008), na
Declaração de existência de Bens e o anotado no Balanço Patrimonial.
III - Seja emitido parecer prévio pela APROVAÇÃO COM
RESSALVA das contas do Município de ATÍLIO VICÁCQUA, exercício de 2009, sob a responsabilidade do Sr.
JOSÉ LUIZ TORRES LOPES, com fundamento no art. 80,
II, da LC 621/2012.
IV - Seja encaminhada ao atual gestor, as seguintes DETERMINAÇÕES, que deverão ser objeto de monitoramento por esta Corte:
Cumpra as disposições contidas na NBC T 16.5 (Resolução CFC Nº. 1.132/08), sobretudo, naquilo que versa sobre ajustes contábeis decorrentes de exercícios encerrados.
Dê-se ciência as partes e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC2623/2010, RESOLVEM os Srs. Conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e cinco de maio de
dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto-vista do Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, encampado pelo Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
www.tce.es.gov.br

1. Manter as irregularidades das quais não foram capazes de comprometer os objetivos centrais da Lei de Responsabilidade Fiscal: Valores de Contas Bancárias com
Saldos Credores;
1.1 Divergência na anotação do Saldo do Exercício Anterior, na Demonstração da Dívida Ativa, registrado no Balanço Patrimonial PCA –2008;
1.2 Saldo de Restos a Pagar registrado no Balanço Patrimonial divergente da Relação de Restos a Pagar;
1.3 Valores com Saldos Devedores na Demonstração da
Dívida Flutuante;
1.4 Omissão no registro do saldo do exercício anterior e
existência de saldo devedor no exercício de 2009, apresentado na Demonstração da Dívida Fundada;
2. Afastar as seguintes irregularidades, as quais já foram
fundamentadas no voto-vista:
2.1 Total de Restos a Pagar inscritos no Balanço Financeiro, divergente do valor total dos Empenhos a Pagar, no
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3;
2.2 Divergência entre o valor total das Entradas de Bens
Móveis e Imóveis na Declaração, fls. 531, e o valor do Balancete de Verificação, fls. 387;
2.3 Divergência entre os Saldos do Exercício Anterior
(2008) de Bens Móveis discriminado no Balanço Patrimonial, fls. 785, do proc. TCEES nº 1971/2009 - PCA 2008
(última posição) e a Declaração de fls. 531, destes autos
(PCA-2009);
2.4 Divergência entre o registro de valor do Saldo Anterior de Bens em Estoques – Almoxarifado (2008), na Declaração de existência de Bens e o anotado no Balanço
Patrimonial;
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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3. Recomendar à Câmara Municipal de Atílio Vivacqua a
aprovação com ressalva das contas do Município de Atílio Vivacqua, exercício de 2009, sob a responsabilidade
do Sr. José Luiz Torres Lopes, com fundamento no art. 80,
II, da LC 621/2012;
4. Determinar ao atual gestor que cumpra as disposições
contidas na NBC T 16.5 (Resolução CFC Nº. 1.132/08), sobretudo, naquilo que versa sobre ajustes contábeis decorrentes de exercícios encerrados, que deverá ser objeto de monitoramento por esta Corte;
5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para apreciação os Senhores Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, e Domingos Augusto Taufner. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador Especial de Contas
em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2016.

Verificou-se por meio da Decisão Monocrática
01479/2016-7, pela notificação do senhor José Luiz Torres Lopes para que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis apresentasse a esta Corte suas contrarrazões, nos
termos do art. 402, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Em atendimento ao Termo de Notificação 50599/2016-1,
o gestor responsável protocolou sob o nº TC 01084/20175, de 31/01/2017, as contrarrazões ao Recurso de Reconsideração.
Encaminhados os autos à Secretaria de Controle Externo de Recursos – Secex Recursos, esta se manifestou por
intermédio do despacho 60356/2017, que após a análise da peça inicial, verificou-se que “o expediente recursal versa sobre matéria eminentemente contábil”, motivo pelo qual a SecexRecursos manifestou-se no sentido
de que os presentes autos fossem encaminhados à SecexContas, para que se procedesse à análise dos argumentos apresentados.

Relator

Conforme solicitado pela SecexRecursos, a Secretaria de
Controle Externo de Contas – Secex Contas, após apreciar a matéria de natureza eminentemente contábil,
emitiu a Manifestação Técnica 01501/2017-6, nos seguintes termos:

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

III – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Fui presente:

Após análise do conteúdo dos autos TC 9.414/2016, considerando-se as argumentações apresentadas e a ausência de novos elementos contábeis que pudessem ensejar posicionamento técnico diverso do apresentado na
Manifestação Técnica Preliminar MTP 58/2013 - 6ª Controladoria Técnica, encampada pela Instrução Técnica
Conclusiva ITC 1037/2013 – Núcleo de Estudos Técnicos

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL

DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
Diário Oficial de Contas
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e Análises Conclusivas, entende-se, salvo melhor juízo,
que os argumentos trazidos aos autos pelo excelentíssimo Prefeito Municipal à época são insuficientes, por
sua natureza, para modificação dos termos e conclusão
exarados na Manifestação Técnica e na Instrução Técnica Conclusiva supramencionadas, quanto ao opinamento pela Rejeição, bem como no Parecer Prévio TC
047/2016 – Segunda Câmara, quanto às seguintes irregularidades:
2.7 Valores de Contas Bancárias com Saldos Credores;
2.11 Divergência na anotação do Saldo do Exercício Anterior, na Demonstração da Dívida Ativa, registrado no
Balanço Patrimonial PCA — 2008;
2.12 Saldo de Restos a Pagar registrado no Balanço Patrimonial divergente da Relação de Restos a Pagar;
2.13 Valores com Saldos Devedores na Demonstração
da Dívida Flutuante e
2.14 Omissão no registro do saldo do exercício anterior
e existência de saldo devedor no exercício de 2009, apresentado na Demonstração da Dívida Fundada.
Tendo em vista todo o exposto, entendendo-se que
transcende à competência desta unidade técnica a análise da fundamentação que conduziu à deliberação plenária objurgada, sugere-se o encaminhamento dos autos à SecexRecursos, para cumprimento da determinação apresentada no despacho 09848/2017-5, com prosseguimento nos termos do artigo 406 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Na Instrução Técnica de Recurso 00295/2017-7, a Secex
Recursos manifestou-se nos seguintes termos:
IV. CONCLUSÃO
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Com base nos elementos aqui expostos, opina-se, quanto ao mérito, no que diz respeito às razões apresentadas
quanto aos aspectos técnico-contábeis, pelo PROVIMENTO, nos termos da Manifestação Técnica 1501/2017, de
fls. 50/62, exarada pela Secretaria de Controle Externo
de Contas.
Dando prosseguimento ao feito, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas para
manifestação, o em. procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira manifestou-se no mesmo sentido da Secretaria
de Controle Externo de Recursos.
II – FUNDAMENTOS
II.1 ADMISSIBILIDADE
Verifiquei, por meio da Decisão Monocrática n.
1479/2017, que foi proferido juízo de admissibilidade,
entendendo pelo CONHECIMENTO do feito, conforme
os pressupostos atendidos, in verbis:
Precipuamente, quanto ao cabimento do presente Recurso de Reconsideração, verifico que encontra respaldo no art. 164, caput, da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei
Complementar Estadual 621/2012).
Verifico estarem presentes as condições específicas de
admissibilidade, insertas no art. 165 da Lei Complementar 621/2012 c/c 405 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Além disso, constato que o recurso apresenta-se tempestivo, conforme Despacho 46273/2016-7 da Secretaria Geral das Sessões, fls. 27, verifico ainda que o interessado possui legitimidade, estando, portanto, atendidos os pressupostos de admissibilidade.
II.2 MÉRITO
Diário Oficial de Contas

II.2.1 - Das Irregularidades
O ministério público de contas, em síntese, afirma que as
irregularidades apontadas evidenciam grave infração à
norma legal e regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, o que,
por conseguinte, torna plausível que as contas em análise sejam REJEITADAS.
Do conteúdo das contrarrazões apresentadas, verifiquei
que o Sr. José Luiz Torres Lopes, ateve-se a discorrer efetivamente sobre o mérito da decisão plenária (Parecer
TC 47/2016), concluindo, em síntese, ser esta “louvável e
inatacável, por ter observado os princípios da economicidade, razoabilidade, legalidade e eficiência” e ter considerado as irregularidades remanescentes como meramente formais e não representativas de qualquer prejuízo à Administração.
A área técnica acompanha a linha argumentativa apresentada pelo MPC-ES, quanto às irregularidades apontadas pela Área Técnica na ITC 1695/2011 (encampadas
pela ITC 1037/2013) e mantidas pela primeira manifestação do Conselheiro Relator, são consideradas “grave infração à normal legal e regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, o que, por conseguinte, torna plausível que as contas em análise sejam rejeitadas”.
Passo a análise das irregularidades para convencimento
do meu voto.
II.2.1. - Valores de Contas Bancárias com Saldos Credores.
Base Legal: Art. 85, da Lei 4.320/64.
Na Instrução Técnica Conclusiva 1695/2011, a área técnica, após análise da justificativa encaminhada pelo geswww.tce.es.gov.br

tor e do novo Anexo 13 – Balanço Financeiro verificou
que no saldo de disponibilidades consta a conta Banco c/ Movimento, com saldo credor (negativo) de R$
103.482,03, demonstrando saques/retiradas sem haver
saldo suficiente na conta.
Pois bem.
Verifiquei que assiste razão a área técnica, pois existem
lançamentos incorretos na contabilidade, pois as contas
do ativo financeiro só podem apresentar saldo zero ou
devedor, e nesse caso, algumas contas apresentaram saldo credor.
O saldo credor em uma conta do ativo financeiro significa que houve erro no lançamento contábil ou a saída de
recursos sem a devida disponibilidade financeira.
Compulsando os autos, verifiquei que o Termo de Verificação de Disponibilidade Financeira (fls. 87/89), as conciliações das contas bancárias juntamente com seus respectivos extratos bancários apresentam saldos devedores ou zerados (fls. 90/380), logo, o caso concreto não se
trata de saída de recursos sem disponibilidade financeira, e sim, de lançamentos indevidos.
Diante dos fatos acima e quanto ao valor divergente de
R$ 103.482,03, equivalente a 3,29% do total do disponível que foi de R$ 3.144.231,46, entendo por manter
o presente indicativo de irregularidade, destacando, porém, que este item por si só não possui potencial ofensivo para macular as contas, tendo em vista tratar-se de
impropriedade ou falta de natureza formal, de inexpressiva materialidade, sem gravidade e que não representou dano injustificado ao erário, nos moldes do art. 84,
inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Também certifiquei que os ajustes contábeis já foram saSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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neados, visto que ao verificar o último exercício analisado por essa Corte de Contas, processo TC 5106/2017-1 –
exercício de 2016, contas de gestão, julgado regular conforme Voto do Relator 06238/2017-1, constatei que não
foram apontadas divergências nas contas do disponível.
II.2.4.2 - Divergência entre o valor total das Entradas de
Bens Móveis e Imóveis na Declaração, fls. 531, e o valor
do Balancete de Verificação, fls. 387.
Base Legal: Art. 85, da Lei 4.320/64.
Na Instrução Técnica Conclusiva 1695/2011, a área técnica constatou que o valor descrito na Declaração de fls.
531 estava divergente do valor do Balancete de Verificação, conforme quadro abaixo:
Título
Bens Móveis
Bens Imóveis

Declaração fls. Bal. Verif. fls.
531
387
R$ 1.469.750,65 R$ 1.393.716,07
R$ 0,00 R$ 650.063,81

Divergência
R$ 76.034,58
R$ 650.063,81

O novo Balancete de Verificação encaminhado pelo defendente (fls.1265 dos autos) não tinha o detalhamento
necessário. As contas bens móveis e imóveis apareciam
somadas, o que impossibilitou a verificação dos saldos
das referidas contas. Afirmou ainda, que o defendente
não encaminhou nova declaração em substituição à de
folhas 531.
Pois bem.
Assiste razão a área técnica, pois o gestor não logrou êxito em suas justificativas, mantendo a divergência. Entretanto, a Secretaria do Tesouro Nacional - STN aprovou
na forma do Anexo à Portaria STN 548, de 24 de setembro de 2015, o Plano de Implantação dos Procedimentos
Contábeis Patrimoniais - PIPCP, definidos nos artigos 6º e
7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013,
cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual de ConDiário Oficial de Contas

tabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e que, este
Tribunal acompanhou a STN através da Instrução Normativa TC Nº 036, de 23 de fevereiro de 2016, que ampliou
os prazos conforme art. 1º, inciso II, a saber:
II - dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PCP, definidos no MCASP, nos prazos estabelecidos de forma
gradual, dispostos no anexo único desta Instrução Normativa, em conformidade com Plano de Implantação dos
Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP, anexo à
Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.
Assim, considerando que a referida IN 36/2016, em
seu anexo único, no item 7, apresenta como novo prazo 31/12/2018 para os municípios implantarem os sistemas e registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis, entendo por manter o presente indicativo de irregularidade,
destacando, porém, que este 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.
Também certifiquei que os ajustes contábeis já foram saneados, visto que ao verificar o último exercício analisado por essa Corte de Contas, processo TC 5106/2017-1 –
exercício de 2016, contas de gestão, julgado regular conforme Voto do Relator 06238/2017-1, constatei que não
foram apontadas divergências quanto às contas dos bens
patrimoniais.
II.2.4.3 - Divergência entre os Saldos do Exercício Anterior (2008) de Bens Móveis discriminado no Balanço Patrimonial, fls. 785, do proc. TCEES nº 1971/2009- PCA
2008 (última posição) e a Declaração de fls. 531, destes
www.tce.es.gov.br

autos (PCA-2009).
Base Legal: Art. 85, da Lei 4.320/64.
Ao elaborar a Declaração de Inventário Anual de Bens
Patrimoniais, fls. 531 a Entidade registrou como saldo
do Exercício Anterior em Bens Móveis importância divergente do Balanço Patrimonial fls. 785, do proc. PCA de
2008, conforme quadro abaixo:
Título
Bens Móveis

Bal.Patr.PCA
Sld.Decl.Inv.
2008 fl.785
fl. 531
R$ 4.668.438,41 R$ 4.465.888,41

Divergência
R$ 202.550,00

Conforme apontado na Instrução Técnica Conclusiva
1695/201, o novo Balancete de Verificação encaminhado pelo defendente (fls.1265 dos autos) não tinha o detalhamento necessário. As contas bens móveis e imóveis
apareciam somadas, o que impossibilitou a verificação
dos saldos das referidas contas. Além disto, o defendente não encaminhou nova declaração em substituição à
de folhas 531.
Detectou-se um erro de digitação no valor da conta Bens
móveis extraído do Balanço Patrimonial de 2008, o valor
correto é R$ 4.668.438,41, conforme tabela acima. Sendo assim, o valor da divergência encontrada passa a ser
de R$ 202.550,00.
Pois bem.
Assiste razão a área técnica, pois o gestor não logrou êxito em suas justificativas, mantendo a divergência. Entretanto, a Secretaria do Tesouro Nacional - STN aprovou
na forma do Anexo à Portaria STN 548, de 24 de setembro de 2015, o Plano de Implantação dos Procedimentos
Contábeis Patrimoniais - PIPCP, definidos nos artigos 6º e
7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013,
cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual de ConSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e que, este
Tribunal acompanhou a STN através da Instrução Normativa TC Nº 036, de 23 de fevereiro de 2016, que ampliou
os prazos conforme art. 1º, inciso II, a saber:
II - dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PCP, definidos no MCASP, nos prazos estabelecidos de forma
gradual, dispostos no anexo único desta Instrução Normativa, em conformidade com Plano de Implantação dos
Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP, anexo à
Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.
Assim, considerando que a referida IN 36/2016, em
seu anexo único, no item 7, apresenta como novo prazo 31/12/2018 para os municípios implantarem os sistemas e registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis, entendo por manter o presente indicativo de irregularidade,
destacando, porém, que este 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.
Também certifiquei que os ajustes contábeis, pois esses
já foram saneados, visto que ao verificar o último exercício analisado por essa Corte de Contas, processo TC
5106/2017-1 – exercício de 2016, contas de gestão, julgado regular conforme Voto do Relator 06238/2017-1,
constatei que não foram apontadas divergências quanto
às contas dos bens patrimoniais.
II.2.4.4 - Divergência entre o registro de valor do Saldo
Anterior de Bens em Estoques – Almoxarifado (2008),
na Declaração de existência de Bens e o anotado no Balanço Patrimonial.
Diário Oficial de Contas

Base Legal: Art. 85, da Lei 4.320/64
Quando da confecção da Declaração de Bens em Estoque
– Almoxarifado, a Entidade fez o transporte divergente
do valor do saldo do exercício anterior, descrito no Balanço Patrimonial, fls. 786, processo TCEES 1971/2009PCA 2008.
Título
Estoques

Bal.Patr.PCA 2008 Sld. Decl. Estoque
R$ 38.831,40 –
R$ 48.947,28
fl 786
fl.705

Divergência
R$ 10.115,88

Conforme apontado na Instrução Técnica Conclusiva
1695/201, o novo Balancete de Verificação encaminhado pelo defendente (fls.1265 dos autos) apresentou saldo anterior (2008) da conta Bens em Estoque no valor de
R$ 903.789,20. Como o saldo anterior registrado na PCA
de 2008 era de R$ 38.831,40, a divergência passou a ser
de R$ 864.957,80. Além disto, o saldo final da referida
conta, apresentado no Balancete de Verificação no valor
de R$ 3.616,27, divergiu do saldo apresentado no Anexo
14 (fls. 1369 dos autos) no valor de R$ 215.817,93.
Pois bem.
Assiste razão a área técnica, pois o gestor não logrou êxito em suas justificativas, mantendo a divergência. Entretanto, a Secretaria do Tesouro Nacional - STN aprovou
na forma do Anexo à Portaria STN 548, de 24 de setembro de 2015, o Plano de Implantação dos Procedimentos
Contábeis Patrimoniais - PIPCP, definidos nos artigos 6º e
7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013,
cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e que, este
Tribunal acompanhou a STN através da Instrução Normativa TC Nº 036, de 23 de fevereiro de 2016, que ampliou
os prazos conforme art. 1º, inciso II, a saber:
II - dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PCP, dewww.tce.es.gov.br

finidos no MCASP, nos prazos estabelecidos de forma
gradual, dispostos no anexo único desta Instrução Normativa, em conformidade com Plano de Implantação dos
Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP, anexo à
Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.
Assim, considerando que a referida IN 36/2016, em
seu anexo único, no item 7, apresenta como novo prazo 31/12/2018 para os municípios implantarem os sistemas e registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis, entendo por manter o presente indicativo de irregularidade,
destacando, porém, que este 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.
Também certifiquei que os ajustes contábeis já foram saneados, visto que ao verificar o último exercício analisado por essa Corte de Contas, processo TC 5106/20171 – exercício de 2016, contas de gestão, julgado regular
conforme Voto do Relator 06238/2017-1, constatei que
não foram apontadas divergências quanto à conta Almoxarifado.
II.2.4.5 - Divergência na anotação do Saldo do Exercício
Anterior, na Demonstração da Dívida Ativa, registrado
no Balanço Patrimonial PCA –2008.
Base Legal: Art. 85, da Lei 4.320/64.
Quando da confecção da Relação de Divida Ativa, o gestor fez registro divergente do valor do saldo do exercício
anterior, descrito no Balanço Patrimonial, fls. 786, processo TCEES 1971/2009-PCA 2008.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Título
Dívida Ativa

Bal.Patr.PCA-2008
fl.786
R$ 326.600,79 (*)

Sld.Dem.Div.
Ativa fl.581
R$ 434.404,68

Divergência
R$ 107.803,89

Conforme apontado na Instrução Técnica Conclusiva
1695/201, o novo Balancete de Verificação encaminhado pelo defendente (fls.1265 dos autos) apresentou saldo anterior (2008) da conta Créditos Tributários (Dívida
Ativa) no valor de R$ 346.363,20. Como o saldo anterior
registrado na PCA de 2008 era de R$ 326.600,79, a divergência passou a ser de R$ 19.762,41. Além disto, o saldo final da referida conta, apresentado no Balancete de
Verificação no valor de R$ 340.218,79, divergia do saldo
apresentado no Anexo 14 (fls. 1369 dos autos) no valor
de R$ 237.571,16.
Pois bem.
Assiste razão a área técnica, pois o gestor não logrou êxito em suas justificativas, mantendo a divergência. Entretanto, o valor divergente de R$ 19.762,42, equivalente
a 0,14% do total do ativo não financeiro que foi de R$
13.915.422,44, entendo por manter o presente indicativo de irregularidade, destacando, porém, que este item
por si só não possui potencial ofensivo para macular as
contas, tendo em vista tratar-se de impropriedade ou
falta de natureza formal, de inexpressiva materialidade,
sem gravidade e que não representou dano injustificado
ao erário, nos moldes do art. 84, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Também certifiquei que os ajustes contábeis já foram saneados, visto que ao verificar o último exercício analisado por essa Corte de Contas, processo TC 5106/20171 – exercício de 2016, contas de gestão, julgado regular
conforme Voto do Relator 06238/2017-1, constatei que
não foram apontadas divergências na conta Dívida Ativa.
Diário Oficial de Contas

II.2.4.6 - Saldo de Restos a Pagar registrado no Balanço Patrimonial divergente da Relação de Restos a Pagar.
Base Legal: Art. 85, da Lei 4.320/64.
O valor total do saldo de Restos a Pagar, registrado no
Balanço Patrimonial, fls. 72, apresentou divergência do
valor total da Relação dos Restos a Pagar, conforme quadro abaixo:
Título
Restos a Pagar

Bal.Patr. fls. 72

Rel.RPDivergência
fls.77/85
R$ 356.963,52 R$ 2.701.190,93 R$ 2.344.227,41

Conforme apontado na Instrução Técnica Conclusiva
1695/201, o novo Balanço Patrimonial encaminhado pelo defendente apresentou saldo da conta Restos a pagar no valor de R$ 368.488,13. Entretanto, o somatório
da relação de Restos a Pagar, constante do demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária (fls. 1268
dos autos), registrou valor de R$ 358.488,13, uma diferença de R$ 10.000,00 para o saldo apresentado no Balanço Patrimonial.
Pois bem.
Assiste razão a área técnica, pois o gestor não logrou êxito em suas justificativas, mantendo a divergência. Entretanto, verifiquei que no exercício de 2011 (processo TC
2440/2012) foram apontadas inconsistências na composição dos Restos a Pagar, mas após justificativas do gestor, essas foram afastadas.
Logo, tais divergências são passíveis de ajustes contábeis, conforme regramento estabelecido nas Normas
Brasileiras Aplicadas ao Setor Público NBC T 16.1 a 16.10,
qualquer divergência apurada referente ao exercício já
encerrado deverá ser contabilizada através de lançamentos contábeis de retificação em data corrente.
www.tce.es.gov.br

Diante dos fatos acima, entendo por manter o presente
indicativo de irregularidade, destacando, porém, que este 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.
Também certifiquei que os ajustes contábeis já foram saneados, visto que ao verificar o último exercício analisado por essa Corte de Contas, processo TC 5106/2017-1 –
exercício de 2016, contas de gestão, julgado regular conforme Voto do Relator 06238/2017-1, constatei que não
foram apontadas divergências na conta Restos a Pagar.
II.2.4.7 - Valores com Saldos Devedores na Demonstração da Dívida Flutuante.
Base Legal: Art. 85, da Lei 4.320/64.
A Entidade ao desenvolver as operações de inscrições e
resgates, realizou baixas (pagamentos) a maior que o valor dos créditos, em varias contas.
Vale frisar que o objetivo da demonstração da dívida flutuante é apresentar as obrigações que a Entidade tem a
quitar para com terceiros no exercício seguinte.
Conforme apontado na Instrução Técnica Conclusiva
1695/201, o defendente não apresentou justificativa para as operações registradas na Demonstração da Dívida
Flutuante (fls. 75 dos autos), limitou-se apenas a encaminhar nova Demonstração da Dívida Flutuante, que não
continha o detalhamento das operações de inscrição e
baixa realizadas em cada uma das contas.
Pois bem.
Assiste razão a área técnica, pois o gestor não logrou êxiSegunda-feira, 9 de julho de 2018

80

ATOS DO PLENÁRIO

to em suas justificativas, mantendo a divergência. Entretanto, verifiquei que no exercício de 2011 (processo TC
2440/2012) foram apontadas inconsistências na composição da Dívida Flutuante, mas após justificativas do gestor, essas foram afastadas.
Logo, tais divergências são passíveis de ajustes contábeis, conforme regramento estabelecido nas Normas
Brasileiras Aplicadas ao Setor Público NBC T 16.1 a 16.10,
qualquer divergência apurada referente ao exercício já
encerrado deverá ser contabilizada através de lançamentos contábeis de retificação em data corrente.
Diante dos fatos acima, entendo por manter o presente
indicativo de irregularidade, destacando, porém, que este 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.
Também certifiquei que os ajustes contábeis já foram saneados, visto que ao verificar o último exercício analisado por essa Corte de Contas, processo TC 5106/2017-1 –
exercício de 2016, contas de gestão, julgado regular conforme Voto do Relator 06238/2017-1, constatei que não
foram apontadas divergências nas contas do disponível.
II.2.4.8 - Omissão no registro do saldo do exercício anterior e existência de saldo devedor no exercício de 2009,
apresentado na Demonstração da Dívida Fundada.
Base Legal: Art. 85, da Lei 4.320/64.
Além da ausência de registro do saldo do exercício anterior, a Entidade, durante o exercício de 2009, apurou saldo devedor nesta conta. No entanto, o objetivo da DíviDiário Oficial de Contas

da Fundada é demonstrar as obrigações a longo prazo,
que a Entidade tem para com terceiros, cuja operação
depende de autorização legislativa, portanto tem natureza sempre credora.

do por essa Corte de Contas, processo TC 5106/2017-1 –
exercício de 2016, contas de gestão, julgado regular conforme Voto do Relator 06238/2017-1, constatei que não
foram apontadas divergências nas contas do disponível.

Conforme apontado na Instrução Técnica Conclusiva
1695/201, a nova documentação encaminhada pelo defendente não sanou as inconsistências apontadas.

II.2.4.9 Total de Restos a Pagar inscritos no Balanço Financeiro, divergente do valor total dos Empenhos a Pagar, no Balancete da Despesa Orçamentária- Modelo 3.

Pois bem.

Base Legal: Art. 103, parágrafo único, da Lei 4.320/64.

Assiste razão a área técnica, pois o gestor não logrou êxito em suas justificativas, mantendo a divergência. Entretanto, verifiquei que no exercício de 2010 (processo
TC 1671/2011) não foram apontadas inconsistências na
composição da Dívida Fundada, houve apontamento entre os valores constantes do Anexo 16 e o demonstrativo
gerencial, que foi afastado no voto do relator e acompanhado pelo plenário.

Conforme apontado na Instrução Técnica Conclusiva
1695/201, após análise da justificativa encaminhada pelo gestor e dos novos Anexo 13 – Balanço Financeiro e
Balancete da Execução Orçamentária verificou mantida
a divergência entre as duas peças contábeis, conforme
quadro a seguir:

Logo, tais divergências são passíveis de ajustes contábeis, conforme regramento estabelecido nas Normas
Brasileiras Aplicadas ao Setor Público NBC T 16.1 a 16.10,
qualquer divergência apurada referente ao exercício já
encerrado deverá ser contabilizada através de lançamentos contábeis de retificação em data corrente.
Diante dos fatos acima, entendo por manter o presente
indicativo de irregularidade, destacando, porém, que este 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.
Também certifiquei que os ajustes contábeis já foram saneados, visto que ao verificar o último exercício analisawww.tce.es.gov.br

Titulo

Balancete orçamentário
Inscrição de RAP R$ 2.439.661,28

Anexo 13

Divergência

R$ 230.985,36 R$ 2.208.675,92

Pois bem.
Assiste razão a área técnica, pois o gestor não logrou êxito em suas justificativas, mantendo a divergência. Entretanto, verifiquei que no exercício de 2011 (processo TC
2440/2012) foram apontadas inconsistências na composição dos Restos a Pagar, mas após justificativas do gestor, essas foram afastadas.
Logo, tais divergências são passíveis de ajustes contábeis, conforme regramento estabelecido nas Normas
Brasileiras Aplicadas ao Setor Público NBC T 16.1 a 16.10,
qualquer divergência apurada referente ao exercício já
encerrado deverá ser contabilizada através de lançamentos contábeis de retificação em data corrente.
Diante dos fatos acima, entendo por manter o presente
indicativo de irregularidade, destacando, porém, que esSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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te 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.
Também certifiquei que os ajustes contábeis já foram saneados, visto que ao verificar o último exercício analisado por essa Corte de Contas, processo TC 5106/2017-1 –
exercício de 2016, contas de gestão, julgado regular conforme Voto do Relator 06238/2017-1, constatei que não
foram apontadas divergências na conta Restos a Pagar.
III – DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - PARECER PRÉVIO PELA
APROVAÇÃO COM RESSALVA
Proporcionalidade e razoabilidade não são temas novos,
muito pelo contrário, já eram abordados pela filosofia na
antiguidade. Aristóteles, ao tratar do sentido de equidade e suas respectivas relações com a justiça, definiu que
o justo é uma espécie de termo proporcional:
Eis aí, pois, o que é o justo: o proporcional; e o injusto
é o que viola a proporção. Desse modo, um dos termos
torna-se grande demais e o outro demasiado pequeno,
como realmente acontece na prática; porque o homem
que age injustamente tem excesso e o que é injustamente tratado tem demasiado pouco do que é bom. [g.n.]
(Ética a Nicômaco; Poética / Aristóteles; seleção de textos de José Américo Motta Pessanha. 4. ed. São Paulo:
Nova Cultural, 1991, p. 103)
O Direito Constitucional contemporâneo debruçou-se
sobre o mesmo assunto que, para o doutrinador Uadi
Lammêgo Bulos, tem estatura constitucional e é um dos
Diário Oficial de Contas

cernes do devido processo legal, princípio cuja inteireza
abarca diversos quadrantes da ordem jurídica como o direito à liberdade e à propriedade:
O princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou proibição de excesso é o vetor por meio do qual o intérprete
busca a adequação, a racionalidade, a idoneidade, a logicidade, o bom senso, a prudência e a moderação no ato
de compreender os textos normativos, eliminando o arbítrio e o abuso de poder.
Os americanos o qualificativo razoabilidade; os alemães,
proporcionalidade; os europeus, proibição de excesso.
Todos esses termos são apropriados, pois computam
ideia de prudência, sensatez, bom sendo, equilíbrio. Isso é o que interessa.
(Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 691.)
A ordem jurídica instaurada pela Constituição Federal de
1988, consagrou princípios explícitos e implícitos derivados do devido processo legal de que trata o art. 5º, LIV
da CF, entre os quais se encontram os princípios implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade:
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais.
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus
www.tce.es.gov.br

bens sem o devido processo legal; [g.n.]
Alinhada ao ordenamento pátrio, a Constituição do Estado do Espírito Santo também cuidou de direcionar a
atuação dos órgãos da Administração pública segundo
os mesmos princípios, fazendo-o, contudo, de maneira
expressa:
Art. 32 As administrações públicas direta e indireta de
quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação [...]:
Fábio Medina Osório afasta qualquer margem de dúvida a respeito da aplicabilidade de tais princípios às diferentes searas de atuação administrativa, quando afirma
que “um princípio ou postulado intimamente conectado
ao devido processo legal substancial é o da razoabilidade das leis, dos atos jurisdicionais e dos administrativos,
que preside, por certo, toda a atividade estatal sancionadora”. Para Medina, deve-se exigir um devido processo legal proporcional e razoável, pois são princípios complementares e indissociáveis. E mais:
A razoabilidade é princípio que decorre da adoção do
devido processo legal na ordem constitucional, eis que,
com efeito, ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, IIV).
[...]
Privação de liberdade há de ser interpretada, aqui, do
modo mais amplo possível. Não se trata de pena privativa de liberdade. Uma restrição a direitos políticos não
é pena restritiva de liberdade, mas priva o agente do gozo de uma liberdade política, v.g., candidatar-se a cargos
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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públicos, ou a cargos eletivos, ou usufruir do direito-dever de voto. Uma sanção que proíbe alguém de contratar
com a Administração Pública, ou dela receber benefícios
fiscais ou creditícios, subvenções por determinado período, atinge sua liberdade de contratar e de participar da
vida negocial (g.n.).
(Direito Administrativo Sancionador. 4. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p. 181)
Nesse mesmo sentido, a Lei 9.784, de 29 de janeiro de
1999 tratou de ditar as diretrizes principiológicas a serem obedecidas pela Administração Pública, inclusive
quando sua atuação se der no âmbito administrativo
processual:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão
observados, entre outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público,
vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição
Diário Oficial de Contas

de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento
do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinarem a decisão;

cionalidade/razoabilidade, arrisca-se tolher outro legítimo direito, o de exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, que é a básica garantia individual expressamente
assentada no inciso XIII, do art. 5º da Constituição Federal. Por isso:

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;

É dever do aplicador da sanção (Estado Juiz ou Estado
Administração) verificar a natureza da conduta praticada
e o seu grau de reprovabilidade à luz dos princípios que
informam a atuação daqueles que se relacionam com a
Administração Pública ou que manejam recursos públicos.

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação
de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar
sanções e nas situações de litígio;

(A Principiologia no Direito Administrativo Sancionador. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico disponível em www.direitodoestado.com.br. Nº 28,
novembro, dezembro, janeiro/2012. p. 7,9)

XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;

O Manual de Boas Práticas Processuais dos Tribunais de
Contas publicado pela ATRICON – Associação e Membros
de Tribunais de Contas do Brasil e pelo Instituto Rui Barbosa define o princípio da proporcionalidade da seguinte forma:

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem
prejuízo da atuação dos interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma
que melhor garanta o atendimento do fim público a que
se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. [g.n.]
Como se percebe, a privação da liberdade deve ser interpretada de forma ampla, merecendo, então, a mesma
intensidade a privação de bens, na medida em que um
processo administrativo que visa aplicar multa ou impor
ressarcimento pode atingir os bens do indivíduo.
Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Flávio Amaral Garcia decodificam outra questão relevante para os direitos
e garantias constitucionais. Eles asseveram que ao não
estabelecer seguro critério e devida apuração de proporwww.tce.es.gov.br

“O princípio da proporcionalidade deve ao Direito Administrativo a sua primeira aparição na Ciência Jurídica. Ainda na primeira metade do século passado, os administrativistas perceberam que a defesa da boa ordem
da coisa pública, em especial quando se tratasse do exercício do Poder de Polícia, exigia uma intervenção estatal reguladora que não desbordasse da lógica da proporcionalidade. Lembrando uma velha figura de retórica cunhada por Fritz Fleiner, dizia-se que a Administração Pública não poderia utilizar um canhão para abater
um pequeno alvo. De lá para cá, o tema proporcionalidade sofre grande evolução, tendo a doutrina e a jurisprudência, ainda em tempos recentes, cunhado alguns
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parâmetros para que, no caso concreto, fosse possível
avaliar a eventual desproporcionalidade de certos atos
administrativos.
Nesse sentido, de acordo com a melhor doutrina, há pelo menos três subprincípios de cuja confluência depende
a aprovação no teste da proporcionalidade:
Subprincípio da Adequação entre Meios e Fins: Esta diretriz exige relação de pertinência entre os meios escolhidos e os fins colimados pela lei ou ato administrativo.
Subprincípio da Necessidade: Aqui o objetivo pode ser
traduzido por uma sábia máxima popular: “dos males, o
menor!”. O que esse subprincípio investiga não é tanto a
necessidade dos fins, porém e sobretudo, a palpável inafastabilidade dos meios mobilizados pelo Poder Público.
Quando há muitas alternativas, o Estado deve optar em
favor daquela que afetar o menos possível os interesses
e as liberdades em jogo.
Subprincípio da Proporcionalidade em Sentido Estrito:
A cláusula da proporcionalidade stricto sensu decorre do
reconhecimento de que os meios podem ser idôneos para atingir o fim, contudo, ainda assim, desproporcionais
em relação ao custo-benefício.”
A exigência dos três exames fundamentais acima descritos revela o objetivo central do princípio da proporcionalidade: os meios devem ser adequados para atingir o fim.
Uma vez feitas as devidas considerações acerca da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao Administrativo Sancionador, conclui-se que a
adoção dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na apreciação dos pareceres prévios emitidos
pelos tribunais de contas sobre as contas que os prefeitos devem anualmente é medida que se impõe por deDiário Oficial de Contas

corrência da ordem constitucional instaurada e do Estado Democrático de Direito.
O art. 31 da Constituição de 1988 – CF/88 dispõe que a
fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal,
na forma da lei e que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver.
O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar,
só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos
membros da Câmara Municipal. O ordenamento jurídico brasileiro conferiu admirável importância ao parecer
prévio sobre as contas anuais de prefeito, pois o quórum
de dois terços é superior ao de três quintos exigidos para
a aprovação de emendas à Constituição, concedendo um
elevado status constitucional à emissão de tais pareceres. Nesse sentido, vale conferir a lição de Antônio Carlos Doogal de Andrada e Laura Correa de Barros na Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (Belo
Horizonte: v. 77, no 4, ano XXVIII, 2010).
A regra constitucional é cristalina ao determinar que não
há o julgamento, pelo Poder Legislativo, das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sem antes haver
a opinião especializada do respectivo Tribunal de Contas
por meio da emissão do parecer prévio.
O parecer prévio sobre as contas de governo avalia o
cumprir do orçamento, dos planos de Governo, dos programas governamentais, dos limites impostos aos níveis
de endividamento, aos gastos mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e despesas
www.tce.es.gov.br

com pessoal.
Na apreciação das contas de governo, como se percebe, temas muito variados e de pesos diferentes no âmbito das finanças públicas são avaliados pelos tribunais
de contas que, inexoravelmente, se manifestam pela sua
“aprovação”, “aprovação com ressalvas” ou “rejeição”.
As contas rejeitadas, todavia, têm potencial ofensivo na
esfera jurídica de quem as prestou, podendo servir de
base, por exemplo, para o indeferimento de candidatura pela Justiça Eleitoral. Por isso, quando o amplo leque
de assuntos ligados à administração pública municipal
é avaliado na emissão dos pareceres prévios das contas
prestadas anualmente pelos prefeitos, se faz indispensável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
O art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 621, de 8 de março
de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado)
estabelece que na fiscalização e no julgamento de contas que lhe competem, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eficiência, a
eficácia, a efetividade, a razoabilidade e a proporcionalidade dos atos de gestão, das despesas deles decorrentes, bem como da aplicação de subvenção e da renúncia
de receitas.
O artigo 80 da LC nº 621/2012 dispõe, em seu inciso II,
a emissão do parecer prévio pela aprovação das contas
com ressalva, quando ficar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, da qual
não resulte dano ao erário, sendo que eventuais determinações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal
de Contas.
A meu ver, esta é a interpretação correta para o caso
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concreto, pois somente uma análise ponderada do
conjunto das informações acima analisadas, permitirá que este Tribunal decida de forma proporcional, razoável e justa.
Sendo assim, da análise detida dos autos, pude verificar: (i) a confirmação de inconsistências contábeis não
causadoras de danos ao erário; (ii) que o caráter formal das irregularidades as tornam suscetíveis de correção, portanto são elas sanáveis; (iii) que a ênfase
dada a gestão fiscal merece destaque e por isso os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem ser observados nessa apreciação.
Em se tratando de contas de governo, a análise desta
Corte deve estar voltada para a conduta do Chefe do
Executivo na condução da gestão fiscal do Ente, vista
de maneira global. Nesse sentido, mostra-se valiosa a
lição de José de Ribamar Caldas Furtado:
Tratando-se de exame de contas de governo o que deve ser focalizado não são os atos administrativos vistos isoladamente, mas a conduta do administrador no
exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na concepção das leis orçamentárias (PPA,
LDO e LOA), que foram propostas pelo Poder Executivo e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem
alterações, pelo Legislativo. Aqui perdem importância as formalidades legais em favor do exame da eficácia, eficiência e efetividade das ações governamentais. Importa a avaliação do desempenho do chefe do
Executivo, que se reflete no resultado da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
Diário Oficial de Contas

(Direito Financeiro. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum,
2012. p. 609).
Nesse contexto, mesmo que tenham sido identificadas falhas de natureza essencialmente formais, cumpre observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente sob o ângulo do subprincípio da insignificância, de maior utilização no ramo do
Direito Penal, mas também aplicável a outras esferas
jurídicas, notadamente na defesa de direitos fundamentais da pessoa humana.
Tal corolário ganha relevo na análise individualizada do
caso concreto quando é dever do aplicador do Direito
ponderar as circunstâncias em torno do fato, a natureza do evento, a vida pregressa do agente e outras particularidades que circundam a realidade sob exame, inclusive, avaliar a questão segundo juízo de oportunidade e conveniência conectados à relação custo-benefício
do processo punitivo. É o que ensina Fábio Medina Osório em seu Direito Administrativo Sancionador (op. cit.
p. 201 e 203).
O autor lembra que, para a imposição da sanção ou de
qualquer consequência jurídica, não basta a mera compreensão do fato como norma hipoteticamente violada,
limitando-se a atuação sancionadora ao registro da infração, sendo este apenas o primeiro passo, exigindo-se
do órgão judicante, ir além:
Lembre-se que a tipificação formal é apenas um primeiro passo no enquadramento da conduta do agente, fruto, via de regra, de uma leitura preliminar do texto legal,
na perspectiva de incidência da norma. Necessário, ainda, verificar a adequação material de sua conduta à norma proibitiva, o que pressupõe valorações mais profunwww.tce.es.gov.br

das, exame de particularidades comportamentais, circunstâncias concretas, causas e motivações específicas
e relevantes do agir humano, fatores sociais complexos
e influentes no resultado, enfim, um conjunto interminável de circunstâncias. Logo, a tipicidade formal é uma
espécie de estágio preliminar no raciocínio jurídico da
decisão, não o estágio definitivo.
[...] Todo tipo sancionador é formulado, no plano legislativo, in abstracto, sem levar em linha de conta fatores
complexos e múltiplos que podem aparecer nos casos
concretos. Descreve-se a conduta proibida com suporte em um juízo abstrato, valorativo de pautas comportamentais básicas, levando em conta padrões de conduta
abstratos. Sem embargo, a ocorrência efetiva da conduta no mundo real torna imperioso o exame das particularidades do caso concreto, daí emergindo a possibilidade de uma real conduta que não ofenda, de fato, o bem
juridicamente protegido.
(op. cit. p. 205)
Com o exposto, pretende-se demonstrar que a imposição de sanção ou de consequências jurídicas prejudiciais ao gestor depende da observância aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como independe da identificação da tipicidade formal, devendo
superá-la, pois a reação deve se dar em face da ofensa
ao bem jurídico tutelado, no caso a gestão fiscal, orçamentária e financeira, ultrapassando o exame da forma por si só.
Ao assim agir, será “possível restringir a dureza das leis
abstratas, interpretando-as em conformidade com a ordem constitucional” (idem, p. 206-207):
Tratar o princípio da proporcionalidade, como se vê, ainSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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da que implique um mergulho em universo bastante indeterminado de conceitos e até de valores, não pode
traduzir arbítrio judicial ou administrativo. [...]

3. Data da Sessão: 15/05/2018 - 14ª Sessão Ordi-

IV – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:

4. Especificação do quórum:

Por todo o exposto e com base na competência outorga-

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto

da pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013

(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

(Regimento Interno do TCEES), discordando do enten-

(relator), Domingos Augusto Taufner e Sérgio Ma-

dimento da área técnica e do parecer ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro

nária do Plenário.

noel Nader Borges.

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- 321/2018 – PLENÁRIO

4.2. Conselheiros em substituição: Marco Antonio

PROCESSO TC: 07334/2017-1

da Silva.

APENSO: 00128/2012-7 (8 volumes)

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA
VELHA

Presidente

CLASSIFICAÇÃO: PEDIDO DE REEXAME

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACOR-

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO

RECORRENTE: ZACARIAS CARRARETTO

DAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Es-

FREIRE FARIAS CHAMOUN

tado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plená-

Relator

1. PARECER PRÉVIO

ria, ante as razões expostas, em:
1.1. CONHECER o presente recurso de reconsideração apresentado, por atender aos pressupostos de
admissibilidade;
1.2. JULGAR IMPROCEDENTE o presente recurso
de reconsideração, conforme fundamentação disposta no voto;
1.3. MANTER INCÓLUME O PARECER PRÉVIO TC
047/2016.
1.4. ARQUIVAR os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
Diário Oficial de Contas

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
www.tce.es.gov.br

INTERESSADO: MARIA APARECIDA LIMA FREIRE FREITAS
DA SILVA, NEUCIMAR FERREIRA FRAGA
EMENTA:PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – NEGAR
PROVIMENTO – MANTER ACÓRDÃO TC 747/2017 - DAR
CIÊNCIA- ARQUIVAR.
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
1 – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Zacarias Carraretto, Secretário Municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras Especial, em face do Acórdão TC 747/2017- Plenário, proferido nos autos do TC
128/2012, relativo à auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Vila Velha, em relação ao exercício de
2009, sob responsabilidade do Senhor Neucimar Ferreira
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Fraga, prefeito à época, que à unanimidade, nos termos
do voto do então Relator, decidiu:
1. Rejeitar a preliminar arguida e tratada no item 2.1 do
voto do relator (2.1. PRELIMINARMENTE: DA ALEGADA
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ASSESSORA JURÍDICA);
2. Afastar irregularidade, referente ao item de utilização
de índice contábil não usual para qualificação econômico-financeira. Base Legal: infringência aos artigos 31, §
5º, e 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93. Responsáveis: Zacarias Carraretto e Neucimar Ferreira Fraga;
3. Manter as seguintes irregularidades, referentes aos
itens:
3.1 Visita técnica única e obrigatória. Base Legal: infringência ao art. 3º, § 1º, inciso I, e artigo 30, inciso III, ambos da Lei n. 8.666/93; e artigo 37, inciso XXI, da CF/88.
Responsáveis: Zacarias Carraretto, Maria Aparecida Lima
Freire e Neucimar Ferreira Fraga;
3.2 Exigência de quitação técnica com o CREA para habilitação. Base Legal: infringência ao art. 30, inciso I, da Lei
8.666/93. Responsáveis: Zacarias Carraretto, Maria Aparecida Lima Freire e Neucimar Ferreira Fraga;
3.3 Exigência de apresentação de garantia de proposta
antecipada. Base legal: infringência ao artigo 43, inciso I,
da Lei 8.666/93. Responsáveis: Zacarias Carraretto, Maria Aparecida Lima Freire e Neucimar Ferreira Fraga;
3.4 Exigência de responsável técnico em data anterior à
prevista para a entrega da proposta. Base legal: infringência ao artigo 30, § 1º, inciso I, da lei 8.666/93. Responsáveis: Zacarias Carraretto, Maria Aparecida Lima
Freire e Neucimar Ferreira Fraga;
3.5 Exigência de capacidade técnica-operacional. BaDiário Oficial de Contas

se legal: infringência ao artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei
8.666/93. Responsáveis: Zacarias Carraretto, Maria Aparecida Lima e Neucimar Ferreira Fraga;

tério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo
único da Lei Complementar 621/2012;

4. Rejeitar razões de justificativa apresentadas dos senhores Zacarias Carraretto, Neucimar Ferreira Fraga e da
senhora Maria Aparecida Lima Freire, em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.2.1; 2.2.2; 2.2.4; 2.2.5;
2.2.6 do voto do relator;

Segundo consta dos autos, trata-se o processo principal
de auditoria realizada em cumprimento ao Plano e Programa de Fiscalização 162/2010 (fls. 02-05) na Prefeitura
Municipal de Vila Velha em relação ao exercício de 2009,
sob responsabilidade do Sr. Neucimar Ferreira Fraga, então Prefeito.

5. Acolher razões de justificativa apresentadas pelos senhores Zacarias Carraretto e Neucimar Ferreira Fraga,
em face da irregularidade disposta no item 2.2.3 do voto
do relator, pelos fundamentos supramencionados;
6. Considerar irregulares os atos de gestão praticados
pelo Sr. Neucimar Ferreira Fraga, relativa ao exercício de
2009;
7. Aplicar multa pecuniária individual, com fundamento
na Lei Orgânica e no Regimento Interno, aos responsáveis Neucimar Ferreira Fraga, Zacarias Carraretto e Maria Aparecida Lima Freire, pela violação do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal; artigos art. 3º, § 1º, inciso I, art. 30, inciso I, III, §1º, inciso I, art. 43, inciso I
da Lei Federal 8.666/93; artigo 96, II, da Lei Complementar 32/1993 (correspondente, atualmente, ao art. 135, II,
da Lei Complementar 621/2012 e ao art. 382 da Resolução TC 261/2013) e art. 166, I, da Resolução TC 182/2002
(correspondente, atualmente, ao art. 389, II do Regimento Interno), no valor de 1.500,00 VRTE’s;
8. Determinar à Prefeitura de Vila Velha para que se abstenha de exigir, nas futuras licitações, comprovante de
quitação junto às entidades de classes, conforme fundamentação consignada no item 2.2.2 do voto do relator;
9. Remeter os autos ao ilustre representante do Miniswww.tce.es.gov.br

10. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

Dos trabalhos fiscalizatórios, resultou o Relatório de Auditoria 42/2013 (fls. 06-28, com os anexos de fls. 291206- vols. I a VII), no qual foram consignados indícios
de irregularidade, reproduzidos na Instrução Técnica Inicial 366/2013 (fls. 1207-1228), em que a área técnica sugeriu a citação dos responsáveis para apresentar alegações de defesa.
Devidamente citados, com base na Decisão Monocrática Preliminar 499/2013 (fls. 1230), os responsáveis apresentaram defesa.
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas, no qual foi confeccionada a Instrução Conclusiva 1424/2014-4, e após foram os
autos ao Ministério Público de Contas que se manifestou
por meio do Parecer 02047/2017-6.
Após, foi proferido Acórdão 747/2017-1, que condenou
o Recorrente, Zacarias Carraretto, em multa no valor de
1.500 VRTE’s pelas irregularidades constantes dos itens
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.
Devidamente notificado da decisão proferida pelo Plenário, o responsável protocolizou o presente Pedido de Reexame com o objetivo de cancelar/anular a aplicação da
penalidade de multa ao Recorrente, e na eventualidade
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de ser outro o entendimento deste Tribunal, redução ante a falta de razoabilidade.
Alega o recorrente que a decisão que aplicou multa não
foi devidamente fundamentada, questão que, caso seja
acolhida, gerará como consequência a nulidade do Acórdão recorido.
Quanto aos itens 3.1, 3.3 e 3.4 e 3.5, o recorrente alega
que nos autos restou evidente que tais exigências editalícias não trouxeram prejuízo para a efetivação da melhor contratação.
Diante disso, os autos foram encaminhados a então SecexRecursos - Secretaria de Controle Externo de Recursos para a competente instrução, ocasião em que foi elaborada a Instrução Técnica de Recurso 00341/2017-3,
constante às fls. 17-30, que concluiu pelo Conhecimento
do recurso para, no mérito, negar provimento ao presente Pedido de Reexame, mantendo-se todos os termos do
Acórdão TC-747/2017- Plenário.
Nos termos regimentais, também manifestou-se o Ministério Público de Contas, que em parecer da lavra do Luis
Henrique Anastácio da Silva, acolheu a argumentação
contida na Instrução Técnica de Recurso 00341/20173, posicionando-se pelo Conhecimento do recurso, para, no mérito, negar provimento ao presente Pedido de
Reexame, mantendo-se todos os termos do Acórdão TC747/2017- Plenário.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
2.1- Das preliminares- Falta de motivação do ato administrativo emanado pelo Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo- Ausência de dosimetria- Nulidade
(item 2.5 do Recurso de Reconsideração)
Alega o recorrente a ausência de motivação da decisão
Diário Oficial de Contas

recorrida, questão que, caso seja acolhida não terá com
consequência a redução da multa ao mínimo legal e sim
a nulidade de toda a decisão administrativa em razão do
dever constitucional de motivação de todas as decisões,
o que inclui as administrativas.
O gestor afirma que a Lei Orgânica deste Tribunal prevê a possibilidade de aplicação de multa aos ordenadores por ato ou omissão, com grave violação legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, podendo chegar até a
100.000,00 (cem mil reais), conforme artigo 135, inciso II
da Lei Complementar TC 621/2012.

gência ao art. 3º, § 1º, inciso I, e artigo 30, inciso III, ambos da Lei n. 8.666/93; e artigo 37, inciso XXI, da CF/88.
Responsáveis: Zacarias Carraretto, Maria Aparecida Lima
Freire e Neucimar Ferreira Fraga;
3.2 Exigência de quitação técnica com o CREA para habilitação. Base Legal: infringência ao art. 30, inciso I, da Lei
8.666/93. Responsáveis: Zacarias Carraretto, Maria Aparecida Lima Freire e Neucimar Ferreira Fraga;
3.3 Exigência de apresentação de garantia de proposta
antecipada. Base legal: infringência ao artigo 43, inciso I,
da Lei 8.666/93. Responsáveis: Zacarias Carraretto, Maria Aparecida Lima Freire e Neucimar Ferreira Fraga;

Alega que não foi mencionada qualquer tipo de reincidência, má-fé, ou qualquer outra atitude que tivesse intuito de restringir o caráter competitivo do certame, razão pelo qual entende que a decisão que aplicou multa
não foi devidamente fundamentada.

3.4 Exigência de responsável técnico em data anterior à
prevista para a entrega da proposta. Base legal: infringência ao artigo 30, § 1º, inciso I, da lei 8.666/93. Responsáveis: Zacarias Carraretto, Maria Aparecida Lima
Freire e Neucimar Ferreira Fraga;

Requer que aplicação da penalidade de multa seja anulada e, na eventualidade de ser outro o entendimento deste Tribunal, redução ante a falta de razoabilidade.

3.5 Exigência de capacidade técnica-operacional. Base legal: infringência ao artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei
8.666/93. Responsáveis: Zacarias Carraretto, Maria Aparecida Lima e Neucimar Ferreira Fraga;

Inicialmente observo que a decisão ora recorrida foi devidamente fundamentada, nos termos do artigo 96, inciso II da Lei Complementar nº 32/93 (correspondente
atualmente ao artigo 135, II da LC nº 621/2012 e ao artigo 382 da Resolução TC 261/2013) e artigo 166, I da Resolução TC 182/2002 (correspondente, atualmente, ao
artigo 389, II do Regimento Interno), sendo a multa justificada ante a demonstração de graves infrações legais,
conforme se verifica do próprio Acórdão Recorrido:
3. Manter as seguintes irregularidades, referentes aos
itens:
3.1 Visita técnica única e obrigatória. Base Legal: infrinwww.tce.es.gov.br

4. Rejeitar razões de justificativa apresentadas dos senhores Zacarias Carraretto, Neucimar Ferreira Fraga e da
senhora Maria Aparecida Lima Freire, em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.2.1; 2.2.2; 2.2.4; 2.2.5;
2.2.6 do voto do relator;
Nessa linha, levando-se em conta a análise técnica proferida nestes autos, em especial a constatação de que
à aplicação da multa foi devidamente fundamentada,
acompanho integralmente o entendimento da Secretaria de Controle Externo de Recursos e do Ministério Público de Contas no sentido de não acolher a preliminar
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aduzida.
2.2- Do mérito
O Recorrente foi condenado ao pagamento de multa individual no valor de 1.500 VRTE’s por conta das seguintes
irregularidades: item 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, se insurgindo acerca apenas dos itens 3.1, 3.3, 3.4 e 3.5.
Quanto ao item 3.1 (visita técnica única e obrigatória),
entendeu a 4ª Secretaria de Controle Externo que a exigência não tinha respaldo legal, pois o artigo 30 da Lei
8.666/93, que limita a documentação relativa à qualificação técnica, não faz menção à obrigatoriedade de visita técnica, e nem traz a possibilidade de agendamento e
realização em hora marcada.
Alega o recorrente que o próprio Acórdão Recorrido citou o Acórdão TC 210/2015- Plenário em que o Conselheiro Relator afirmou ser comum nos editais de licitação
necessidade de comprovar visita técnica prévia ao local
da obra ou serviço.
Alega ainda, que não tinha intenção de restringir o caráter competitivo do certame, concluindo que em 2009 era
comum tal exigência nos editais de licitação, não se podendo presumir má-fé do gestor e que não trouxe prejuízo para a efetivação da contratação, requerendo a revisão da multa aplicada e, alternativamente a conversão
da irregularidade em determinação ao Município de Vila
Velha para deixar de incluir em seus editais de licitação a
exigência da visita técnica única e obrigatória.
Quanto ao Acórdão TC 210/2015- Plenário, nota-se que
o Conselheiro Relator concluiu ser comum nos editais de
licitação necessidade de comprovar visita técnica prévia
ao local da obra ou serviço, desde que seja indispensável para perfeito conhecimento da obra ou serviço, deDiário Oficial de Contas

vendo ser justificado previamente tal exigência no processo interno de licitação, o que não ocorreu no caso em
questão, não tendo o gestor comprovado devidamente
tal necessidade.
Ao que se refere ausência de má-fé e ausência de dano
ao erário, entende a área técnica:
Insta afirmar, no entanto, que, ainda que o dolo não
esteja explícito, a culpa por negligência (ou seja, culpa
stricto sensu, referente à inobservância do dever de cuidado objetivo e diligência de que se espera dos gestores
públicos) é elemento bastante para que este Tribunal penalize o responsável por fazer constar do edital de licitação exigência capaz de limitar o universo de competidores e restringir a competitividade do certame.
Da mesma forma, a mera alegação de ausência de dano
ao erário não tem o condão de elidir a presente condenação, tendo em vista que a exigência de obrigatoriedade de visita técnica, com possibilidade de agendamento
e realização em hora, fora dos limites trazidos pelo artigo 30 da Lei 8.666/93, já é capaz, por· si só, de conduzir
à irregularidade.
Posto isto, acompanhando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, pugno pela manutenção da irregularidade.
Quanto aos itens 3.3 (exigência de apresentação de garantia de proposta antecipada) e 3.4 (exigência de responsável técnico em data anterior à prevista para a entrega da proposta), o recorrente alega que tais exigências no edital de licitação eram comuns à época dos fatos, não se podendo presumir sua má-fé.
Afirma ainda, que o próprio Tribunal não possuía posicionamento pacificado quanto aos temas e que o aceswww.tce.es.gov.br

so às manifestações do TCEES não era de tão fácil acesso
como ocorre atualmente, não detendo, os jurisdicionados mecanismos para lhes auxiliar na busca do entendimento majoritário do Tribunal, requerendo a revisão da
multa aplicada, e alternativamente, a conversão da irregularidade em determinação ao Município de Vila Velha
para deixar de incluir em seus editais de licitação a exigência de responsável técnico em data anterior à prevista para a entrega da proposta.
Ocorre que não foram trazidos aos autos posicionamentos da Corte em sentido contrário ao que foi demonstrado no Acórdão Recorrido, e as incertezas jurídicas quanto às exigências do edital não são capazes de afastar tais
irregularidades.
Ao que se refere ausência de má-fé, como já descrito acima, na culpa strictu sensu (referente à inobservância do
dever de cuidado do objetivo e diligência de que se espera dos gestores públicos) mesmo que o dolo não esteja explícito, a culpa por negligência é elemento suficiente para que o responsável seja penalizado.
Posto isto, no que se refere aos itens 3.3 e 3.4, mantenho o entendimento da Secretaria de Controle Externo
de Recursos e do Ministério Público de contas, mantendo as irregularidades e a multa aplicada.
Quanto ao item 3.5 (exigência de capacidade técnico-operacional), insatisfeito com a decisão recorrida, alega
que o TCU já pacificou entendimento da possibilidade de
exigência de atestados de capacidade técnica operacional, editando a Súmula 263:
Para a comprovação da capacidade técnico-operacional
das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente,
às parcelas de maior relevância e valor significativo do
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou
serviços com características semelhantes, devendo essa
exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.
Afirma que as exigências constantes do item g.1.1.2 referem-se aos itens mais relevantes do ponto de vista técnico, restando evidente que tal exigência editalícia não
trouxe prejuízo para a efetivação da melhor contratação,
não se podendo presumir má-fé do gestor ao ter feito
constar tais exigências no corpo do edital, requerendo,
mais uma vez, a revisão da multa aplicada e, alternativamente, a conversão da irregularidade em determinação
ao Município de Vila Velha para deixar de incluir em seus
editais de licitação exigência de responsável técnico em
data anterior à prevista para entrega da proposta.

de Acórdão que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER do presente recurso para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Pedido de Reexame interposto, mantendo-se todos os termos do Acórdão 747/2017Plenário.
1.2. Dar CIÊNCIA ao Recorrente do teor da decisão tomada por este Tribunal de Contas.
1.3. ARQUIVAR, após trânsito em julgado.
2. Unânime.

Ocorre que o recorrente não trouxe aos autos qualquer
comprovação ou embasamento técnico comprovando
que tal exigência era relevante do ponto de vista técnico.

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

Quanto à ausência de má-fé e revisão da multa, reitero o
entendimento acima citado, de que na culpa strictu sensu mesmo que o dolo não esteja explícito, a culpa por
negligência é elemento suficiente para que o responsável seja penalizado.

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.

Posto isto, acompanhando a área técnica e o Ministério
Público de Contas, mantenho a irregularidade e a multa aplicada.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos da proposição técnica,
subscrita na Instrução Técnica de Recurso 00341/20173, encampada pelo Ministério Público de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
Diário Oficial de Contas

4. Especificação do quórum:

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator - em substituição) er Marco Antonio da Silva (em
substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
www.tce.es.gov.br

RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 406/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06879/2016-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SEME - Secretaria Municipal de Educação de Linhares
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Parte: SERGIO ADAO LOPES SUZANO
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 ADÃO SILVA DE CARVALHO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE LINHARES - EXERCÍCIO 2015 – REGULAR
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– DETERMINAR - RECOMENDAR - ARQUIVAR.

técnica às fls. 45/64.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

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

1- RELATÓRIO

2 - FUNDAMENTAÇÃO

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Educação de Linhares, do exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do senhor Sergio Adão Lopes Suzano – Secretario Municipal.

No âmbito deste processo de prestação de contas de Ordenador, inicialmente foram elencadas 03 (três) supostas irregularidades pela área técnica deste Tribunal de
Contas, conforme se pode extrair da ITI 00532/2017,
quais sejam: Divergência entre saldo contábil e os extratos bancários; Saldos contábeis credores no termo de verificação de disponibilidades – TVDISP; Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a Prestação de Contas
Anual.

Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RT
337/2017 (fls. 09/21) em que foram identificados indícios de irregularidades, posteriormente reproduzidos na
Instrução Técnica Inicial ITI 532/2017 (fls.22/23), nos termos da qual foi prolatada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 740/2017, (fls. 25/26), promovendo-se a citação do responsável para apresentação de justificativas e
documentos no prazo de 30 dias. Devidamente citado, o
responsável, apresentou suas justificativas de fls. 31/41,
sob o protocolo nº 12128/2017.
Sendo os autos posteriormente encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
00708/2018, opinando no que tange ao aspecto técnico-contábil, a Regularidade com Ressalva da Prestação de
Contas Anual, com determinações.
Por sua vez, o Ministério Público de Contas, às fls. 68/69,
se manifesta através da Manifestação do Ministério Público de Contas Parecer 1115/2018, para que seja a presente prestação de contas julgada REGULAR COM RESSALVA, na forma do art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável e que sejam expedidas as determinações sugeridas pela unidade
Diário Oficial de Contas

De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC
00708/2018, após apresentadas as respectivas razões
de justificativa pelo gestor, cotejando-as com supostas
irregularidades inicialmente assinaladas pela área técnica desta Corte de Contas, concluiu-se pelo afastamento
das irregularidades apontados nos itens 2.1 Divergência
entre saldo contábil e os extratos bancários (item 3.2.1.1
do RT 337/2017); 2.2 Saldos contábeis credores no termo de verificação de disponibilidades – TVDISP (item
3.2.1.2 do RT 337/2017), razão pelo qual acompanho o
entendimento técnico e ministerial e afasto a inconsistência.
Quanto ao item 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 RT 337/2017), a equipe de auditoria conclui que tendo em vista as informações apresentadas pelo jurisdicionado, quanto a ausência do encaminhamento da PCA ao
www.tce.es.gov.br

Controle Interno, aplicando o principio da analogia, entende-se por acolher parcialmente as justificativas, onde a defesa cita o Relatório Técnico 00517/2016-7, (PROCESSOS:TC 3787/2016-9 APENSOS (01052/2015-4 E
01053/2015-9) que apontou irregularidade idêntica nas
Contas da Prefeitura de Linhares também de 2015, sendo apresentada justificativa semelhante e sendo a mesma afastada, conforme consta da Manifestação Técnica
00966/2017-1, caminhando no mesmo sentido o Parecer 03553/2017-7, do Ministério Público de Contas.
Pois bem, 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 é
o entendimento do Plenário constante dos processos TC
5005/2016 e 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
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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um comando normativo que indica que o Municipio tem
adotado as medidas para sua efetivação.
Já o entendimento do Ministério Público de Contas, conforme se pode depreender do Parecer 1115/2018, manifestação ministerial de fls. 68/69, pela REGULARIDADE
COM RESSALVA, a prestação de contas na forma do art.
84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável e que sejam expedidas as determinações sugeridas pela unidade técnica às fls. 45/64.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RELATOR
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que tange ao aspecto técnico-contábil, Julgar
REGULARES as contas apresentadas pelo Sr. Sérgio Adão
Lopes Suzano, no exercício de funções de ordenador de
despesas da Secretaria Municipal de Educação de Linhares, referente ao exercício 2015, na forma do art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012., dando quitação
ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Determinar ao chefe do Poder Executivo:
1.2.1. quanto ao item 2.1 (Divergência entre saldo conDiário Oficial de Contas

tábil e os extratos bancários) da Instrução Técnica Conclusiva ITC 708/2018, 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; e,
1.3. Recomendar ao atual gestor da Secretaria Municipal de Educação de Linhares, ou a quem lhe suceder que:
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 artigo 82 da Lei Complementar 621/2012.
1.4. Dar ciência aos interessados;
1.5. 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.
1.6. Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos.
2. Por maioria. Parcialmente vencido o conselheiro em
substituição João Luiz Cotta Lovatti, que votou pela regularidade com ressalva e determinação, acompanhando a
área técnica e o MPEC.
3. Data da Sessão: 17/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.
www.tce.es.gov.br

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), 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 DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 19/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 407/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06882/2016-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SEMUF - Secretaria Municipal de Finanças de LinhaSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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31/64, sob o protocolo nº 13076/2017.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

Sendo os autos posteriormente encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
00901/2018, opinando no que tange ao aspecto técnico-contábil, a Regularidade com Ressalva da Prestação de
Contas Anual, com determinações.

Parte: MARIA DA CONCEICAO DEODORO DOS SANTOS
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 ADÃO SILVA DE CARVALHO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR - JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS DE LINHARES - EXERCÍCIO 2015 – REGULAR
COM RESSALVA – DETERMINAR - RECOMENDAR - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1- RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Finanças de Linhares, do exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade da Sra. Maria
da Conceição Deodoro dos Santos – Secretaria Municipal.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RT
343/2017 (fls. 08/20) em que foram identificados indícios de irregularidades, posteriormente reproduzidos na
Instrução Técnica Inicial ITI 539/2017 (fls.21/22), nos
termos da qual foi prolatada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 741/2017, (fls. 24/25), promovendo-se a
citação do responsável para apresentação de justificativas e documentos no prazo de 30 dias. Devidamente citado, o responsável, apresentou suas justificativas de fls.
Diário Oficial de Contas

Por sua vez, o Ministério Público de Contas, às fls. 96/97,
se manifesta através da Manifestação do Ministério Público de Contas Parecer 1122/2018, para que seja a presente prestação de contas julgada REGULAR COM RESSALVA, na forma do art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável e que sejam expedidas as determinações sugeridas pela unidade
técnica às fls. 68/92.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas
vieram os autos conclusos.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
No âmbito deste processo de prestação de contas de
Ordenador, inicialmente foram elencadas 05 (cinco) supostas irregularidades pela área técnica deste Tribunal
de Contas, conforme se pode extrair da ITI 00539/2017,
quais sejam: Divergência entre saldo contábil e os extratos bancários; Divergência entre saldo contábil registrado nas disponibilidades financeiras e os registrados no
balanço patrimonial e balanço financeiro; Saldos contábeis credores no termo de verificação de disponibilidades – TVDISP; Conta caixa e equivalente de caixa apresentando saldo credor no balancete de verificação; e Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a
emissão do parecer do controle interno sobre a Prestação de Contas Anual.
www.tce.es.gov.br

De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC
00901/2018, após apresentadas as respectivas razões
de justificativa pelo gestor, cotejando-as com supostas
irregularidades inicialmente assinaladas pela área técnica desta Corte de Contas, concluiu-se pelo afastamento das irregularidades apontados nos itens 2.2 Divergência entre saldo contábil registrado nas disponibilidades financeiras e os registrados no balanço patrimonial
e balanço financeiro (item 3.2.1.2 do RT 343/2017); 2.3
Conta caixa e equivalente de caixa apresentando saldo
credor no balancete de verificação (item 3.2.1.3 do RT
343/2017), razão pelo qual acompanho o entendimento
técnico e ministerial e afasto a inconsistência.
Com relação ao item 2.1 Divergência entre saldo contábil e os extratos bancários (item 3.2.1.1 do RT 343/2017),
a área técnica primeiramente realizou a conferência das
contas bancárias a seguir, mediante as informações das
tabelas 01 e 02 encaminhadas na justificativa em conjunto com informações da tabela 01 do RTC 343/2017.
Ao fazer a checagem entre as contas foi constatado divergências, como podemos verificar na análise realizada
pela equipe de auditores deste Tribunal, vejamos:
TABELA A – Conferência de Contas Bancárias entre informações RTC x Justificativa
Balver e as informações constantes na defesa do responsável
Ao fazer checagem entre as contas bancárias constantes
nas tabelas 01 e 02 da justificativa das contas com a tabela 01 das disponibilidades constante no RTC, constatou-se as seguintes divergências:
Tabela B – Divergências entre as tabelas do RTC x tabelas
01 e 02 da justificativa
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Na análise da Tabela A, constataram-se divergências em
três contas bancárias, as quais foram demonstradas nas
tabelas B e, por conseguinte, examinadas e relatadas a
seguir:
- a conta bancária 8.522-7 registrou valor no RTC contábil de R$1.194.743,28 e na tabela 01 da justificativa o valor de R$425.955,44 tanto para saldo contábil como para saldo do extrato;
- a conta bancária 2.589.638 está registrada no RTC com
saldo contábil de R$2.941.092,78, entretanto, na tabela 01 da justificativa o saldo contábil R$321.360,85 e o
saldo extrato R$334.572,70 gerando uma diferença de
R$13.211.85; e, na tabela 02, Saldo contábil 0,00 e saldo
extrato R$13.271,78 gerando diferença de R$13.271,78;
e
- a conta bancária 2.589.745 está registrado no RTC o valor de saldo contábil de R$1.467.927,43 e saldo extrato de R$69.470,95, já na tabela 01 da justificativa registrou o valor de R$69.470,95 para saldo contábil e saldo
do extrato.
Após essas constatações, realizou-se a checagem com
as informações com o Termo de Verificação das Disponibilidades (fls. 59/61), constatou-se que as seguintes
contas ( Banco 001, Agência 478-2, c/c 8.522-7; e Banco 021, Agência 021, c/c 2.589.745) a diferença entre o
saldo contábil e saldo extrato resultaram no valor R$0,00
( sem diferença). Entretanto, a conta 2.589.638 Banestes c/ movimento, conforme fls. 59, o saldo contábil registrou 0,00 e saldo do extrato R$(13.271,78), portanto,
permanecendo esta divergência.
Dessa forma, levando-se em conta as argumentações
apresentadas pelo responsável e a análise técnica, acoDiário Oficial de Contas

lho as justificativas, entretanto, concluo pela manutenção da irregularidade. Contudo, entendo por ressalvar
esta irregularidade e DETERMINAÇÃO ao atual gestor.
Já o item 2.4 Saldos contábeis credores no termo de verificação de disponibilidades – TVDISP (item 3.2.1.4 do
RTC 343/2017), a área técnica verificou que o responsável anexou o Termo de Verificação de Disponibilidades
(fls. 58/64), o qual constavam a contas bancárias citadas
no relatório RTC ( 8.522-7, 2.589.638 e 001-6). A seguir,
estão demonstradas as contas bancárias e seus respectivos saldos contábil e extrato apresentados na justificativa:
Fonte: processo TC 6882/2016 Termo de Verificação de
Disponibilidades (fls. 58/64)
Observou-se que permaneceu há diferença entre saldo
contábil e extrato da conta bancária 2.589.638 no valor
de R$13.271,78. Com relação às contas 8522-7 (Banco
do Brasil) e 001-6 (Caixa Econômica), não há diferença
entre os saldos contábil e extrato demonstrado no Termo de Verificação de Disponibilidades.
Diante da permanência da diferença citada, corroborando com o entendimento da equipe técnica deste Tribunal, entendo pela manutenção da irregularidade, entretanto, ressalvar a irregularidade e determinar que o
atual gestor realize de forma adequada, nas futuras prestações de contas, os ajustes necessários para garantir o
ajustamento na conciliação bancária.
Por fim o item 2.5 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual (item 3.3.1
do RT 343/2017), a equipe de auditoria conclui que tendo em vista as informações apresentadas pelo jurisdiciowww.tce.es.gov.br

nado, quanto a ausência do encaminhamento da PCA
ao Controle Interno, aplicando o principio da analogia,
entende-se por acolher parcialmente as justificativas,
onde a defesa cita o Relatório Técnico 00517/2016-7,
(PROCESSOS:TC 3787/2016-9 APENSOS (01052/2015-4 E
01053/2015-9) que apontou irregularidade idêntica nas
Contas da Prefeitura de Linhares também de 2015, sendo apresentada justificativa semelhante e sendo a mesma afastada, conforme consta da Manifestação Técnica
00966/2017-1, caminhando no mesmo sentido o Parecer 03553/2017-7, do Ministério Público de Contas.
Pois bem, 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 é
o entendimento do Plenário constante dos processos TC
5005/2016 e 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 ainSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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da não há comprovação de que já foi instituída, mas há
um comando normativo que indica que o Municipio tem
adotado as medidas para sua efetivação.
Já o entendimento do Ministério Público de Contas, conforme se pode depreender do Parecer 1122/2018, manifestação ministerial de fls. 96/97, pela REGULARIDADE
COM RESSALVA, a prestação de contas na forma do art.
84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável e que sejam expedidas as determinações sugeridas pela unidade técnica às fls. 68/92.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RELATOR
1. ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que tange ao aspecto técnico-contábil, julgar
pela REGULARIDADE COM RESSALVAS da presente Prestação de Contas Anual, apresentada pela Sra. Maria da
Conceição Deodoro dos Santos, no exercício de funções
de ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Finanças de Linhares, referente ao exercício 2015, na forma do art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.,
dando quitação ao responsável, nos termos do art. 86 do
mesmo diploma legal.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
Diário Oficial de Contas

suficientes ao afastamento das seguintes irregularidades
dos itens:
2.1 Divergência entre saldo contábil e os extratos bancários (ITEM 3.2.1.1 DO RTC 343/2017). Fundamentação
legal: artigos 85 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64
2.4 Saldos contábeis credores no termo de verificação de disponibilidades – TVDISP (item 3.2.1.4 do RTC
343/2017). Base legal: Artigos 85 e 89 da Lei 4320/64.
1.2. Determinar ao chefe do Poder Executivo:
a) quanto ao item 2.1 (Divergência entre saldo contábil
e os extratos bancários) da Instrução Técnica Conclusiva ITC 901/2018, 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; e,
b) quanto ao item 2.4 (Saldos contábeis credores no termo de verificação de disponibilidades – TVDISP) da Instrução Técnica Conclusiva ITC 901/2018, que o atual gestor realize de forma adequada, nas futuras prestações de
contas, os ajustes necessários para garantir o ajustamento na conciliação bancária.
1.3. Quanto ao item 2.2 (Divergência entre saldo contábil registrado nas disponibilidades financeiras e os registrados no balanço patrimonial e balanço financeiro)
da instrução Técnica Conclusiva ITC 901/2018, Recomendo ao atual gestor da Secretaria Municipal de Finanças
de Linhares, ou a quem lhe suceder, a adoção dos ajustes contábeis, mediante a diferença encontrada, nas futuras prestações de contas, de forma a garantir sua conciliação com a contabilidade.
www.tce.es.gov.br

1.4. Quanto ao item 2.5 (Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual) - item
3.3.1 do RT 343/2017, Recomendar ao atual gestor da
Secretaria Municipal de Finanças de Linhares, ou a quem
lhe suceder que:
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 artigo 82 da Lei Complementar 621/2012.
1.5. Dar ciência aos interessados;
1.6. 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.
1.7. Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos.
2. Por maioria. Parcialmente vencido o conselheiro em
substituição João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou a
área técnica e o Ministério Público Especial de Contas.
3. Data da Sessão: 17/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Domingos
Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
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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 DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 19/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 408/2018 – PLENÁRIO
Processo: 07081/2016-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SEGEP - Secretaria Municipal de Gestão Patrimonial
de Linhares
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Parte: NIVALDO ANTONIO MARCHETE
Procurador: RICARDO CLAUDINO PESSANHA (OAB:
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10406-ES)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO PATRIMONIAL DE LINHARES - EXERCÍCIO 2015 –
REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAR - RECOMENDAR - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1- RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Gestão Patrimonial de Linhares, do
exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do
senhor Nivaldo Antonio Marchete – Secretario Municipal.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RT
344/2017 (fls. 08/18) em que foram identificados indícios de irregularidades, posteriormente reproduzidos na
Instrução Técnica Inicial ITI 538/2017 (fls.19/20), nos
termos da qual foi prolatada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 735/2017, (fls. 22/23), promovendo-se a
citação do responsável para apresentação de justificativas e documentos no prazo de 30 dias. Devidamente citado, o responsável, apresentou suas justificativas de fls.
28/36, sob o protocolo nº 12126/2017.
Sendo os autos posteriormente encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
00688/2018, opinando no que tange ao aspecto técnico-contábil, a Regularidade com Ressalva da Prestação de
Contas Anual, com determinações.
Por sua vez, o Ministério Público de Contas, às fls. 62/64,
www.tce.es.gov.br

se manifesta através da Manifestação do Ministério Público de Contas Parecer 1114/2018, para que seja a presente prestação de contas julgada REGULAR COM RESSALVA, na forma do art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável e que sejam expedidas as determinações sugeridas pela unidade
técnica às fls. 57/58.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas
vieram os autos conclusos.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
No âmbito deste processo de prestação de contas de
Ordenador, inicialmente foram elencadas 02 (duas) supostas irregularidades pela área técnica deste Tribunal
de Contas, conforme se pode extrair da ITI 00538/2017,
quais sejam: Divergência entre saldo contábil e os extratos bancários; Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do controle interno
sobre a Prestação de Contas Anual.
De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC
00688/2018, após apresentadas as respectivas razões
de justificativa pelo gestor, cotejando-as com supostas
irregularidades inicialmente assinaladas pela área técnica desta Corte de Contas, concluiu-se pela manutenção
da irregularidade, no entando sugerindo ressalvar a irregularidade com determinações apontados nos itens 2.1
Divergência entre saldo contábil e os extratos bancários
e 2.2 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a Prestação de Contas Anual.
Conforme apontado pela área técnica deste Tribunal, a
irregularidade do item 2.1 Divergência entre saldo contábil e os extratos bancários, ao verificar o Processo TC
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3787/2016 citado na defesa do gestor, constatou tratar-se da Prestação de Contas Anual Consolidado da Prefeitura Municipal de Linhares, referente ao exercício de
2015, razão pelo qual acompanho o entendimento técnico e ministerial e mantenho a irregularidade com determinações.
Segue-se, assim, informado no RTC 517/2016:
A Prestação de Contas Anual – PCA relativa ao exercício
financeiro de 2015, autuada nesse Tribunal como Processo TC 3787/2016, está composta pelas demonstrações contábeis e demais peças e documentos que integram a referida PCA, consolidando as contas das Unidades Gestoras: Câmara Municipal, Prefeitura Municipal,
Fundo Municipal de Saúde, Serviço Autônomo de Água
e Esgoto, Instituto de Previdência, Secretaria Municipal
de Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Comunicação, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Governo,
Secretaria Municipal de Administração, Fundo Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Gestão Patrimonial, Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Secretaria Municipal de Segurança, Faculdade de Ensino Superior, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Esporte, Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de
Obras, Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria Municipal de Turismo.
Constatou-se que realmente no exercício de 2015, a
Prestação de Contas Anual foi consolidada e, na análise
realizada, o RTC 517/2016 (Processo TC 3787/2016 ) não
fez menção a incompatibilidade entre os extratos banDiário Oficial de Contas

cários e os saldos contábeis registrado no Balanço Patrimonial.
Dando seguimento a análise (Processo TC 3787/2016),
constatou-se que o Parecer do Ministério Público
3553/2017 seguiu a proposta contida na ITC 3200/2017
que acompanhou a Manifestação Técnica 966/2017 que
sugeriu a aprovação das contas com ressalvas, como se
demonstra a seguir:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Linhares, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à
Câmara Municipal de Linhares, recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do Sr. Jair Corrêa,
Prefeito Municipal durante o exercício de 2015, conforme dispõem o inciso II, art. 132, do Regimento Interno e
o inciso II, art. 80, da Lei Complementar 621/2012.
Sugere-se ainda DETERMINAR:
Que os relatórios relativos à LRF do exercício 2015 sejam retificados perante este Tribunal de modo consistente com os demais documentos e demonstrativos contábeis do município;
Observância aos limites impostos na Constituição Federal quando do repasse de duodécimos à Câmara Municipal
Que nas próximas prestações de contas do prefeito, seja encaminhado o Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, aswww.tce.es.gov.br

sinado por seu responsável, contendo os elementos previstos no Anexo II, Tabela 6, em total atendimento ao
Anexo I da IN TC nº 34/2015.
Por fim, o Parecer Prévio 84/2017 emitido pelo TCEES,
para as contas anuais (PCA consolidada) do exercício de
2015 para a Prefeitura do Município de Linhares, resolve:
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3787/2016, RESOLVEM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia quinze de agosto de dois mil e dezessete, à
unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Recomendar ao Legislativo Municipal a aprovação
com ressalva da Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Linhares, sob responsabilidade do senhor
Jair Corrêa, relativa ao exercício de 2015, na forma do artigo 80, II , da Lei Complementar 621/2012, c/c art. 132,
inciso II, do Regimento Interno;
2. Determinar ao atual Prefeito Municipal de Linhares:
2.1 Que os relatórios relativos à LRF do exercício 2015 sejam retificados perante este Tribunal de modo consistente com os demais documentos e demonstrativos contábeis do município;
2.2 Que observe os limites impostos na Constituição Federal quando do repasse de duodécimos à Câmara Municipal;
2.3 Que nas próximas prestações de contas do prefeito, seja encaminhado o Relatório e o parecer conclusivo
emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, assinado por seu responsável, contendo os elementos previstos no Anexo II, Tabela 6, em total atendimento
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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ao Anexo I da IN TC 34/2015;

Quadro 2 – TV DISP. Pdf Cidades Web – PCA 2015

3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

Alega o responsável que o extrato é único para todas as
secretarias e a mesma consta de diversos TVDISP, entretanto, apesar de ser único, é possível o controle de cada unidade gestora, pois existe ferramentas de controle
bancários e contábeis para avaliar os gastos e movimentações. Vale ressaltar, que esse mesmo município, prestou contas de outras unidades gestoras e que as mesmas apresentaram suas contas bancárias no arquivo TVDISP. pdf.

Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da apreciação os senhores
conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente,
Sérgio Manoel Nader Borges, relator, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, e os senhores conselheiros em substituição Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz
Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor procurador-geral
do Ministério Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das sessões, 15 de agosto de 2017.
Portanto, foram verificadas as conclusões técnicas
(RTC 517/2017, MT 966/2017, ITC 3200/2017, MPC
3553/2017 e Parecer Prévio 84/2017do TCEES)
Os processos utilizados na justificativa pelo responsável
tratam de ponto de divergência semelhantes, entretanto, não cabe aplicação nesta análise, pois possuem dados de demonstrativos contábeis e justificativas diferentes.
Neste processo em análise, constatou-se que esse valor
está registrado no Balancete de Verificação (arquivo BALVER Cidades Web 2015), conta contábil Bancos Conta em
movimento, Ativo Circulante, o valor de R$81.479,04,
não tendo sido apresentado em sua justificativa nenhum
documento para chegar a disponibilidade em extrato ou
documentos comprobatórios que pudessem conferir esse valor. Além disso, o arquivo TVDISP não possui nenhuma informação.
Quadro 1 Balancete de Verificação (BALVER.pdf) PCA
2015 Cidades WEB
Diário Oficial de Contas

Quanto ao item 2.2 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a Prestação de Contas Anual, a equipe
de auditoria conclui que tendo em vista as informações
apresentadas pelo jurisdicionado, quanto a ausência do
encaminhamento da PCA ao Controle Interno, verifica-se que o pronunciamento expresso do responsável (arquivo PROEXE.pdf) atesta ter tomado conhecimento das
conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, o qual
corrobora a ausência de parecer conclusivo (arquivo RELUCI.pdf) emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2011. Concluiu o Parecer: “...Portanto, respaldados unicamente nas auditorias
pontuais realizadas no exercício de 2015, torna-se inviável, desproporcional e até mesmo irresponsável, emitir
qualquer opinião sobre os atos de gestão da unidade em
exame sem comprovação suficiente para fundamentá-la.”. Tal fato leva-nos a perceber a ausência de medidas
adotadas pelo responsável. Ademais aplicando o principio da analogia, entende-se por acolher parcialmente
as justificativas, onde a defesa cita o Relatório Técnico
www.tce.es.gov.br

00517/2016-7, (PROCESSOS:TC 3787/2016-9 APENSOS
(01052/2015-4 E 01053/2015-9) que apontou irregularidade idêntica nas Contas da Prefeitura de Linhares também de 2015, sendo apresentada justificativa semelhante e sendo a mesma afastada, conforme consta da Manifestação Técnica 00966/2017-1, caminhando no mesmo sentido o Parecer 03553/2017-7, do Ministério Público de Contas.
Pois bem, 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 é
o entendimento do Plenário constante dos processos TC
5005/2016 e 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 Municipio tem
adotado as medidas para sua efetivação.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018

98

ATOS DO PLENÁRIO

Já o entendimento do Ministério Público de Contas, conforme se pode depreender do Parecer 1114/2018, manifestação ministerial de fls. 62/24, pela REGULARIDADE
COM RESSALVA, a prestação de contas na forma do art.
84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável e que sejam expedidas as determinações sugeridas pela unidade técnica às fls. 57/58.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RELATOR
1. ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que tange ao aspecto técnico-contábil, julgar pela REGULARIDADE COM RESSALVAS da presente
Prestação de Contas Anual, apresentada pelo Sr. Nivaldo
Antônio Marchete, no exercício de funções de ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Gestão Patrimonial de Linhares, referente ao exercício 2015, na forma do art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012,
dando quitação ao responsável, nos termos do art. 86 do
mesmo diploma legal.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade do
item:
Divergência entre saldo contábil e os extratos bancários
Diário Oficial de Contas

(ITEM 3.2.1.1 DO RTC 344/2017). Fundamentação legal:
artigos 85 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64

substituição João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou integralmente a área técnica e o MPEC.

1.2. Determinar ao chefe do Poder Executivo:

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

2.1 - 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; e,
1.3. Quanto ao item 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 RT 344/2017, Recomendar ao atual gestor da
Secretaria Municipal de Gestão Patrimonial de Linhares,
ou a quem lhe suceder que:
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 artigo 82 da Lei Complementar 621/2012.
1.4. Dar ciência aos interessados;
1.5. 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.
1.6. Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos.
2. Por maioria. Parcialmente vencido o conselheiro em
www.tce.es.gov.br

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), 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 DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 19/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR

Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 409/2018 – PLENÁRIO
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Processo: 07143/2016-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SEMSU - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
de Linhares
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Parte: WILSON DE ASSIS DOS REIS
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 ADÃO SILVA DE CARVALHO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS URBANOS DE LINHARES - EXERCÍCIO 2015 –
REGULAR – RECOMENDAR - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1- RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Linhares, do
exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do
senhor Wilson de Assis Reis – Secretario Municipal.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RT
411/2017 (fls. 08/20) em que foram identificados indícios de irregularidades, posteriormente reproduzidos na
Instrução Técnica Inicial ITI 691/2017 (fls.21/22), nos
termos da qual foi prolatada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 1107/2017, (fls. 24/25), promovendo-se a
Diário Oficial de Contas

citação do responsável para apresentação de justificativas e documentos no prazo de 30 dias. Devidamente citado, o responsável, apresentou suas justificativas de fls.
31/65, sob o protocolo nº 16367/2017.
Ato contínuo, a Secretaria de Controle Externo de Contas, mediante Manifestação Técnica 00908/2017, analisou a prestação de contas anual em confronto com a
manifestação e documentos trazidos aos autos pelo gestor, recomendando a Regularidade com Ressalva da presente Prestação de Contas Anual, durante o exercício de
2014.
Sendo os autos posteriormente encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
00895/2018, opinando no que tange ao aspecto técnico-contábil, a Regularidade com Ressalva da Prestação de
Contas Anual, com determinações.
Por sua vez, o Ministério Público de Contas, às fls. 62/64,
se manifesta através da Manifestação do Ministério Público de Contas Parecer 1109/2018, para que seja a presente prestação de contas julgada REGULAR COM RESSALVA, na forma do art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável e que sejam expedidas as determinações sugeridas pela unidade
técnica às fls. 81/82.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas
vieram os autos conclusos.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
No âmbito deste processo de prestação de contas de
Ordenador, inicialmente foram elencadas 05 (cinco) supostas irregularidades pela área técnica deste Tribunal
de Contas, conforme se pode extrair da ITI 00691/2017,
www.tce.es.gov.br

quais sejam: Não comprovação da totalidade do saldo
de disponibilidades em 31/12/2015 registrado na contabilidade. Fundamentação legal: art. 7º, IN TC 34/2015;
Ausência do encaminhamento da PCA ao Controle Interno inviabilizando a emissão de parecer conclusivo sobre
a Prestação de Contas Anual. Fundamentação legal: art.
135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art. 5º da Res. TCEES
227/2011, IN TCEES 34/2015; Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens em almoxarifado e os saldos registrados no Balanço Patrimonial.
Fundamentação legal: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64; Liquidação e Recolhimento ao RPPS da contribuição retida
do servidor em valor maior que o devido. Fundamentação legal: art. 40, 149 e 195, inciso II, da Constituição Federal; Liquidação e Recolhimento ao RPPS da contribuição patronal em valor maior que o devido. Fundamentação legal: art. 40 e 195, inciso I, da Constituição Federal.
De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC
00895/2018, após apresentadas as respectivas razões
de justificativa pelo gestor, cotejando-as com supostas
irregularidades inicialmente assinaladas pela área técnica desta Corte de Contas, concluiu-se pelo afastamento
das irregularidades apontados nos itens 2.1 Não comprovação da totalidade do saldo de disponibilidades em
31/12/2015 registrado na contabilidade (item 3.2.1.1 do
RT 411/2017); 2.2 Divergência entre os valores apurados
no inventário anual dos bens em almoxarifado e os saldos registrados no Balanço Patrimonial (item 3.2.2.1 do
RT 411/2017); 2.4 Liquidação e Recolhimento ao RPPS da
contribuição retida do servidor em valor maior que o devido (item 3.4.2.1 do RT 411/2017); 2.5 Liquidação e Recolhimento ao RPPS da contribuição patronal em valor
maior que o devido (item 3.4.2.2 do RT 411/2017), razão
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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pelo qual acompanho o entendimento técnico e ministerial e afasto a inconsistência.
Quanto ao item 2.3 Ausência do encaminhamento da
PCA ao Controle Interno inviabilizando a emissão de parecer conclusivo sobre a Prestação de Contas Anual (item
3.3.1 do RT 411/2017), a equipe de auditoria conclui que
tendo em vista as informações apresentadas pelo jurisdicionado, quanto a ausência do encaminhamento da PCA
ao Controle Interno, aplicando o princípio da analogia,
entende-se por acolher parcialmente as justificativas,
onde a defesa cita o Relatório Técnico 00517/2016-7,
(PROCESSOS:TC 3787/2016-9 APENSOS (01052/2015-4 E
01053/2015-9) que apontou irregularidade idêntica nas
Contas da Prefeitura de Linhares também de 2015, sendo apresentada justificativa semelhante e sendo a mesma afastada, conforme consta da Manifestação Técnica
00966/2017-1, caminhando no mesmo sentido o Parecer 03553/2017-7, do Ministério Público de Contas.
Pois bem, 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 é
o entendimento do Plenário constante dos processos TC
5005/2016 e 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 conDiário Oficial de Contas

clusivo 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 Municipio tem
adotado as medidas para sua efetivação.
Já o entendimento do Ministério Público de Contas, conforme se pode depreender do Parecer 1109/2018, manifestação ministerial de fls. 86/87, pela REGULARIDADE
COM RESSALVA, a prestação de contas na forma do art.
84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável e que sejam expedidas as determinações sugeridas pela unidade técnica às fls. 81/82.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RELATOR
1. ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que tange ao aspecto técnico-contábil, julgar pela REGULARIDADE da presente Prestação de Contas Anual, apresentada pelo Sr. Wilson de Assis Reis, no
www.tce.es.gov.br

exercício de funções de ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Linhares, referente ao exercício 2015, na forma do art. 84, inciso I,
da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Recomendar ao atual gestor da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Linhares, ou a quem lhe suceder que:
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 artigo 82 da Lei Complementar 621/2012.
1.3. Dar ciência aos interessados;
1.4. 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.
1.5. Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos.
2. Por maioria. Parcialmente vencido o conselheiro em
substituição João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou integralmente a área técnica e o MPEC.
3. Data da Sessão: 17/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
Segunda-feira, 9 de julho de 2018

101

ATOS DO PLENÁRIO

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), 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 DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 19/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 410/2018 – PLENÁRIO
Processo: 07406/2016-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SEMUSP - Secretaria Municipal de Segurança Pública
e Defesa Social de Linhares
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
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Parte: EDVAL ANTONIO SANT ANA
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 ADÃO SILVA DE CARVALHO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR
JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE LINHARES - EXERCÍCIO 2015 – REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAR –
RECOMENDAR - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1- RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de
Linhares, do exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Edval Antonio Sant na – Secretario Municipal.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RT
463/2017 (fls. 09/20) em que foram identificados indícios de irregularidades, posteriormente reproduzidos na
Instrução Técnica Inicial ITI 794/2017 (fls.21/22), nos
termos da qual foi prolatada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 1128/2017, (fls. 24/25), promovendo-se a
citação do responsável para apresentação de justificativas e documentos no prazo de 30 dias. Devidamente citado, o responsável, apresentou suas justificativas de fls.
30/48, sob o protocolo nº 16695/2017.
Sendo os autos posteriormente encaminhados ao Núwww.tce.es.gov.br

cleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
00720/2018, opinando no que tange ao aspecto técnico-contábil, a Regularidade com Ressalva da Prestação de
Contas Anual, com determinações.
Por sua vez, o Ministério Público de Contas, às fls. 83, se
manifesta através da Manifestação do Ministério Público de Contas Parecer 1111/2018, para que seja a presente prestação de contas julgada REGULAR COM RESSALVA, na forma do art. 84, inciso II, da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável e que sejam
expedidas as determinações sugeridas pela unidade técnica às fls. 57/79.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas
vieram os autos conclusos.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
No âmbito deste processo de prestação de contas de Ordenador, inicialmente foram elencadas 03 (três) supostas irregularidades pela área técnica deste Tribunal de
Contas, conforme se pode extrair da ITI 00794/2017,
quais sejam: Divergência entre saldo contábil e os extratos bancários; Saldos contábeis credores no termo de
verificação de disponibilidades – TVDISP; e Ausência de
medidas administrativas que viabilizassem a emissão do
parecer do controle interno sobre a Prestação de Contas Anual.
De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC
00720/2018, após apresentadas as respectivas razões
de justificativa pelo gestor, cotejando-as com supostas
irregularidades inicialmente assinaladas pela área técnica desta Corte de Contas, concluiu-se pela manutenção das irregularidades apontados nos itens 2.1 DiverSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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gência entre saldo contábil e os extratos bancários (item
3.2.1.1 do RTC 463/2017); 2.2 Saldos contábeis credores no termo de verificação de disponibilidades – tvdisp
(item 3.2.1.2 do RTC 463/2017);
Pois bem, corroborando com a área técnica, razão pelo qual mantenho as irregularidades, quanto aos itens
2.1 Divergência entre saldo contábil e os extratos bancários (item 3.2.1.1 do RTC 463/2017); 2.2 Saldos contábeis credores no termo de verificação de disponibilidades – tvdisp (item 3.2.1.2 do RTC 463/2017), no qual realizou uma analise minuciosa, onde passamos a transcrever trecho desta análise:
DIVERGÊNCIA ENTRE SALDO CONTÁBIL E OS EXTRATOS
BANCÁRIOS (ITEM 3.2.1.1 DO RTC)
Fundamentação legal: artigos 85 e 89 da Lei Federal nº
4.320/64
O Relatório Técnico descreve o fato encontrado, como
demonstrado a seguir:
3.2.1 DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
Na tabela a seguir, demonstramos os valores extraídos
das demonstrações contábeis e dos extratos das contas
correntes e de aplicação.
Tabela 01: Disponibilidades Em R$ 1,00
Nº do Banco
001
001
001
001
021
021
021
021
021
104
104
104

Agência
0478
478-2
478-2
478-2
0124
021
0124
0124
0124
0555
0555
0555

Nº da Conta

Saldo

99999
8.500-6
8.507-3
8.522-7
2.589.638
2.589.745
22.301.931
23.514.359
6.841.084
001-6
115-2
132-2

tábil
3.121,05
0,00
2.161,88
8.281,60
1.029.953,52
(1.774,97)
0,00
0,00
(175,56)
144,16
0,00
0,00
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Con- Saldo do Ex- Diferença
trato
0,00
0,00
0,00
0,00

3.121,05
0,00
2.161,88
8.281,60
1.029.953,52
(1.774,97)
0,00
0,00
(175,56)
144,16
0,00
0,00

104
021
021
104
TOTAL

0555
0124
0124
0555

132-2 A
22.301.931 A
23.514.359 A
24.428-7 A

30.341,74
41.475,11
71.084,13
232.440,92
1.417.053,58

30.341,74
41.475,11
71.084,13
232.440,92
375.341,90

0,00
0,00
0,00
0,00
1.041.711,68

Fonte: Processo TC 7406/2016, arquivos digitais: Exban*,
Tvdisp, Balpat, Balver
Do confronto entre registros constantes dos extratos
bancários e contábeis no encerramento do exercício financeiro de 2015, relativos às Disponibilidades financeiras em conta corrente/aplicação, verificou-se a diferença
de R$ 1.041.711,68.
[]
Verifica-se na conta caixa e equivalente de caixa (código 111000000000) e no termo de verificação de disponibilidades – TVDISP o saldo contábil das disponibilidades
financeiras no montante de R$ 1.417.053,58, entretanto os extratos bancários encaminhados demonstraram
o valor de R$ 375.341,90, ou seja, uma diferença de R$
1.041.711,68.
A defesa argumenta em sua justificativa, fls. 30/35 NCD:
Inicialmente insta registrar que em virtude da edição por
esta Corte de Contas da IN TCEES 34/2015, o exercício
de 2015 foi o primeiro em que as Secretarias municipais
de Linhares por força da Desconcentração Administrativa existente no município – Lei 2.576/2005 tiveram que
apresentar Prestação de Contas Anual individualizadas.
Assim, as contas constantes no arquivo TVDISP não representam as contas bancárias no qual os recursos eram exclusivamente de movimentação de recursos da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, a exceção das Contas 22.301.931 - CONVENIO DETRAN-PML;
22.301.931 A - CONVENIO DETRAN – PML;23.514.359
www.tce.es.gov.br

- PML/CONVENIO SECISE - PREVENCAO A VIOLENCIA E
CRIMINALIDADE; 23.514.359 A - PML/CONVENIO SECISE
- PREVENCAO A VIOLENCIA E CRIMINALIDADE; 132 -2 PML -CIDADANIA/CONV. Nº 807620/2014 MIN. JUSTIÇA
- SEC. NAC. SEGURANÇA PUBLICA; 132-2 A - PML-CIDADANIA/CONV. Nº 807620/2014 MIN. JUSTIÇA - SEC. NAC.
SEGURANÇA PUBLICA; 115-2 PML -CIDADANIA/CONV.
Nº 770804/2012 MIN. JUSTIÇA e 24.428-7 A PML CIDADANIA/CONV. Nº 770804/2012 MIN. JUSTIÇA, que por
estarem vinculadas à área de Segurança pública eram
movimentadas exclusivamente pela SEMSPDF, cujos extratos foram devidamente encaminhados e demonstram
que os saldos apresentados são exatamente aqueles que
constam do arquivo TVDISP.
Dessa forma, os extratos das demais contas não foram
por nós encaminhados porque a movimentação das
mesmas eram de responsabilidade da Secretaria Municipal de Finanças que controlava e gerenciava estas contas, conforme pode se observar em nota explicativa no
arquivo CIDADESWEB no que se refere aos extratos bancários
[]
É fácil perceber que as demais contas que constam no
TVDISP da Secretaria da Segurança, estão ali apenas por
terem sido usadas também para pagamento de despesas da mesma Secretaria em algum momento, no entanto, quando se analisa a nomenclatura das mesmas, percebe-se que são gerenciadas pela Secretaria que centraliza o recebimento das receitas e baixa das despesas do
município, não sendo encaminhados, inclusive extratos
destas contas, pois, tal responsabilidade é da Secretaria
de Finanças, senão vejamos:
- 99999 - CAIXA;
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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- 8.500-6 - B.BRASIL C/ MOVIMENTO;
- 8.507-3- B.BRASIL FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS;
- 8.522-7 - B.BRASIL ROYALTIES;
-2.589.638 - BANESTES C/ MOVIMENTO;
-2.589.745 - BANESTES REP.ESCELSA;
-6.841.084 - PML / RETENCAO INSS;
-001-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO
Ou seja, estas contas pertencem a várias Secretarias e
a responsabilidade pela sua movimentação é da Secretaria de Finanças e apenas figuram no TVDISP da Secretaria de Segurança porque em algum momento efetuou
pagamento de despesas da Secretaria, como folha de pagamento, por exemplo.
Prova cabal de que as referidas contas movimentam recursos para praticamente todas as demais Secretarias,
é que as mesmas contas figuram no arquivo TVDISP da
PCA das Secretarias abaixo relacionadas, senão vejamos:
Conta: 8.500-6 do Banco do Brasil: Obras, Assistência
Social,
Comunicação, Finanças, Educação e Gabinete;
Conta: 8.507-3 do Banco do Brasil: Cultura, Planejamento, Governo,
Obras, Assistência Social, Comunicação, Finanças, Gestão Patrimonial, Desenvolvimento Econômico e Urbano
e Educação;
Conta 8.522-7: Educação, Segurança, Meio Ambiente,
Gestão patrimonial, Finanças, Comunicação, Administração e RH, Obras, Governo, Planejamento, Cultura e Gabinete;
Diário Oficial de Contas

Conta 2.589.638 do Banestes: Cultura, Planejamento,
Governo, Obras, Assistência Social, Comunicação, Finanças, Gestão Patrimonial , Desenvolvimento Econômico e
Urbano, Meio Ambiente, Educação e Gabinete;
 Conta: 2.589.745 do Banestes: Planejamento, Obras,
Comunicação e Finanças;
 Conta: 6.841.084 do Banestes: Secretaria de Finanças
(que controla os pagamentos de folha e retenções em favor do INSS); e
Conta 001-6 da Caixa Econômica Federal: Planejamento, Obras, Administração e RH, assistência Social, Finanças, Gestão Patrimonial, Meio Ambiente, Segurança e
Educação
Alegou o responsável em sua defesa, que, por força da
Desconcentração Administrativa no município através da
Lei Municipal 2576/2005, as prestações de contas anuais
das unidades gestoras foram realizadas individualmente,
sendo a Secretaria de Finanças que controlava e gerenciava as contas no que se refere aos extratos.
O responsável relaciona as contas bancárias pertencentes a outras secretarias municipais, as quais estão constantes na tabela 01 do RTC, a seguir em negrito:
Tabela 01 Recálculo: Disponibilidades Em R$ 1,00
responsável que a movimentação das outras contas bancárias é da Secretaria de Finanças e apenas figuram no
TVDISP da Secretaria de Segurança porque em algum
momento efetuou pagamento de despesas da Secretaria, como folha de pagamento, por exemplo. Também,
informou que:
Ou seja, os extratos não foram encaminhados porque as
referidas contas eram movimentadas pela Secretaria de
Finanças a quem compete tal obrigação, conforme justiwww.tce.es.gov.br

ficativa constante do arquivo CIDASDES-WEB.
No entanto, mesmo que existindo o fato de diversas contas bancárias constarem no arquivo TVDISP de várias Secretarias com saldos diferentes, no geral, todas as contas bancárias do município apresentaram saldos consistentes com os extratos bancárias e devidamente conciliadas.
Constatou-se que o valor total apurado de R$1.417.053,58
está registrado no BALVER. Pdf, BALFIN.PDF e BALVER.pdf
documentos do Cidadesweb TCEES. Esse valor representa o somatório de R$3.121,05 (Caixa), R$1.068.932,37
(Bancos) e R$345.000,16 (Aplicações)
As contas a seguir, conforme informações do responsável, eram de responsabilidade da secretaria de finanças
que controlava e gerenciava estas contas, mas em algum
momento, a movimentação de valores correspondia a
esta secretaria, conforme a relação demonstrada a seguir:
Fonte: TVDISP CIDADES WEB
As contas bancárias sob o gerenciamento da secretaria
de finanças foram demonstradas no TVDISP.pdf, BALVER.
pdf, BALPAT.pdf e BALFIN.pdf da Secretaria Municipal de
Segurança e Defesa de Linhares, porém, sob controle
da secretaria de finanças. Vale ressaltar que, o município de Linhares, por força da Lei de Desconcentração- Lei
2.576/2005, tiveram que apresentar a PCA individualizada para cada secretaria, mas as contas bancárias ainda
não eram individualizadas.
Dando seguimento, foram apresentados, fls. 42/48, documentos contábeis que comprovam que a movimentação contábil das referidas contas bancárias, sob controle e gerenciamento da secretaria de finanças estão
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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com movimento para Secretaria Municipal de Segurança
e Defesa no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, demonstrado a seguir:
- c/c 001-6 Caixa Econômica;
- c/c 2.589.638 Banestes;
- c/c 2.589.745 Banestes/ Escelsa;
- c/c 8.500-6 B. Brasil;
- c/c 8.507-3 B Brasil fundo participação municípios;
- c/c 8.522-7 B Brasil Royalties;
Assim, realizando as conferências nos documentos contábeis e que os mesmos estão em consonância entre si,
não se pode afirmar que refletem os valores dos registros nos extratos bancários em sua totalidade, uma vez
que as contas bancárias não eram individualizadas.
Dessa forma, levando-se em conta as argumentações
apresentadas pelo responsável e a análise técnica, acolhe-se as justificativas, entretanto, concluiu-se pela manutenção da irregularidade. Contudo, sugere-se ressalvar a irregularidade e DETERMINAR ao atual gestor, 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.
2.2 SALDOS CONTÁBEIS CREDORES NO TERMO DE VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADES – TVDISP (ITEM 3.2.1.2
do RTC)
Base legal: Artigos 85 e 89 da Lei 4320/64.
De acordo com o Relatório Técnico (RTC):
De acordo com o Manual de Contabilidade aplicada ao
Setor Público – MCASP as contas representativas do atiDiário Oficial de Contas

vo são de natureza devedora, contudo, verificam-se, no
termo de verificação de disponibilidades – TVDISP, contas representativas do ativo (saldos bancários) com saldos credores, para os quais não foram apresentados estratos bancários, conforme tabela a seguir:

nos documentos contábeis e que os mesmos estão em
consonância entre si, não se pode afirmar que refletem
os valores dos registros nos extratos bancários em sua
totalidade, uma vez que as contas bancárias não eram
individualizadas.

Tabela 02:

Dessa forma, levando-se em conta as argumentações
apresentadas pelo responsável e a análise técnica das
suas justificativas, concluiu-se pela manutenção da irregularidade, no entanto, sugere-se ressalvar a irregularidade e DETERMINAR ao atual gestor, 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.

Alega o responsável:
Conforme já explicado estas 02 (duas) contas eram movimentadas exclusivamente pela Secretaria de Finanças e
o seu registro no TVDISP da Secretaria de Segurança Pública se deu apenas pela movimentação de recursos financeiros – conforme doc. 01 – e possíveis saldos financeiros credores não representam a realidade dos fatos,
haja vistas tais contas também figurarem no arquivo TVDISP de outras Secretarias – relatado acima – sem que
apresente saldo negativo, ou seja, tal situação se mostra tão somente em virtude das movimentações contábeis feitas, no entanto, não refletem os saldos das mesmas em 31/12/2015, o que pode ser comprovado quando analisados os processos de PCA das demais Secretarias onde estas contas bancárias também estão registradas, motivo pelo qual deve ser afastado o presente indício de irregularidade.
Observou-se que essa divergência faz parte do primeiro
indício de irregularidade, item 2.1 desta ITC referente ao
item 3.2.1.1 do RTC. Portanto, reconheceu a justificativa do responsável, de que essas duas contas fazem parte das contas sob controle e gerenciamento da secretaria
de finanças. Ressaltando que, o município de Linhares,
por força da Lei de Desconcentração- Lei 2.576/2005 teve que apresentar a PCA individualizada para cada secretaria, mas as contas bancárias ainda não eram individualizadas. Dando seguimento, realizou-se as conferências
www.tce.es.gov.br

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. 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.
[...]
3. DA ANÁLISE DAS CONTAS
[]
1.2.3 Disponibilidades financeiras – RPPS – limites e condições de proteção e prudência nas aplicações
De acordo com o Instituto, através do oficio IPASLI nº
0036/2016 de 26/01/2016, as aplicações financeiras são
realizadas dentro das normas legais, inclusive seguindo
as determinações do Conselho Monetário Nacional.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Para avaliar tal ponto entendemos que necessitaríamos
de uma análise mais profunda com adoção de procedimentos de auditoria, o que não foi possível realizar nesse exercício de 2015. (g.n)

RELATÓRIO DE AUDITORIA / SCI Nº 05/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO
16801/2014; 12485/2014;

Nº:

14620/2014;

[]

8139/2014; 20839/2014; 18247/2014; 24084/2014;
21881/2014;

1.2.4 Disponibilidades financeiras – RPPS – vedações

22912/2014; 16081/2014 e 7041/2014.

Segundo o IPASLI, através do oficio IPASLI nº 0036/2016
de 26/01/2016, as vedações especificadas no § 2º, do artigo 43, da LRF, foram devidamente observadas.

SISTEMA ADMINISTRATIVO AUDITADO: Secretarias Municipais: Saúde;

[]
1.2.5 RPPS – registro contábil provisões matemáticas
O Instituto informou através do oficio IPASLI nº
0037/2016 de 26/01/2016, que realiza escrituração contábil obedecendo as normas de contabilidade e atuária,
sendo realizados estudos atuariais anualmente para preservar seu equilíbrio financeiro e atuarial.
Analisando o Balanço Patrimonial do IPASLI encontramos
o valor de R$ 666.087.103,73 (Seiscentos e sessenta e
seis milhões oitenta e sete mil centos e três reais e senta
e três centavos) na conta Provisões matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo, contudo, para avaliar tal ponto entendemos que seria necessária uma análise mais
profunda com adoção de procedimentos de auditoria,
o que não foi possível realizar nesse exercício de 2015.
(g.n.)
[]
4. ATIVIDADES EXECUTADAS NO EXERCICIO 2015
[]
4.2 Auditoria
Destacamos abaixo as auditorias realizadas na Secretaria no ano de 2015.
Diário Oficial de Contas

Assistência Social; Educação; Segurança Pública; Esporte, Administração e Obras.
Objeto: atendendo o disposto nos instrumentos legais,
em especial o que descreve o art. 5º, incisos V, VIII e XIX
da Lei Complementar 023/2013 e Instrução Normativa
SCI 003/2013, Versão 02 foi delimitado na verificação da
regularidade dos pedidos e prestações de contas de diárias dos motoristas efetivos.
[]
5. PARECER CONCLUSIVO
[]
Portanto, respaldados unicamente nas auditorias pontuais realizadas no exercício de 2015, torna-se inviável, desproporcional e até mesmo irresponsável, emitir qualquer opinião sobre os atos de gestão da unidade em exame sem comprovação suficiente para fundamentá-la.
Portanto, a simples emissão do relatório RELUCI, não se
pressupõe uma opinião conclusiva de adequação, adequação com ressalvas ou inadequação. O Controle Interno deve manifestar sua opinião final, mesmo que seja
pela inadequação das contas. Não cabe ao TCEES, avaliar
os itens e pressupor a conclusão final.
www.tce.es.gov.br

Ressalta-se que o arquivo PROEXE.pdf, apresenta a manifestação do responsável, atestando ter tomado conhecimento das conclusões contidas no parecer conclusivo
emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2011, conforme segue abaixo:
Constatou-se que o responsável tomou conhecimento
das conclusões contidas no relatório e Parecer Conclusivo emitido pela UCCI e não tomou providências, uma
vez que não havia opinião sobre as contas no Relatório e
Parecer da UCCI.
Quanto à alegação das alterações ocorridas na IN
34/2015 retardar os procedimentos realizados pelo departamento de contabilidade para encaminhar os documentos para a Controladoria a PCA, não procede,
uma vez que, a INSTRUÇÃO NORMATIVA TC N° 034, foi
publicada em 02 DE JUNHO DE 2015, ou seja, quase 9
meses antes do prazo para entregar as PCA’s de 2015
(31/03/2016) e as alterações ocorridas no final do prazo
foram para beneficiar os jurisdicionados com a elevação
do tamanho dos arquivos não estruturados a serem encaminhados para 150 MB.
Além disso, argumenta que se deve levar em consideração que a irregularidade é idêntica a que foi apontada no Relatório Técnico 517/2016 dos processos TC
3787/2016. Ao verificar o Processo TC 3787/2016 citado
na defesa do gestor, constatou tratar-se da Prestação de
Contas Anual Consolidado da Prefeitura Municipal de Linhares, referente ao exercício de 2015. Segue-se, assim,
informado no RTC 517/2016:
A Prestação de Contas Anual – PCA relativa ao exercício
financeiro de 2015, autuada nesse Tribunal como Processo TC 3787/2016, está composta pelas demonstraSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ções contábeis e demais peças e documentos que integram a referida PCA, consolidando as contas das Unidades Gestoras: Câmara Municipal, Prefeitura Municipal,
Fundo Municipal de Saúde, Serviço Autônomo de Água
e Esgoto, Instituto de Previdência, Secretaria Municipal
de Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Comunicação, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Governo,
Secretaria Municipal de Administração, Fundo Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Gestão Patrimonial, Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Secretaria Municipal de Segurança, Faculdade de Ensino Superior, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Esporte, Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de
Obras, Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria Municipal de Turismo.
Dando seguimento a análise (Processo TC 3787/2016),
constatou-se que o Parecer do Ministério Público
3553/2017 seguiu a proposta contida na ITC 3200/2017
que acompanhou a Manifestação Técnica 966/2017 que
sugeriu a aprovação das contas com ressalvas, como se
demonstra a seguir:

Câmara Municipal de Linhares, recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do Sr. Jair Corrêa,
Prefeito Municipal durante o exercício de 2015, conforme dispõem o inciso II, art. 132, do Regimento Interno e
o inciso II, art. 80, da Lei Complementar 621/2012.
Sugere-se ainda DETERMINAR:
Que os relatórios relativos à LRF do exercício 2015 sejam retificados perante este Tribunal de modo consistente com os demais documentos e demonstrativos contábeis do município;
Observância aos limites impostos na Constituição Federal quando do repasse de duodécimos à Câmara Municipal
Que nas próximas prestações de contas do prefeito, seja encaminhado o Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno,
assinado por seu responsável, contendo os elementos
previstos no Anexo II, Tabela 6, em total atendimento
ao Anexo I da IN TC nº 34/2015. (g.n)
Por fim, o Parecer Prévio 84/2017 emitido pelo TCEES,
para as contas anuais (PCA consolidada) do exercício de
2015 para a Prefeitura do Município de Linhares, resolve:
PARECER PRÉVIO

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Linhares, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3787/2016, RESOLVEM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia quinze de agosto de dois mil e dezessete, à
unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges:

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à

1. Recomendar ao Legislativo Municipal a aprovação
com ressalva da Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Linhares, sob responsabilidade do senhor

CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Diário Oficial de Contas
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Jair Corrêa, relativa ao exercício de 2015, na forma do artigo 80, II , da Lei Complementar 621/2012, c/c art. 132,
inciso II, do Regimento Interno;
2. Determinar ao atual Prefeito Municipal de Linhares:
2.1 Que os relatórios relativos à LRF do exercício 2015 sejam retificados perante este Tribunal de modo consistente com os demais documentos e demonstrativos contábeis do município;
2.2 Que observe os limites impostos na Constituição Federal quando do repasse de duodécimos à Câmara Municipal;
2.3 Que nas próximas prestações de contas do prefeito, seja encaminhado o Relatório e o parecer conclusivo
emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, assinado por seu responsável, contendo os elementos previstos no Anexo II, Tabela 6, em total atendimento ao Anexo I da IN TC 34/2015;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da apreciação os senhores
conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente,
Sérgio Manoel Nader Borges, relator, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, e os senhores conselheiros em substituição Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz
Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor procurador-geral
do Ministério Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das sessões, 15 de agosto de 2017.
Portanto, foram verificadas as conclusões técnicas
(RTC 517/2017, MT 966/2017, ITC 3200/2017, MPC
3553/2017 e Parecer Prévio 84/2017do TCEES) que deSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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terminou “...que nas próximas prestações de contas do
prefeito, seja encaminhado o Relatório e o parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, assinado por seu responsável, contendo os
elementos previstos no Anexo II, Tabela 6, em total atendimento ao Anexo I da IN TC 34/2015.
Também argumentou, que o envio da PCA a UCCI para análise, não cumpriu o prazo previsto na normativa interna do município SCI n° 004/2013, que seria em
01/03/2016, assim, seria possível a emissão da opinião,
conforme mencionado pelo responsável.
Há de ressaltar que o sistema de controle interno do Município de Linhares foi regulamentado pela Lei Complementar 23 em 16 de agosto de 2013, estabelecendo:
O TCEES, por meio da Res. 227/2011, alterada pela Res.
257/2013, dispôs sobre a criação, implantação, manutenção e fiscalização do Sistema de Controle Interno da
Administração Pública, aprovando também o “Guia de
orientação para implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública”, e estabelecendo prazos
para que os jurisdicionados atendessem aos comandos
regulamentadores
As argumentações apresentadas não lograram êxito, haja vista que desde o exercício de 2013 já havia dispositivos estabelecendo normas as quais deveriam ser cumpridas. A ausência de opinião no Relatório e Parecer do
Controle Interno foram com anuência do responsável.
O Pronunciamento expresso do responsável (arquivo
PROEXE.pdf) atesta ter tomado conhecimento das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, o qual corrobora a ausência de parecer conclusivo (arquivo RELUDiário Oficial de Contas

CI.pdf) emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, a que se refere o parágrafo único, do artigo
4º, da Resolução TC nº 227/2011. Concluiu o Parecer: “...
Portanto, respaldados unicamente nas auditorias pontuais realizadas no exercício de 2015, torna-se inviável,
desproporcional e até mesmo irresponsável, emitir qualquer opinião sobre os atos de gestão da unidade em exame sem comprovação suficiente para fundamentá-la.”.
Tal fato leva-nos a perceber a ausência de medidas adotadas pelo responsável.
Dessa forma, opina-se pela manutenção da irregularidade, no entanto, sugere-se ressalvar a irregularidade
e sugerir determinar ao atual gestor, que nas próximas
prestações de contas, adote medidas necessárias para
que seja encaminhado o Relatório e Parecer Conclusivo,
emitido pela Unidade Central do Sistema de Controle Interno, assinado por seu responsável, conforme exigência
do artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012, contendo os elementos previstos no Anexo III, Tabela 7, em
total atendimento à IN TC nº 43/2017.
Quanto ao item 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 463/2017), 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 é o entendimento do Plenário constante dos
processos TC 5005/2016 e 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
www.tce.es.gov.br

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 Municipio tem
adotado as medidas para sua efetivação.
Já o entendimento do Ministério Público de Contas, conforme se pode depreender do Parecer 1111/2018, manifestação ministerial de fls. 83, pela REGULARIDADE COM
RESSALVA, da prestação de contas na forma do art. 84,
inciso II, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável e que sejam expedidas as determinações sugeridas pela unidade técnica às fls. 57/79.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RELATOR
1. ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões exSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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postas pelo relator, em:

nal e com o volume de atividades a serem controladas;

1.1. Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que tange ao aspecto técnico-contábil, julgar pela REGULARIDADE COM RESSALVAS da presente
Prestação de Contas Anual, apresentada pelo Sr. Edval
Antonio Santana, no exercício de funções de ordenador
de despesas da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Linhares, referente ao exercício
2015, na forma do art. 84, inciso II, da Lei Complementar
621/2012., dando quitação ao responsável, nos termos
do art. 86 do mesmo diploma legal.

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.

Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento a seguinte irregularidade:
Divergência entre saldo contábil e os extratos bancários
(ITEM 3.2.1.1 DO RTC). Fundamentação legal: artigos 85
e 89 da Lei Federal nº 4.320/64
2.2 Saldos contábeis credores no termo de verificação
de disponibilidades – TVDISP (ITEM 3.2.1.2 do RTC).
Fundamentação legal: Artigos 85 e 89 da Lei 4320/64.

1.4. Dar ciência aos interessados;
1.5. 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.
1.6. Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos.

Processo: 03530/2017-1

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

UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra

4. Especificação do quórum:

a) 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; e,

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

1.3. Recomendar ao atual gestor da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Linhares, ou
a quem lhe suceder que:

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
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2. Por maioria. Parcialmente vencido o conselheiro em
substituição João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou integralmente a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas.

1.2. Determinar ao chefe do Poder Executivo:

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 organizacio-

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: 19/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

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

www.tce.es.gov.br

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Relator: Marco Antônio da Silva
Representante: Unidade Técnica do TCEES (SecexPrevidencia),
Responsáveis: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,
IZOLINA MARCIA LAMAS SILVA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO –– ACOLHER PRELIMINAR
DE ILEGIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – RESOLVER
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – NORMA
CONSTITUCIONAL – PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE REJEITAR ALEGAÇÕES DE JUSTIFICATIVAS - PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÕES - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Cuidam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO COM
PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR, formulada por cidadão, em face da Prefeitura Municipal de Serra, em razão de possíveis irregularidades e ilegalidades
no Processo Seletivo Simplificado (PSS) Edital 002/2017
– Cargo: Professor MaPB – Informática Educativa, visando à contratação temporária de Professores de Informática para os quadros do Município.
Em apertada síntese, alega o Representante que as supostas irregularidades dizem respeito à eliminação de
candidatos no Processo Seletivo Simplificado (PSS) Edital
nº 002/2017, requerendo, dessa forma, o acolhimento
da medida cautelar, a partir da urgência de se modificar
as regras utilizadas na condução do Processo.
A Decisão Monocrática 01096/2017-8, subsidiada pela Manifestação Técnica 00885/217-1, determinou a
notificação do responsável – Termo de Notificação
01534/2017-1, o qual trouxe aos autos justificativas e esclarecimentos que, analisados, deram forma ao conteúdo da Instrução Técnica inicial 00859/2017-7.

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.

reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente representação, tendo em vista o reconhecimento da seguinte irregularidade:
3.1 Promoção irregular de edital de processos seletivos
simplificados para contratação de servidores temporários em detrimento à realização de concurso público.

É o sucinto relatório.

Base legal: art. 37, II e IX da CF/88.

VOTO

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

Tendo sido autuada a presente representação, noticiando possíveis irregularidades e ilegalidades no Processo
Seletivo Simplificado (PSS) Edital 002/2017 – Cargo: Professor MaPB – Informática Educativa, visando à contratação temporária de Professores de Informática para os
quadros do Município de Serra, se faz necessário a análise dos atos e fatos em cotejo com a documentação que
lhe deu suporte.
Cabe informar que, inicialmente, os presentes autos foram autuados como denúncia, sendo reautuados como
representação.

4.2.1. Preliminarmente,
4.2.1.1. Não acolher da preliminar de Ilegitimidade Passiva Ad Causam suscitada pelo Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos, na forma do item 2.1 desta Instrução
Técnica Conclusiva.
4.2.1.2. Negar executoriedade ao art. 1º da Lei Municipal 3824/2011, com fulcro na Súmula n. 347 do STF e
no art. 1º, XXXV, da LC 621/2012, a partir de momento
razoável a ser fixado pelo Plenário, por ofensa ao artigo 37, IX da CF, conforme tratado no item 2.2 desta ITC;

Na sequência, a Conselheira em Substituição proferiu
o Voto 05222/2017-7, consubstanciado na Decisão TC
03470/2017-8, determinando a citação/notificação do
Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos e a notificação do
Sr. Vitor Soares Silvares, os quais, em resposta, retornaram aos autos trazendo suas justificativas que analisadas
pela área técnica originaram a Instrução Técnica Conclusiva 06033/2017-1, sugerindo, ao final, a PROCEDÊNCIA
da presente representação, em razão da mantença das
irregularidades constantes da denúncia.

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

O Ministério Público Especial de Contas, mediante o Parecer 07316/2017-8, da lavra do Procurador, Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área

4. CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES

4.2.3. Determinar à Prefeitura Municipal de Serra que
se abstenha realizar processos seletivos simplificados
visando contratações temporárias que não preencham,
cumulativamente, os seguintes requisitos elencados
pelo STF:

4.1. Por todo o exposto e com base no artigo 99, da Lei
Complementar Estadual 621/2012, sugere-se que seja

a) Previsão legal dos casos excepcionais, ou seja, que a
lei estabeleça os casos em que se dará a contratação;

Diário Oficial de Contas

Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram pela
PROCEDÊNCIA da presente representação, em razão da
mantença de irregularidade.
Assim, transcreve-se a manifestação da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
06033/2017-1, verbis:
[...]

www.tce.es.gov.br

4.2.2. Rejeitar as razões de justificativas e manter a responsabilidade do Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos
pela irregularidade disposta no item 3.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, deixando, contudo, de aplicar
sanção de multa pelos fundamentos nele expostos;
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b) O prazo de contratação seja predeterminado;
c) Necessidade temporária de excepcional interesse público devidamente justificada;
d) Que se trate de interesse público excepcional;
e) Que a necessidade de contratação seja indispensável,
sendo vedada a contratação para os serviços ordinários
permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. – g.n.
O douto representante do Parquet de Contas acompanhou, na íntegra, a área técnica, nos termos do Parecer
07316/2017-8, da lavra do Procurador, Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, sendo, assim, necessário a análise do
feito.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Denota-se que a presente representação foi conhecida, conforme Voto nº 05222/2017-7 e Decisão nº
03470/2017-8, por estarem presentes os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser mantido o conhecimento da representação, conforme antes decidido.
3. DAS PRELIMINARES:
3.1 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SR.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS:
O Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos, suscitou ilegitimidade passiva ad causam para figurar nos autos, alegando em síntese, a existência de normas de desconcentração de poderes daquele Executivo Municipal, ou seja,
a Lei Municipal nº 3479/2009, regulamentada pelos Decretos nº 2207/2009 e 5404/2014, vejamos, verbis:
[...]
A Lei nº 3.479/2009, que altera a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal da Serra e dá outras proDiário Oficial de Contas

vidências, transfere competência aos secretários municipais e autoridades de igual hierarquia para ordenar
despesas, autorizar pagamentos, enfim, praticar todos
os atos de gestão. Assim, pode-se dizer que os secretários municipais da Serra são ordenadores. – (g.n.).

saúde e outros afastamentos que a lei estabelecer, bem
assim no caso de ausência da sede do Município por motivo de missão oficial.
Art. 2º. Aos ordenadores de despesas competem:

DECRETO Nº. 2207, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.

I - Autorizar as despesas procedentes de sua Unidade Orçamentária ou de Unidade Orçamentária em que vinculam as despesas de sua Pasta:

ESTABELECE NORMAS PARA EXECUÇÃO DO ART. 10 E §§
DA LEI 3479/2009.

II - Homologar, revogar ou anular as licitações, bem como ratificar as dispensas ou inexigibilidades;

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pelo disposto no art. 72, inciso II, da Lei Orgânica do Município e;

III - Assinar contratos, acordos, convênios e outros instrumentos congêneres, bem como designar formalmente servidor, para acompanhar a execução e fiscalização
dos mesmos e, ainda, a emitir ordem de serviço, paralisação e reinício da execução do contrato;

O Decreto nº 2207/2009, assim preceitua, verbis:

Considerando o inteiro teor do processo administrativo
n°. 74.623/2209.
DECRETA:
Art. 1º. No âmbito do Poder Executivo Municipal, são ordenadores de despesas, além do Prefeito Municipal:
I - Os Secretários Municipais;
II - O Secretário-Chefe da Coordenadoria de Comunicação;
III - O Secretário Especial;
IV - O Coordenador de Governo;
V - O Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito;
VI - O Auditor Geral;
VII - O Procurador Geral.
Parágrafo único. A competência de que trata o “caput”
deste artigo se estenderá aos substitutos legais, enquanto durar os impedimentos dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos I a VII, em razão de férias, licença de
www.tce.es.gov.br

IV - Autorizar empenhos e pagamentos;
V - Determinar para que, no âmbito de sua competência, sejam observadas com rigor as normas da Lei Federal n° 4320/64, especialmente as contidas no art. 63, no
que pertine à fase da liquidação da despesa, e das Leis
n°s 8666/93 e 10.520/2002 e suas alterações, no que se
refere a licitações e contratos;
VI - Autorizar adiantamento, estabelecido no art. 68 da
Lei Federal n° 4.320/64, em casos excepcionais, quando
não for possível a realização da despesa pelo processo
normal, nos precisos termos da legislação vigente;
VII - Delegar competência, através de podaria devidamente publicada, ao seu substituto legal, para exercer
as atribuições mencionadas neste artigo, quando entender necessário.
Parágrafo único. Os processos de dispensa e inexigibilidade de licitação deverão ser analisados pela PROGER,
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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antes da ratificação pela autoridade superior. (Redação
dada pelo Decreto nº 3702/2014)

2009.

[...]

[...]

Art. 3º. Os ordenadores de despesa ficam dispensados
de submissão ao COAD, dos processos geradores de despesas até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais), desde que possuam previsão orçamentária e estejam dentro das cotas estabelecidas para os seus respectivos órgãos e secretarias.

Já o Decreto nº 5404/2014, assim preceitua, litteris:

Art. 3°. Os Secretários Municipais e Autoridades de
igual hierarquia, indicados no art. 1°, são responsáveis
civil, administrativa e criminalmente pelas despesas ordenadas e pelos pagamentos autorizados, inclusive perante o Tribunal de Contas do Estado, nos limites definidos no presente Decreto. – (g.n.).

§ 1º. Ficam dispensadas de autorização do COAD as despesas cobertas com recursos de convênios, cujos planos
de trabalho tenham sido aprovados pelo comitê respectivo.
§ 2º. Independentemente do valor fixado no “caput”
deste artigo, as horas extras, diárias e participação de
servidores em congressos, seminários, cursos ou congêneres e as despesas dela decorrentes depende de prévia
autorização do COAD.
§ 3º. As Comissões Permanentes de Licitação encaminharão ao COAD, até o dia 5 do mês subsequente, relatório gerencial com demonstrativo de despesas executadas, discriminando o órgão ou secretaria, o objeto, o
quantitativo, a modalidade e o valor.
Art. 4º. Os Secretários Municipais e Autoridades de
igual hierarquia, indicados no art. 1°, são responsáveis
civil, administrativa e criminalmente pelas despesas ordenadas e pelos pagamentos autorizados inclusive perante o Tribunal de Contas do Estado, nos limites definidos no presente decreto.
Art. 5º. Este decreto entrará em vigor e produzirá seus
efeitos a partir de 1° de janeiro de 2010.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio Municipal, em Serra, aos 29 de dezembro de
Diário Oficial de Contas

Fazendo menção ao Decreto nº 5404/2014, que também
dispôs sobre a delegação de competência para ordenar
despesas no âmbito do Executivo daquele município, o
responsável destacou o conteúdo dos artigos 1.º e 3.º
daquele instrumento, reproduzidos a seguir:
Art. 1°. No âmbito do Poder Executivo Municipal, são
ordenadores de despesas:
I. Gestor do Fundo Municipal de Saúde;
II. O Secretário Municipal de Educação;
III. O Secretário Municipal de Serviços;
!V. O Secretário Municipal de Obras;
V. O Secretário Municipal de Assistência Social;
VI. O Secretário Municipal de Administração e Recursos
Humanos.
§ 1°. Ficam vinculadas ao Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos todas as unidades orçamentárias, exceto: Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de
Serviços, Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Assistência Social, vinculadas, respectivamente, aos ordenadores mencionados nos incisos I a V.
§ 2°. A competência de que trata o “caput” deste artigo se estenderá aos substitutos legais, enquanto durar
os impedimentos dos titulares dos órgãos mencionados
nos incisos I a VI, em razão de férias, licença de saúde e
outros afastamentos que a lei estabelecer, bem assim no
caso de ausência da sede do Município por motivo de
missão oficial.
www.tce.es.gov.br

Nesse sentido, a área técnica concluiu pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada,
por entender que, não obstante da existência de normas
de desconcentração de poderes, no âmbito do Executivo
do Município de Serra, delegando competência para ordenar despesas, entendeu que a preliminar (Ilegitimidade ad causam) levantada pelo gestor não deve ser acolhida, vez que, “a responsabilidade deve ser apurada de
forma subjetiva, como usualmente estão sendo instruídos os processos em trâmite nesta Corte, verificando o
nexo de causalidade entre a irregularidade e a conduta
do gestor responsabilizado, tanto em suas ações quanto nas omissões”.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva nº
6033/2017, informou que “ao contrário do alegado pelo defendente e dos casos tratados nos julgados por ele
trazidos, restou evidenciado nestes autos que o Edital
do Processo Seletivo Simplificado 002/2017 foi assinado pelo Prefeito Municipal, restando configurada a prática de ato pelo defendente que suspostamente resultou
em irregularidade”.
Argumentou, ainda, a subscritora que “prima facie, não
é possível excluir definitivamente o defendente do exame dos fatos em questão, dependendo sua responsabilização das características que os fatos assumirem em
concreto, o que demanda o exame das provas carreadas
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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aos autos”.
Em que pese o posicionamento da área técnica e do douto representante do Parquet de Contas, passo a tecer
considerações.
Cabe ressaltar que “se tudo o que se praticasse no âmbito da Municipalidade recaísse na responsabilidade pessoal e processual do Prefeito”, este seria impedido de
administrar o Município, permanecendo à disposição da
Justiça ou dos Tribunais de Contas, isto porque em municípios de grande porte a demanda administrativa é enorme e daí pode advir erros e até fraldes.
Neste contexto, entendo que, quando o Prefeito for beneficiário direito do ato praticado, mesmo no caso de
delegação, o que não é o caso, a responsabilidade recai
sobre ele, todavia, quando o ordenador de despesa e
não ao Prefeito pratica o ato, por se tratar de execução
orçamentária da despesa pública, dada a especificidade da despesa, atreladas as ações governamentais para
liberações de créditos e respectivos valores, no caso a
gestores de cada projetos, torna-se possível as atribuições de responsabilidades aos mesmos e não ao Prefeito que exerce supervisão administrativa e financeira.
Desta maneira, quanto às alegações trazidas pelo gestor,
no que concerne a desconcentração, entendo ser plausível a aplicação ao caso em comento, competindo ao Secretário Municipal de Educação a responsabilidade para efeito de cumprimento da obrigação em questão, razão pela qual acolho a preliminar suscitada.
3.2 DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
MUNICIPAL Nº 3824/2011:
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva argumentou que “a ITI 859/2017 propôs a instauração de incidenDiário Oficial de Contas

te de inconstitucionalidade em face da Lei Municipal nº
3824/2011, cujo artigo 1º autoriza a contratação temporária de diversos profissionais para atuação nas Unidades de Ensino do Município da Serra”.

do, referido no parágrafo anterior, deverá ser criada pelo Secretário de Educação uma Comissão de Servidores,
ficando o resultado final do Processo sujeito a homologação do Prefeito.

Desse modo, transcreve-se o teor da Lei Municipal da
Serra nº 3824/2011, litteris:

Art. 2º. A descrição das atividades de cada função, os
requisitos e outras especificidades constam no anexo I
desta Lei.

[...]
LEI Nº 3824, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 130 PROFESSORES MAPB - INFORMÁTICA EDUCATIVA, 30 PROFESSORES MAPB – BILÍNGÜE E 30 PROFISSIONAIS PARA
A FUNÇÃO DE TÉCNICO TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – LIBRAS, PARA ATUAÇÃO
NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA SERRA.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO faço saber que a Câmara Municipal decretou
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e para cumprimento do disposto no inciso IX, do art. 37, da CF e em conformidade com a Política Nacional da Educação Especial, fica
o Poder Executivo autorizado a contratar 130 Professores MaPB - Informática Educativa, 30 Professores MaPB – Bilíngüe e 30 profissionais para a função de Técnico Tradutor e Interprete de Libras – Língua Portuguesa
– Libras, para atuação nas Unidades de Ensino do Município da Serra.
§ 1º. A contratação autorizada por meio de Processo Seletivo Simplificado, com utilização de critérios de seleção
definidos em Edital, obedecendo princípios de publicidade, legalidade, impessoalidade e moralidade.
§ 2º. Para a realização do Processo Seletivo Simplificawww.tce.es.gov.br

Parágrafo único. O Edital de Processo Seletivo poderá
exigir, além dos requisitos declarados no anexo I desta
Lei, prova de Experiência Profissional específica, com definição de critérios.
Art. 3º. Os professores contratados nos termos desta Lei
serão remunerados sempre na referência inicial da classe correspondente e no maior nível de habilitação comprovada e concluída na área específica, apresentada no
ato do contrato.
Art. 4º. O salário base do Técnico Tradutor e Interprete de Libras – Língua Portuguesa – Libras contratado nos
termos desta Lei será correspondente ao nível 7 – Classe
1, da Tabela de Salários do Município da Serra.
Art. 5º. As contratações com base nesta Lei serão formalizadas através de contratos administrativos de prestação de serviços, com duração de até 12 (doze) meses,
prorrogáveis excepcionalmente por igual período, podendo ocorrer o distrato por parte da municipalidade
a qualquer tempo, devendo, neste caso, ocorrer aviso
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, prazo este não utilizável no caso de rescisão decorrente de inadimplência do contratado.
Parágrafo único. A inadimplência do contratado dará lugar a proibição de celebração de novo contrato com o
Município da Serra por um período mínimo de 02 (dois)
Segunda-feira, 9 de julho de 2018

113

ATOS DO PLENÁRIO

anos.
Art. 6º. Além das obrigações decorrentes desta Lei, os
servidores contratados ficam sujeitos aos deveres, obrigações e responsabilidades a que se sujeitam os servidores públicos do Município da Serra, em conformidade
com o disposto na Lei nº 2360/2001.

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

das leis, sabe-se que os Tribunais de Contas podem apreciar a constitucionalidade de uma lei, sem, contudo declará-la inconstitucional.

[...]

A diferença, basicamente, se dá no plano em que se cogita a aplicação da norma, se de validade ou de eficácia,
isto porque uma lei tem como fundamento de validade a
Constituição Federal.

I – Por término do prazo contratual, inclusive prorrogação, se houver;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

II – Por pedido de rescisão de iniciativa do contratado;

[...]

III – Por insuficiência de desempenho do contratado, podendo neste caso, a rescisão ocorrer a qualquer momento.

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; (...) – g.n.

Art. 8º. As despesas decorrentes da contratação prevista nesta Lei correrão por conta do Orçamento do Poder
Executivo Municipal.

Cabe ressaltar que o inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal, não discrepa dos termos da Lei Municipal
da Serra nº 3824/2011, vez que a contratação de pessoal pode ser realizada por tempo determinado, visando
atender excepcionalmente o interesse público, contudo
há de se considerar ou não a ausência de requisitos essenciais da finalidade e motivo, bem como a generalidade das normas municipais de não apontarem as situações excepcionais que autorizariam as contratações
temporárias.

Art. 7º. O contrato firmado em decorrência da aplicação
desta Lei extinguir-se-á sem direito a indenização nos seguintes casos:

Art. 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Palácio Municipal, em Serra, aos 20 de dezembro de
2011.
ANTÔNIO ALVES SÉRGIO VIDIGAL
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o original publicado e arquivado
na Prefeitura Municipal da Serra. – g.n.
Lado outro, a Constituição Federal em seu artigo 37, assim preceitua, verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
Diário Oficial de Contas

Ademais, verifico a existência de prejudicialidade quanto à análise de mérito da irregularidade inserta na Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 6033/2017-1, até porque antes de se adentrar ao mérito necessário é resolver o incidente de inconstitucionalidade suscitado, como
ora se faz.
Quanto ao tema apreciação da inconstitucionalidade
www.tce.es.gov.br

No plano de validade, a norma será inválida se afrontar
os termos da CF/88, e será válida se for com ela material
e formalmente compatível.
Há que se registrar que no caso de declaração de inconstitucionalidade, há os legitimados ativos, no caso de controle abstrato ou concentrado, nos termos do art. 103
da Carta Maior, podendo a norma ser declarada inconstitucional, também, de forma incidental, no caso concreto
ou difuso, em julgamento realizado por órgão do Poder
Judiciário, singular ou colegiado, observando-se a chamada cláusula de reserva de Plenário, tal qual previsto
no art. 97 da CF/88.
Sobre o assunto, o Excelso Pretório já se posicionou pela possibilidade de os Tribunais de Contas apreciarem a
constitucionalidade das leis e atos normativos em matéria de sua competência, vejamos:
STF Súmula nº 347 - O Tribunal de Contas, no exercício
de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade
das leis e dos atos do poder público. (g.n.).
O fundamento da competência dos Tribunais de Contas
está nos artigos 70 e 71 da Carta Magna, que atribuem
ao Tribunal de Contas da União a competência para o
julgamento da legalidade dos atos, contratos, reformas
e pensões, com o objetivo de evitar a ocorrência de danos ao erário ou com o objetivo de se aplicar sanções,
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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quando efetivamente caracterizada a ocorrência desses
danos, ou ainda quando caracterizada graves infrações a
normas legais.
Em sendo a CF/88 a Lei Maior, que fundamenta a validade de todas as demais leis, a competência dos Tribunais
de Contas resta evidenciada.
Assim, a competência do Tribunal de Contas se efetiva
no caso concreto, como prejudicial de mérito à decisão
pretendida, atingindo não a validade da norma, posto
que continue a subsistir seus efeitos, mas atingindo sua
eficácia, portanto, retirando da norma a capacidade de
produção de efeitos no caso concreto, no lecionar de
Roberto Rosas, como transcrito:
[...]
Ao Tribunal de Contas não compete a declaração de inconstitucionalidade de lei, nos termos do art. 97, que dá
essa competência aos tribunais enumerados no art. 92.
Caso o ato esteja fundado em lei divergente da Constituição o Tribunal de Contas pode negar-se à aplicação
porque há que distinguir entre declaração de inconstitucionalidade e não aplicação de leis inconstitucionais,
pois esta é obrigação de qualquer tribunal ou órgão de
qualquer dos Poderes do Estado (ROSAS, 2004, p.153).
– (g.n.).
Por fim, o subscritor da Instrução Técnica Conclusiva –
ITC nº 6033/2017-1, em síntese, alega que a lei municipal em comento “não consta a situação fática que autoriza a contratação temporária, limitando-se a reproduzir a expressão abrangente contida na Constituição Federal”. - g.n.
Não obstante do posicionamento da área técnica e do
douto representante do Parquet de Contas, em atendiDiário Oficial de Contas

mento ao princípio da acessibilidade dos cargos públicos
e demais princípios constitucionais aos quais está a Administração Pública adstrita, nossa Carta Maior tornou
obrigatória à aprovação prévia em concurso público para
o provimento de quaisquer cargos ou empregos na Administração Direta e Indireta, inclusive para o preenchimento de empregos nas empresas públicas e Sociedade
de Economia Mista.
No que se refere à contratação temporária, a Constituição Federal prevê expressamente que a temporalidade
e a excepcionalidade da contratação são pressupostos
inafastáveis para que a mesma seja considerada válida,
ou seja, os contratos firmados devem ter sempre prazo
determinado, contrariamente, aliás, do que ocorre nos
regimes estatutário e trabalhista, contudo tais contratos são improrrogáveis ou são admitidas prorrogações
até um limite máximo, com o intuito de evitar que se
afronte a regra geral do Concurso Público.
Nesse sentido, para a doutrinadora Carmén Lúcia Antunes Rocha (Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos, p. 241-242), faz-se necessário, verbis:
[...] que se estabeleçam os critérios legais para a definição do que seja a temporariedade e a excepcionalidade. Aquela referente à necessidade, e esta concernente
ao interesse público. É temporário aquilo que não tendo
a duração ou permanência no tempo. A transitoriedade
põe-se como uma condição que indica ser passageira a
situação, pelo que o desempenho da função, pelo menos
pelo contratado, tem o condão de ser precário. A necessidade que impõe o comportamento há de ser temporária, segundo os termos constitucionalmente traçados.
Pode-se dar que a necessidade do desempenho não seja
temporária, que ela até tenha de ser permanente. Mas a
www.tce.es.gov.br

necessidade, por ser contínua e até mesmo por ser objeto de uma resposta administrativa contida ou expressa num cargo que até mesmo se encontre, eventualmente, desprovido, é que torna aplicável a expressão constitucionalmente manifestada pela expressão ‘necessidade temporária’. Quer-se, então, dizer que a necessidade das funções é contínua, mas aquela que determina a
forma especial de designação de alguém para desempenhá-las sem concurso e mediante contratação é temporária. (....). [g.n.].
Frisa-se que é preciso verificar que, no caso concreto da
contratação, aquilo que a própria Constituição denomina de necessidade temporária de excepcional interesse
público, daí, a expressão é de clareza ofuscante, não deixando dúvidas: eventual contratação temporária obrigatoriamente deve-se dar apenas em casos excepcionais, em que eventual demora cause danos ao interesse público ou, mais especificamente, ao PRINCÍPIO DA
CONTINUIDADE DA AÇÃO ESTATAL E DO SERVIÇO PÚBLICO.
Entretanto, a necessidade excepcional não pode ser gerada pela inércia do administrador público, vez que o
planejamento é o princípio norteador da Administração, devendo os órgãos e entidades públicas adequar
as suas projeções de contratação de pessoal às necessidades do serviço e à disponibilidade orçamentária.
Assim, verifico que se mostra regular a atuação do gestor público por se tratar de contratação excepcional
temporária, em razão da necessidade do Município, observadas as peculiaridades do caso.
Desse modo, entendo que a Lei Municipal da Serra nº
3824/2011, está em consonância com os ditames constitucionais, em razão de contratação por tempo deterSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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minado, objetivando atender a necessidade temporária,
sendo a Lei Municipal nº 3824/2011 constitucional, por
entender que a mesma não viola o art. 37, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que o dispositivo da lei
municipal institui hipótese ESPECÍFICA GENÉRICA PARA
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, podendo haver violação
da regra no caso específico, em razão da reiterada existência de contratações temporárias, sem realização de
concurso público, sendo isto o mérito da questão.
Desta maneira, divirjo do posicionamento da área técnica e do douto representante do Parquet de Contas, razão pela qual o incidente suscitado deve ser resolvido no
sentido de que seja mantida a eficácia dos termos da Lei
Municipal da Serra nº 3824/2011, por entender a mesma não afronta ao artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal de 1988, por instituir hipótese específica para contratação temporária, sendo, portanto, constitucional.
4. DO MÉRITO:
Passo, então, ao enfrentamento de mérito do indicativo
de irregularidade tratado nos autos, à luz das razões de
defesa, bem como da legislação aplicável.
4.1 PROMOÇÃO IRREGULAR DE EDITAL DE PROCESSOS
SELETIVOS SIMPLIFICADOS PARA CONTRATAÇÃO DE
SERVIDORES TEMPORÁRIOS EM DETRIMENTO À REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.
Base legal: art. 37, II e IX da CF/88.
Responsável: Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal de Serra.
Conduta: Promover processo seletivo simplificado para
investir servidores públicos em cargos públicos de natureza efetiva sem que houvesse demonstrado real e esDiário Oficial de Contas

pecífica necessidade temporária de excepcional interesse público, em desobediência com o art. 37, IX, da CF e
o princípio do concurso público, estando ciente da essencialidade deste meio para investir servidores na estrutura permanente do ente (art. 37, II, da Constituição
Federal).

informática educativa é assessorar o professor regente
de classe e que fora cogitada a possibilidade de inserir
o cargo no próximo concurso apenas após a experiência
nas escolas. Afirma que o último concurso público foi realizado em 2012 e prorrogado por mais dois anos, tendo
expirado em 28/12/2016”.

Nexo causal: Ao realizar processo seletivo simplificado
com o objetivo de admitir servidores temporários para
executar atividades permanentes do Município sem demonstrar ser a necessidade apenas temporária e excepcional, ofendeu diretamente os incisos II e IX do art. 37
da CF/88.

Contempla o gestor, “que durante os anos de funcionamento do laboratório, verificou-se que o acesso à área
tecnológica chegou mais rápido às crianças e jovens, de
modo que demonstraram maior habilidade, ensejando a
realização de processos seletivos”.

Em suas alegações de defesa, o gestor trouxe aos autos
informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação, no que se refere à Portaria 522/MEC/1997, que
“instituiu o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo), visando promover o uso pedagógico das
tecnologias de informática e comunicações na rede pública de educação, resultando no envio de equipamentos
para a criação de Laboratórios de Informática Educacionais para o Município no final da década de 2000”.
Desse modo, em razão da instituição do referido programa, houve a necessidade “contar com profissionais para
atuar nos referidos laboratórios e considerando que nem
todas as escolas haviam sido contempladas com equipamentos, a Secretaria de Educação optou por agir com
cautela: primeiramente, sugeriu a implantação do cargo
e solicitou autorização para abertura do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Professor MaPB - Informática Educativa, tendo sido publicada a Lei Municipal 3824/2011, a qual autoriza a contratação temporária de 130 professores de informática”.
Neste contexto “esclarece que o papel do professor de
www.tce.es.gov.br

A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva argumentou o seguinte:
[...]
Dessa forma, a promoção do processo seletivo 002/2017
viola o princípio fundamental do concurso público previsto na Constituição Federal, visto que propiciou contratações cuja necessidade temporária de excepcional interesse público não restou evidenciada, tampouco se amparava em previsão legal dos casos excepcionais. Ao contrário, se inserem justamente na hipótese vedada pelo
STF, pois caracterizam contratações de serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
Ante o exposto, considerando que não restou demonstrada real e específica necessidade temporária de excepcional interesse público das contratações temporárias pretendidas com o processo seletivo simplificado
002/2017, em afronta ao art. 37, IX, da CF, opina-se pela manutenção da irregularidade em face do Sr. Audifax
Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal de Serra, signatário do edital do processo seletivo 002/2017.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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No entanto, ainda que se tenha opinado pela inconstitucionalidade da Lei 3824/2017 no item 2.2 desta ITC,
não se pode deixar de notar que é pacífico na doutrina
e jurisprudência pátria que todas as leis se revestem de
presunção de constitucionalidade em virtude de terem
passado pelo crivo do controle preventivo realizado, tanto pelo Poder Legislativo, quanto pelo Executivo. Dessa
forma, a presunção de constitucionalidade de que se revestia a Lei Municipal 3824/2011 no momento do lançamento do edital de processo seletivo simplificado assinado pelo Prefeito Municipal faz sobrelevar a boa-fé do
gestor, que se encontrava legalmente autorizado a promover as contratações temporárias para o cargo de Professor MaPB – Informática Educativa. Ademais, existia
previsão de extinção da necessidade das referidas contratações em dezembro de 2017.
Portanto, considerando a situação fática deste caso concreto, opina-se pela não aplicação da sanção de multa
ao gestor, mas que seja expedida determinação para
que a Prefeitura Municipal da Serra se abstenha realizar processos seletivos simplificados visando contratações temporárias que não preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos elencados pelo STF:
Previsão legal dos casos excepcionais, ou seja, que a lei
estabeleça os casos em que se dará a contratação;
O prazo de contratação seja predeterminado;
Necessidade temporária de excepcional interesse público devidamente justificada;
Que se trate de interesse público excepcional;
Que a necessidade de contratação seja indispensável,
sendo vedada a contratação para os serviços ordinários
permanentes do Estado, e que devam estar sob o especDiário Oficial de Contas

tro das contingências normais da Administração.- g.n
Ressalta-se que, diante do atendimento da Portaria 522/
MEC/1997, que instituiu o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo), deve ser analisado se o gestor infringiu o disposto nos incisos II e IX do art. 37 da
CF/88, no caso concreto, razão pela qual passo a tecer
considerações.
É evidente que a evolução tecnológica, considerando à
época que foi emitida a Portaria 522/MEC/1997, desenvolveu-se com extrema rapidez, razão pela qual a ausência desse conhecimento impõe uma distância e o
acesso a informação.
Neste sentido, a existência da necessidade de preparo
técnico devido a presença marcante da tecnologia na
educação é fato consumado, permitindo somente a estas crianças e adolescentes a utilização lúdica da tecnologia.
Nota-se que o “Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo)”, instituído pela Portaria 522/MEC/1997,
possibilitou a rede pública de educação, o estreitamento
do saber aos alunos, além de trazê-los para a realidade
da tecnologia da informação, aumentando consideravelmente o campo de visão estudantil.
Assim, pelo que consta dos autos, bem como pela análise trazida pela área técnica e pelo Parquet de Contas,
resta claro que o processo seletivo simplificado, em comento, não preencheu os requisitos elencados pelo STF,
conforme afirmou a área técnica, não sendo as justificativas apresentadas pelo gestor suficientes para elidir a
presente irregularidade, em razão da ausência de motivação suficiente para a reedição do processo seletivo.
Assim sendo, entendo que assiste razão a área técnica e
www.tce.es.gov.br

ao douto representante do Parquet de Contas, em face
das peculiaridades do caso em apreço, motivo pelo qual
mantenho a irregularidade, sem cominação de multa
pecuniária, com expedição de determinações.
5. DISPOSITIVO:
Por todo o exposto, divergindo parcialmente da área técnica, do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no
sentido de que o Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, assim delibere:
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
ad causam 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. EXTINGUIR o processo sem resolução de mérito,
em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Sr. Audifax Charles Pimentel
Barcelos, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil - CPC;
1.2. RESOLVER o incidente de inconstitucionalidade suscitado, no sentido de que seja mantida a eficácia aos
termos da Lei Municipal da Serra nº 3824/2011, entendendo que a mesma não afronta à norma contida no art.
37, incisos II e IX, da Constituição Federal de 1988, por
instituir hipótese específica para contratação de temporária, pelas razões expostas no item 3.2 desta decisão,
razão pela qual a mesma é constitucional;
1.3. CONHECER da presente REPRESENTAÇÃO, e, pelo
princípio da eventualidade, caso o Pleno entenda de maSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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neira diversa quanto à preliminar suscitada, considerá-la PROCEDENTE, tendo em vista o reconhecimento da
irregularidade descrita no item 4.1 desta decisão, pelas
razões ali expendidas, sem cominação de multa pecuniária;

dente), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.

1.4. DETERMINAR ao atual gestor do Município da Serra, que se se abstenha realizar processos seletivos simplificados visando contratações temporárias que não
preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos
elencados pelo STF:

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
Lido na sessão do dia: 19/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1.4.1. Previsão legal dos casos excepcionais, ou seja, que
a lei estabeleça os casos em que se dará a contratação;
1.4.2. O prazo de contratação seja predeterminado;
1.4.3. Necessidade temporária de excepcional interesse
público devidamente justificada;
1.4.4. Que se trate de interesse público excepcional;
1.4.5. Que a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob
o espectro das contingências normais da Administração.
1.5. DAR ciência aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após trânsito em julgado.
2. Por maioria. Vencido parcialmente o conselheiro em
substituição João Luiz Cotta Lovatti que votou pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito e
por negar executoriedade ao art. 1º da Lei 3824/11, na
forma da ITC 6033/17.
3. Data da Sessão: 17/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presiDiário Oficial de Contas

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

ACÓRDÃO TC- 418/2018 – PLENÁRIO
Processos: 05641/2017-6, 04926/2016-1, 04571/20164, 02745/2013-9, 03956/2012-6
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Relator: Marco Antônio da Silva

www.tce.es.gov.br

Recorrentes: ANPO-ES ASSOCIACAO NOROESTE DE PEDRAS ORNAMENTAIS DO ESPIRITO SANTO e RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA,
Interessados: WALDELES CAVALCANTE, ROBERTO RIBEIRO MARTINS, VALMIR FANTI, LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA, VANDER ONOFRE, CLEMILDA JOSE SATIL,
JOSE CARLOS MADUREIRA, BEZALEEL PEREIRA DA SILVA,
CENTRO BRASILEIRO DE FOMENTO A PESQUISA, B.P.S.
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE AUDIO LTDA - ME,
J.E. DUTRA - RDG DIVULGACAO - ME, EDIVALDO MARTINS FILIPE,
Procuradores: MAGNO FERRAZ LOPES (OAB: 13121-ES),
GABRIEL PEIXOTO ROCHA (OAB: 23404-ES)
RECURSO     DE     RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACORDÃO TC 167/2016 – CONHECER DOS RECURSOS - DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO SR. RAONY FONSECA SCHEFFER - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA
ANPO-ES – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Pessoa Jurídica ANPO-ES Associação Noroeste de Pedras Ornamentais do Espírito Santo
e pelo Procurador Municipal, Sr. Raony Fonseca Scheffer, em face do Acórdão TC 638-2017 – Primeira Câmara, prolatado nos autos do Processo TC 4571/2016, através do qual esta Corte de Contas conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração interpostos pelo Sr. Raony Fonseca Scheffer, mantendo-se os termos
do Acórdão TC 167/2016 prolatado nos autos do Processo TC 3956/2012, que julgou IRREGULARES as Contas dos responsáveis, apenando-os com multa e impuSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tação de ressarcimento ao erário, em razão dos seguintes indicativos de irregularidade constantes do Acórdão
TC 167/2016:
[...]
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3956/2012, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sessão realizada no dia dezessete de fevereiro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
1. Preliminarmente, afastar a preliminar de nulidade ou
trancamento do processo, por ausência amparo fático
ou jurídico, como demonstrado no voto do Relator, e no
mérito, manter as seguintes irregularidades:

Raony Fonseca Scheffer Pereira (Procurador Municipal).
[...]
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Recursos – Secex Recursos, opinou pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO, conforme Instruções Técnicas de Recursos – ITR 178/2017-1 e 243/2017-1.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante os Pareceres 05179/2017-4 e 06015/2017-3, da lavra do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área técnica, manifestou-se no mesmo
sentido.

Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO dos recursos de
reconsideração apresentado pela empresa ANPO-ES e
pelo Sr. Raony, tendo a área técnica se manifestado através da Secretaria de Controle Externo de Recursos - Secex Recursos, nos termos das Instruções Técnica de Recurso - ITR 0178/2017-1 e 243/2017-1, verbis:
ITR 0178/2017-1:
[...]
CONCLUSÃO

Ressalte-se que foram realizados Pregões nas 45ª, 1ª
e 2ª Sessões Ordinárias do Plenário em 19/12/2017,
30/1/2018 e 6/2/2018, tendo o Sr. Raony Fonseca Scheffer realizado sustentação oral por ocasião da 45ª Sessão,
em 19/12/2017, conforme documentação e Notas Taquigráficas acostadas às fls. 121-138, mantendo-se os autos
em pauta, não tendo comparecido para o exercício deste
direito a empresa ANPO-ES.

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 pelo NÃO PROVIMENTO, mantendo-se
incólumes todas as irregularidades atribuídas a Recorrente pelo Acórdão recorrido, bem como, todas as penalidades. – g.n.
[...]

Ressarcimento: R$ 180.000,00 (85.239,38 VRTE).

Assim sendo, 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.

1.21. PAGAMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÃO PELA
FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DA CPL À INTEGRANTE DOS QUADROS DA PROCURADORIA MUNICIPAL (item
2.6 desta ITC)

VOTO

No que tange ao mérito, opina-se pelo NÃO PROVIMENTO, devendo ser MANTIDO o ACÓRDÃO TC 638/2017,
em todos os seus termos.

[...]
1.9 PRESTAÇÃO DE CONTAS INSUBSISTENTE - NOVOS REPASSES INDEVIDOS (item 2.2.2 desta ITC)
Base Legal: Infração ao artigo 116, caput, e §32, inciso
I e 11, da Lei 8.666/93, c/c art. 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Responsáveis: Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal);
Associação Noroeste de Pedras Ornamentais do Espírito
Santo- ANPO (Convenente)

Base Legal: Infração ao artigo 37, caput, da CF/88

Em se tratando de Recurso intentado em face dos Acórdãos TC 167/2016 e 638/2017, necessário é a sua análise, em cotejo com os documentos e argumentos despendidos.

Responsáveis: Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal);

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Diário Oficial de Contas
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ITR 00243/2017-1:
IV. CONCLUSÃO
Com base nos elementos aqui expostos, opina-se, quanto aos requisitos de admissibilidade, pelo CONHECIMENTO do presente recurso.

Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, conforme os Pareceres 05179/2017-4 e 06015/2017-3.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Denota-se que o Acórdão TC 638/2017 – Primeira Câmara foi disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico deste Egrégio Tribunal de Contas no dia 17/7/2017, considerando-se publicado no dia 18/7/2017 (fl. 17), nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 5º da Resolução
TC 262/2013, tendo os presentes recursos de reconsideração sido interpostos em 01/8/2017 e 18/8/2017, sendo, portanto, TEMPESTIVOS.
Verifica-se que os recorrentes são capazes e possuem interesse e legitimidade, estando preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, nos termos dos artigos 395
e 396 da Resolução TC 261/2013, razão pela qual deve o
recurso ser conhecido.
3. DO MÉRITO RECURSAL:
Cumpre a este Relator o enfrentamento de mérito das irregularidades objeto dos presentes recursos, cuja mantença foi sugerida pela área técnica, à luz da documentação dos autos, das razões recursais, bem como da legislação aplicável, a saber:
3.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS INSUBSISTENTE – NOVOS REPASSES INDEVIDOS (ITEM 1.9 DO ACÓRDÃO Nº
167/2016).
Ressarcimento: R$ 180.000,00 equivalentes a 85.239,38
VRTE’s.
Base normativa: artigo 116, caput, e § 3º, incisos I e II,
da Lei Federal 8666/1993; c/c artigos 62 e 63, da Lei Federal 4.320/1964.
Responsáveis: Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal; e Associação Noroeste de Pedras Ornamentais do
Espírito Santo – ANPO – Conveniada.
Consta do relato técnico que as prestações de contas
Diário Oficial de Contas

apresentadas pela convenente compõem-se de recibos
mensais assim discriminados: “Pagamento a Consultores” R$ 6.800,00 (valor fixo); “Ressarcimento de despesas relativas a transporte, alimentação, moradia e outros” R$ 4.180,00 (valor fixo); e “Pagamento a Consultores Projeto ANPO/CMMINES”, nos valores de R$ 3.904,50
a R$ 4.000,00.
Relatou-se, ainda, que, solicitadas as informações e documentos necessários pela equipe de auditoria, não foram eles atendidos, não sendo possível identificar os
nomes dos Consultores, nem os comprovantes dos pagamentos referentes a alimentação, transportes, moradia, e outros.
A empresa ANPO-ES, em suas razões recursais, alegou,
em síntese, que todos os repasses recebidos de recursos
do Convênio 03/2011 foram aplicados na realização de
atividades para implantação da Agenda 21 Mineral, não
sendo devido o ressarcimento ao erário.

dades e despesas na sua execução.
A subscritora da ITR 00178/2017-1 sugeriu a mantença
da presente irregularidade, contra argumentando, em
síntese, o seguinte:
- Sobre a alegação de nulidade processual por ausência
de ampla defesa e contraditório, verifica-se que a própria recorrente afirma que foi devidamente citada nos
autos do processo de auditoria, não procedendo tal alegação;
- Com relação aos argumentos de que a Prefeitura vem
impedindo-lhe acesso ao processo que gerou o convênio, também não procedem, pois, constam dos autos do
Processo TC 3956/2016, cópia do referido processo, com
seus documentos que não foram capazes de sanar a presente irregularidade.

Aduziu a recorrente que prestou contas mensalmente e
ao término do convênio apresentando farta documentação junto à Secretaria Municipal de Indústria, Comércio
e Rocha, além do que a Prefeitura vem impedindo-lhe
vista e acesso ao processo do convênio, gerando-lhe
prejuízo e dificuldade para comprovar a regular aplicação dos valores recebidos a bem do interesse público.

Examinando o acervo processual, verifico da documentação juntada em auditoria (fls. 315-496, Processo TC
3956/2012), pertinente às prestações de contas, que
procedem as argumentações da área técnica, não se podendo apurar da referida documentação a boa e regular aplicação do recurso público em análise, ônus este
do gestor em comprovar tal aplicação, consistindo-se
em seu dever prestar contas, a teor do disposto no art.
70, parágrafo único da CF/1988.

Alegou a ocorrência de cerceamento do seu direito ao
exercício do contraditório e ampla defesa, por não ter sido citada em nenhuma fase da auditoria para apresentar
informações e/ou justificativas, requerendo a anulação
dos atos posteriores, o trancamento da Tomada de Contas Especial, com a intimação do Secretário Municipal da
Pasta indicada para que apresente cópia de todo o processo que gerou o convênio, visando comprovar ativi-

Em suas razões recursais, a recorrente afirma ter aplicado devidamente os repasses recebidos no objeto do convênio, tendo prestado contas mensalmente e ao final,
não havendo que se falar em ressarcimento, porém, não
apresentou os documentos comprobatórios da despesa
realizada, quais sejam, os comprovantes dos pagamentos feitos aos Consultores (recibos por eles assinados),
e outras, nem prestou qualquer esclarecimento sobre a
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real execução do convênio.
Com relação aos argumentos da recorrente de que a
Prefeitura e o Secretário Municipal vêm impedindo seu
acesso ao processo de prestação de contas do convênio,
não merecem ser acolhidos, pois o Prefeito, à época, foi
também responsabilizado.
Ademais, as prestações de contas são compostas de cópias e não dos originais dos documentos comprobatórios
da despesa realizada pela recorrente, significando dizer
que há comprovantes da despesa estão em seu poder e
não em poder da Prefeitura.
Da documentação apresentada pela recorrente nas prestações de contas, cujas cópias constam dos autos do Processo TC 3956/2016 (apenso), não se verificam os comprovantes dos recebimentos de pagamentos por ela
feitos a consultores, por exemplo, nem qualquer documento que comprove a implementação da Agenda 21
Mineral, ou qualquer atividade nesse sentido.
O que consta das prestações de contas apresentadas
pela recorrente são recibos mensais assim discriminados: “Pagamento a Consultores” R$ 6.800,00 (valor fixo); “Ressarcimento de despesas relativas a transporte,
alimentação, moradia e outros” R$ 4.180,00 (valor fixo);
e “Pagamento a Consultores Projeto ANPO/CMMINES”,
em valores de R$ 3.904,50 a R$ 4.000,00, tais informações genéricas carecem de comprovação da realização
da despesa nesses objetivos.
Posto isto, acompanho o entendimento técnico e do órgão Ministerial e mantenho a presente irregularidade com a imputação do respectivo ressarcimento e da
multa aplicada.
3.2. PAGAMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÃO PELA
Diário Oficial de Contas

FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DA CPL A INTEGRANTE
DOS QUADROS DA PROCURADORIA MUNICIPAL (ITEM
1.21 DO ACÓRDÃO Nº 167/2016).
Base normativa: artigo 37, caput, da Constituição Federal.
Responsáveis: Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal
e Raony Fonseca Scheffer Pereira – Procurador Municipal.
Segundo o relato técnico foi pago ao Sr. Raony, Procurador Municipal, a quem compete o assessoramento jurídico do Município, pelo exercício de assessoramento à CPL, durante o ano de 2011, o montante de R$
28.778,75, passível de ressarcimento, por se tratar de
acúmulo de funções de Procurador e membro da CPL.
O recorrente admitiu que o Procurador Municipal (cargo efetivo) foi nomeado pelo Prefeito para a função de
assessor jurídico da CPL, a qual exerceu no período de
2010 a 2012, pelo que recebeu, assim como todos os
membros da CPL, o vencimento do cargo efetivo acrescido da gratificação da função desempenhada.
Alegou que nunca houve o exercício cumulativo das funções de Assessor Jurídico da CPL e de Procurador Municipal nos mesmos processos, inexistindo provas nos autos de que tenha exercido suas funções de forma simultânea, tendo-as exercido, sim, de forma concomitante.
Argumentou, por fim, que, inexistindo dano ao erário,
não poderia o Tribunal julgar as suas contas irregulares e
apená-lo com multa, requerendo o afastamento de qualquer penalidade e saneamento de suas contas, haja vista não ser ele ordenador de despesas.
O subscritor da ITR 00243/2017-1 sugeriu a mantença da
presente irregularidade, contra argumentando, em sínwww.tce.es.gov.br

tese, o seguinte:
- O dano ao erário não é a única causa admissível para o
julgamento das contas irregulares, o que também pode
ocorrer pela prática de ato ilegal, conforme o artigo 84
da Lei Complementar Estadual 621/2012;
- A presente irregularidade decorreu do acúmulo de funções conflitantes como a de assessor jurídico da CPL e de
Procurador Municipal, o que restou comprovado nos autos, exatamente por entender o recorrente que sua dupla atuação justificaria o pagamento/recebimento da
gratificação.
Examinando o acervo processual, verifico que restou
plenamente configurada e comprovada a irregularidade
quanto ao exercício de duas funções conflitantes, quais
sejam as de Procurador Municipal e de Assessor Jurídico da CPL.
Constato da documentação acostada às fls. 621-622, 640,
684-685, 701 e 712 dos autos do Processo TC 3956/2012
(apenso), que o Procurador se manifestou em todos os
processos licitatórios, prévia e finalmente, assinando
como Assessor Jurídico da Comissão Permanente de Licitação - CPL.
Assim, nos seus pareceres que seriam devidos em razão da função de Procurador Municipal, ele se identificou como Assessor Jurídico da CPL, tendo, inclusive, à
fl. 701, mencionado o artigo 38, parágrafo único da Lei
8666/93 (convite 01/2011), que exige parecer do Assessor Jurídico da Administração, que é o fiscal dos trabalhos da CPL.
Observo, ainda, à fl. 712 antes mencionada, parecer sobre a legalidade do processo licitatório (convite 01/2011)
visando a contratação de empresa para execução de
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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serviços de assessoria e consultoria em acompanhamento à CPL, nos processos licitatórios do Município,
o que dispensaria a assessoria jurídica de referido Procurador.

Sr. Raony Fonseca Scheffer Pereira, para no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume os termos dos Acórdãos TC 167/2016 e 638/2017 – Primeira
Câmara;

A Gratificação paga aos membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL decorre do exercício de uma
função diversa daquela especificada em lei para os cargos por eles exercidos, o que não é o caso do Procurador
Municipal, haja vista que a função do seu cargo é emitir
parecer jurídico sobre os processos licitatórios, especialmente sobre os editais de licitação.

2. ENCAMINHAR os presentes autos ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento da penalidade aplicada e mantida nesta decisão, após o trânsito
em julgado, arquivem-se os presentes autos.

Em assim sendo, entendo que não restam dúvidas quanto ao exercício de funções conflitantes decorrente da
mesma atividade, havendo o pagamento em duplicidade pelo exercício da função de Procurador Municipal e
de assessor jurídico da CPL, não merecendo, pois, ser
acolhidas as razões recursais apresentadas.
Posto isto, acolho o entendimento técnico e do órgão
Ministerial, mantenho a presente irregularidade, bem
como a multa então aplicada.
4. 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
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pela ANPO-ES Associação Noroeste de Pedras Ornamentais do Espirito Santo e pelo Sr. Raony Fonseca Scheffer em face do Acordão TC 167/2016 (prolatado nos autos do Processo 3956/2012), sobre esse acórdão foi interposto embargos de declaração pelo Sr. Raony Fonseca
Scheffer, tendo sido conhecido, mas negado provimento
– Acórdão 638/2017 (Processo TC 4571/2016).
Os recorrentes interpuseram recursos de reconsideração
requerendo a reforma do acordão TC 167/2016, objetivando afastar as seguintes irregularidades:

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:

1.9 PRESTAÇÃO DE CONTAS INSUBSISTENTE - NOVOS REPASSES INDEVIDOS (item 2.2.2 desta ITC)

1. CONHECER do presente Recurso de Reconsideração
interposto pela empresa ANPO-ES - Associação Noroeste de Pedras Ornamentais do Espírito Santo e pelo

Responsáveis: Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal);
Associação Noroeste de Pedras Ornamentais do Espírito
Santo- ANPO (Convenente)
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Base Legal: Infração ao artigo 116, caput, e §32, inciso
I e 11, da Lei 8.666/93, c/c art. 62 e 63 da Lei 4.320/64.
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Ressarcimento: R$ 180.000,00 (85.239,38 VRTE).
1.21. PAGAMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÃO PELA
FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DA CPL À INTEGRANTE DOS QUADROS DA PROCURADORIA MUNICIPAL (item
2.6 desta ITC)
Base Legal: Infração ao artigo 37, caput, da CF/88
Responsáveis: Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal);
Raony Fonseca Scheffer Pereira (Procurador Municipal).
Os presentes recursos foram analisados pela Secex Recursos, por meio da Instrução Técnica de Recurso – ITR n°
178/2017 E 243/2017, que opinou no sentido de conhecê-los por estarem previstos os requisitos de admissibilidade, no entanto sugere a total improcedência, mantendo o Acórdão prolatado.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público
de Contas, que em Parecer Ministerial 05179/2017-4 e
06015/201-37, da lavra do Excelentíssimo Procurador de
Contas, Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva, anuiu aos
argumentos fáticos e jurídicos apresentados nas ITR n°
178/2017-1 e 243/2017-1.
Na sequência, o processo fora incluído em pauta de
julgamento e na 45ª Sessão Ordinária do Plenário, em
19/12/2017, o Sr. Raony Fonseca Scheffer realizou sustentação oral, conforme documentação e Notas Taquigráficas acostadas às fls. 121-138. Mantendo-se os autos
em pauta, não tendo comparecido para o exercício deste
direito a empresa ANPO-ES.
Após voto do Relator 619/2018-5, solicitei vista dos autos para melhor analise.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela ANPO-ES Associação Noroeste de
Pedras Ornamentais do Espirito Santo e pelo Sr. Raony
Fonseca Scheffer em face do Acordão TC 167/2016 (prolatado nos autos do Processo 3956/2012) e Acórdão
638/2017 (Processo TC 4571/2016).
DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Denota-se que o Acórdão TC 638/2017 – Primeira Câmara, que analisou os embargos de declaração, foi disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico deste Egrégio
Tribunal de Contas no dia 17/07/2017, considerando-se
publicado no dia 18/07/2017 (fl. 17), nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 5º da Resolução TC 262/2013,
tendo os presentes recursos de reconsideração sido interpostos em 01/08/2017 e 18/08/2017, sendo, portanto, TEMPESTIVOS.
Verifica-se que os recorrentes são capazes e possuem interesse e legitimidade, estando preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, nos termos dos artigos 395
e 396 da Resolução TC 261/2013, razão pela qual deve o
recurso ser conhecido.
DO MÉRITO RECURSAL
O acórdão recorrido TC 167/2016 foi proferido em processo de Auditoria Ordinária convertida em Tomada de
Contas Especial – TC 3956/2012, em razão das seguintes irregularidades: prestação de contas insubsistente – novos repasses indevidos (item 1.9 do acórdão nº
167/2016) e pagamento indevido de gratificação pela
função de assessor jurídico da CPL a integrante dos quadros da Procuradoria Municipal (item 1.21 do acórdão nº
Diário Oficial de Contas

167/2016 – item 2.6 da ITC).

ção do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas.

PRESTAÇÃO DE CONTAS INSUBSISTENTE – NOVOS
REPASSES INDEVIDOS (ITEM 1.9 DO ACÓRDÃO Nº
167/2016).

O Recorrente insurge pela manutenção da irregularidade
do item 1.21 do acórdão nº 167/2016, que julgou as suas
contas irregulares, bem como da multa aplicada, já que
fora afastado apenas o ressarcimento. Sustenta o Recorrente, conforme sucintamente relatado pela área técnica
na ITR 00243/2017-1:

Ressarcimento: R$ 180.000,00 equivalentes a 85.239,38
VRTE’s.
Base normativa: artigo 116, caput, e § 3º, incisos I e II,
da Lei Federal 8666/1993; c/c artigos 62 e 63, da Lei Federal 4.320/1964.
Responsáveis: Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal
e Associação Noroeste de Pedras Ornamentais do Espírito Santo – ANPO – Conveniada.
Em relação a este item acompanho pelos seus próprios
fundamentos de fato e de direito o entendimento técnico e do órgão Ministerial, bem como o voto do Relator
e mantenho a irregularidade com a imputação do respectivo ressarcimento e da multa aplicada, em relação
à Associação Noroeste de Pedras Ornamentais do Espirito Santo - ANPO-ES.
PAGAMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÃO PELA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DA CPL A INTEGRANTE DOS
QUADROS DA PROCURADORIA MUNICIPAL (ITEM 1.21
DO ACÓRDÃO Nº 167/2016 – ITEM 2.6 DA ITC).
Base normativa: artigo 37, caput, da Constituição Federal.
Responsáveis: Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal
e Raony Fonseca Scheffer Pereira – Procurador Municipal.
Quanto ao item imputado ao Sr. Raony Fonseca Scheffer
Pereira, Procurador Municipal, passo às considerações,
para ao final emitir o voto vista para efeito de deliberawww.tce.es.gov.br

- que a premissa sob a qual se baseou tanto a ITC n.º
8300/2014 (quanto o Acórdão recorrido), supostamente não encontraria congruência com os termos da defesa
apresentada pelo Recorrente, afirmando que nunca houve o exercício cumulativo das funções de Assessor Jurídico da Comissão Permanente de Licitação e Procurador
Municipal nos mesmos processos nem que atuou como
assessor jurídico da CPL;
- que foi nomeado pelo prefeito municipal à época para
o exercício da função de assessor jurídico da CPL e que
continuou exercendo suas funções de Procurador Municipal de forma concomitante, mas nunca simultânea,
inexistindo provas nos autos nesse sentido;
- que, como Assessor Jurídico da CPL à época, coube ao
Recorrente a análise e aprovação das minutas de editais
de licitação, contratos, acordos, convênios ou ajustes, e,
como Procurador Municipal, cabia-lhe e ainda cabe as
atribuições previstas na Lei Complementar Municipal n.º
004/2006;
- por fim, que, uma vez não restando configurado dano
ao erário (já que houve a efetiva prestação de serviços) e
consequente afastamento do ressarcimento, como o recorrente não era gestor, suas contas não poderiam ser
julgadas irregulares.
A Área Técnica, por fim, sugeriu a manutenção da preSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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sente irregularidade, contra argumentando, em síntese,
o seguinte:
- O dano ao erário não é a única causa admissível para o
julgamento das contas irregulares, o que também pode
ocorrer pela prática de ato ilegal, conforme o artigo 84
da Lei Complementar Estadual 621/2012;
- A presente irregularidade decorreu do acúmulo de funções conflitantes como a de assessor jurídico da CPL e de
Procurador Municipal, o que restou comprovado nos autos, exatamente por entender o recorrente que sua dupla atuação justificaria o pagamento/recebimento da
gratificação.
O Relator fundamenta para acompanhar o entendimento técnico o fato de ter restado plenamente configurada e comprovada a irregularidade quanto ao exercício de
duas funções - a de Procurador Municipal e Assessor Jurídico da CPL -, entendendo que não restaram dúvidas
quanto ao exercício de funções conflitantes, considerando que “o Procurador se manifestou em todos os processos licitatórios, prévia e finalmente, assinando como
Assessor Jurídico da Comissão Permanente de Licitação
– CPL”, consubstanciada pela documentação acostada às
fls. 621-622, 640, 684-685, 701 e 712 dos autos do Processo 3956/2012 (apenso):
Pois bem.
Registro, inicialmente, que não se vislumbra óbice legal
membros da assessoria jurídica comporem a equipe de
licitação, ainda que não seja o mais adequado. Por certo
que, a assessoria jurídica constitui instância de controle
interno de legalidade, na medida em que auxilia a autoridade competente na análise legal dos atos praticados
pela Administração.
Diário Oficial de Contas

À assessoria jurídica compete, portanto, analisar a legalidade e assistir a autoridade assessorada no controle da
legitimidade dos atos a serem praticados ou já efetivados, orientando a atuação do administrador. Dessa avaliação deve resultar um parecer jurídico que possibilite à
autoridade o conhecimento das variáveis necessárias para a tomada de decisão segura.
A atuação de membro do setor jurídico na CPL, de fato, poderia promover a acumulação, num único agente,
o ato de examinar a legalidade dos procedimentos e tomada de decisões desses mesmos atos examinados, e,
assim, comprometer o princípio da segregação de funções, que tem como premissa a interdependência de atividades, evitando assim, fraudes ou corrupção na administração pública.
O acórdão 167/2016 – Primeira Câmara, assim se posicionou:
Neste particular, cumpre registrar que o princípio da segregação de funções decorre do princípio da moralidade (art. 37, da CF/88), e consiste na necessidade da Administração repartir funções entre os agentes públicos,
para que não haja o exercício concomitante de atividades incompatíveis por esses agentes, como ocorre no caso em análise, na qual o procurador analisa e fiscaliza os
atos por ele próprio praticados, como assessor e membro da comissão de licitação.
E no processo licitatório, sabe-se que aqueles atos praticados na fase inicial da licitação, seriam a seguir fiscalizados e corrigidos nas fases seguintes, não sendo
possível que aquele que atua em determinada fase do
procedimento, venha a rever, aprovar ou fiscalizar seus
próprios atos.
www.tce.es.gov.br

Por esta razão, resta incompatível a atuação do Sr. Raony
como membro da comissão de licitação que processará o certame, com a sua atuação como procurador, que
irá analisar e fiscalizar a atuação da comissão da qual fez
parte.
No caso em análise, inclusive, a defesa apresentada confessa que era o Sr. Raony quem atuava nos processos de
licitação, havendo inclusive prova documentação que
atesta tal fato, por entender o defendente que sua atuação dúplice justificaria o pagamento da gratificação,
quando ocorre justamente o contrário.
Ora, acaso houvesse atuado como membro da Comissão
de Licitação, e não atuasse nestes autos como procurador, sendo outro procurador designado para tal mister,
não haveria qualquer irregularidade. Entretanto, havendo expressa confissão de que atuava como membro da
comissão e posteriormente como procurador, em todos
os processos de licitação do município, resta configurada
a violação ao princípio da segregação de funções e portanto, a irregularidade apontada.
Este é o entendimento contido no Acórdão nº 686/2011
– Plenário, do Tribunal de Contas da União, quando determina a um determinado órgão que não designe “…
para compor comissão de licitação o servidor ocupante
de cargo com atuação na fase interna do procedimento licitatório, em atenção ao princípio da segregação de
funções;”
No entanto, analisando detidamente a vasta documentação acostada aos autos – por exemplo: ata de julgamento fls. 637-638; 709-710; resultado de certame fl.716,
declaração do servidor, Roberto Ribeiro Martins, servidor público, presidente da CPL no período de 2009/201,
fl.55; declaração do servidor efetivo e ex-Procurador GeSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ral do Município, Sr. Francisco Carlos Gomes, fl. 56; declaração do procurador efetivo, Sr. Jaltair Rodrigues de
Oliveira, fl. 57; certidão emitida pelas servidoras Mirella
Neves Ricardo e Priscila Tamires de Souza Barbosa, fl.
129, verifico que o Recorrente não atuou na comissão
de licitação como membro julgador dos certames, mas
sim como parecerista jurídico, no cumprimento do dever funcional enquanto assessor jurídico da CPL, o qual
foi nomeado pelo chefe do executivo do Município.
Não havendo que se falar de atos praticados pelo Sr. Raony na fase de processamento do certame e ao mesmo
tempo revendo esses atos enquanto Procurador Jurídico, ou seja, seus atos foram exclusivamente o de assessor jurídico, enquanto membro nomeado na CPL para esse fim, entendo, portanto, pelo afastamento da irregularidade.
Noutro giro, importante, registrar ainda que não fosse afastada a irregularidade, temos que o acórdão
167/2016, ora guerreado, afastou o ressarcimento em
razão de não restar configurado dano ao erário, o que
por força do que dispõe no artigo 329, §8º, entendo que
o gestor que não gerou dano ao erário, não deve ter suas
contas julgados e sim tão somente analisados seus atos
de gestão.
Nota-se que no caso em tela foi afastado o ressarcimento do Sr. Raony, mas mantendo de outros gestores, não
sendo possível a desconversão do processo, todavia na
forma do §8º do artigo 329 do RITCEES, o julgamento
deste deverá ser feito na forma de processo de fiscalização.
Ademais, ainda que não houvesse essa previsão legal,
entendo que julgar gestores que não geraram dano ao
erário em processo de contas, seria uma medida desproDiário Oficial de Contas

porcional e desarrazoada tendo em vista que nos processos de fiscalização em que não há incidência de dano ao
erário não há julgamento, avalia-se tão somente se a irregularidade deve ser mantida ou afastada e se a referida irregularidade é passível de aplicação de multa.
Ante todo o exposto, acompanho parcialmente o posicionamento da Área Técnica, do Ministério Público e do
Relator, motivo pelo qual entendo que o Acórdão Recorrido TC 167/2016 merece reparos, o que me faz CONHECER do recurso e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Raony Fonseca Scheffer
e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Reconsideração
interposto pela ANPO-ES Associação Noroeste de Pedras
Ornamentais do Espirito Santo, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plemária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
CONHECER dos Recursos de Reconsideração, interpostos, pela ANPO-ES Associação Noroeste de Pedras Ornamentais do Espirito Santo e pelo Sr. Raony Fonseca Scheffer.
Quanto ao mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Raony Fonseca Scheffer, afastando a irregularidade Item 1.21 do Acórdão nº
167/2016, afastando a aplicação da multa imputada;
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Reconsideração interposto pela ANPO-ES Associação Noroeste de Pedras
Ornamentais do Espirito Santo.
Dar ciência aos interessados;
www.tce.es.gov.br

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos na forma do art. 330, III, do RITCEES.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro
VOTO VOGAL DO CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pela ANPO-ES Associação Noroeste de Pedras Ornamentais do Espirito Santo e pelo Sr. Raony Fonseca Scheffer em face do Acordão TC 167/2016(prolatado nos autos do Processo 3956/2012), sobre esse acórdão foi interposto embargos de declaração pelo Sr. Raony Fonseca
Scheffer, tendo sido conhecido, mas negado provimento
– Acórdão 638/2017 (Processo TC 4571/2016).
Presente nos autos votos proferidos pelo Relator, Conselheiro em Substituição Marco Antonio da Silva, e pelo Conselheiro Domingos Augusto Taufner apresento
voto divergente, em perfeito alinhamento com as análises executadas pela Área Técnica, consubstanciada na
Instrução Técnica de Recurso 243/2017 e reproduzidas
a seguir como fundamento e razão de decidir, por desnecessárias outras considerações e no Parecer Ministerial 6015/2017:
III. DO MÉRITO
O Recorrente apresenta suas razões recursais conforme
reproduções a seguir:
Ou seja, dentre algumas minudências, basicamente arguiu:
- que, apesar de não haver pagamento indevido e consequente afastamento do ressarcimento, as justificativas
do Recorrente foram rejeitadas e julgadas irregulares suSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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as contas;
- que, a premissa sob a qual se baseou tanto a ITC n.º
8300/2014 (quanto o Acórdão recorrido), supostamente não encontraria congruência com os termos da defesa
apresentada pelo Recorrente, afirmando que nunca houve o exercício cumulativo das funções de Assessor Jurídico da Comissão Permanente de Licitação e Procurador
Municipal nos mesmos processos nem que atuou como
assessor jurídico da CPL;
- que foi nomeado pelo prefeito municipal à época para
o exercício da função de assessor jurídico da CPL e que
continuou exercendo suas funções de Procurador Municipal de forma concomitante, mas nunca simultânea,
inexistindo provas nos autos nesse sentido;
- que, como Assessor Jurídico da CPL à época, coube ao
Recorrente a análise e aprovação das minutas de editais
de licitação, contratos, acordos, convênios ou ajustes, e,
como Procurador Municipal, cabia-lhe e ainda cabe as
atribuições previstas na Lei Complementar Municipal n.º
004/2006;
- por fim, que, uma vez não restando configurado dano
ao erário (já que houve a efetiva prestação de serviços) e
consequente afastamento do ressarcimento, como o recorrente não era gestor, suas contas não poderiam ser
julgadas irregulares.
Pois bem.
Verifica-se que, basicamente, não foram acrescidos novos argumentos em suas razões, senão os que já foram
rechaçados por esta Corte quando da apresentação de
suas justificativas no Processo TC 4571/2016.
Repetindo as alegações dos embargos, como visto, alega
a existência de contradição, afirmando não ser possível
Diário Oficial de Contas

o afastamento do ressarcimento e o julgamento pela irregularidade das contas.
Entretanto, não assiste razão ao embargante, conforme
demonstra a SecexRecursos na Instrução Técnica de Recurso – ITR 66/2017 (fls. 23/26), e o próprio Acórdão TC
638/2017.
Cumpre deixarmos bem claro que o julgamento pela irregularidade das contas independe da existência de dano ao erário. Uma breve leitura nos dispositivos inerentes à presente quaestio iuris, por si só, já expurga qualquer entendimento antagônico:
Lei Complementar n.º 621/2012:
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;
III. Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:
a) Omissão do dever de prestar contas;
b) Não comprovação da regular aplicação de recursos
públicos repassados pelo Estado ou Município;
c) Prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico;

tão ilegítimo ou antieconômico;
f) Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
Resolução TC n.º 261/2013:
Artigo 163. O Tribunal julgará as contas irregulares quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:
I. Omissão do dever de prestar contas;
II. Não comprovação de regular aplicação de recursos repassados pelo Estado ou Município;
III. Prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico;
IV. Grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou
patrimonial;
V. Dano injustificado ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
VI. Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
(Grifos nossos).
Observa-se assim, claramente, que o dano ao erário não
é a única causa admissível para o julgamento das contas irregulares, o que também pode ocorrer pela prática de ato ilegal. Sem maiores delongas ratificamos: a
conclusão do Recorrente não pode ser extraída das normas que regem esta Corte de Contas (artigos 84, da Lei
Complementar n.º 621/2012 e 163 da Resolução TC n.º
261/2013).

d) Grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou
patrimonial;

Ainda em suas escusas, novamente inclina-se afirmando
que “nunca houve” o exercício cumulativo das funções
de Assessor Jurídico da Comissão Permanente de Licitação e Procurador Municipal.

e) Dano injustificado ao erário, decorrente de ato de ges-

Entendeu a peça vestibular que, por ter o Recorrente
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atuado como procurador e assessor ao mesmo tempo,
nos procedimentos licitatórios do município, nos exercício de 2010 e 2011, a concessão da gratificação mostrar-se-ia irregular, em face da flagrante violação ao princípio da segregação de funções, o qual deriva do princípio
da moralidade administrativa, ínsito no art. 37, caput da
Constituição Federal.
Já o Recorrente, repetimos, afirma que exerceu ambas as
atividades de forma concomitante, razão pela qual recebeu a gratificação relativa à função de assessor jurídico
da Comissão de Licitação (afirmando inclusive que corrigia de ofício os processos, quando a licitação pertinente assim permitia), e que o pagamento e recebimento
da gratificação foi concedida mediante lei e com base na
boa fé, e houve a efetiva prestação de serviços de forma
econômica pelo servidor – o que fora entendida, já que
afastado esse ressarcimento.
Concordando com os termos do Acórdão TC 167/2016,
em que pese o Recurso de Reconsideração apresentado,
restou sim incompatível a atuação do Recorrente como
membro da comissão de licitação que processará o certame, com sua atuação como procurador (que irá analisar e fiscalizar a atuação da comissão da qual fez parte), havendo inclusive documentação que atesta tal fato
(exatamente por entender o defendente que sua atuação dúplice justificaria o pagamento da gratificação).
Acaso houvesse atuado como membro da Comissão de
Licitação, e não atuasse nestes autos como procurador,
sendo outro procurador designado para tal mister, não
haveria qualquer irregularidade. Entretanto, havendo
expressa confissão de que atuava como membro da comissão e posteriormente como procurador, em todos os
processos de licitação do município, resta configurada a
Diário Oficial de Contas

violação ao princípio da segregação de funções e portanto, a irregularidade apontada, inclusive este é o entendimento contido no Acórdão n.º 686/2011 – Plenário, do
TCU, quando determina a um determinado órgão que
não designe “… para compor comissão de licitação o servidor ocupante de cargo com atuação na fase interna do
procedimento licitatório, em atenção ao princípio da segregação de funções;”
E alegar que não atuou simultaneamente, não coaduna
com o acostado aos autos.
A necessidade de a Administração repartir funções entre os agentes públicos cuidando para que esses indivíduos não exerçam atividades incompatíveis umas com
as outras, especialmente aquelas que envolvam a prática de atos e, posteriormente, a fiscalização desses mesmos atos, não fora observada in casu.
Os princípios gerais do direito são os alicerces do ordenamento jurídico, informando o sistema independentemente de estarem positivados em norma legal. E na presente situação, patente restou demonstrada afronta ao
Princípio da Segregação das Funções.
Não se configura, portanto, nenhuma contradição no
Acórdão recorrido que imponha qualquer alteração, razão pela qual, opina-se pelo NÃO PROVIMENTO do Recurso de Reconsideração.

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:
CONHECER DO RECURSO diante dos arts. 152, inciso I, e
164 da Lei Complementar nº 621/2012.
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se os termos do
Acordão recorrido.
Transitado em julgado, arquivem-se.
À Secretaria Geral das Sessões para as comunicações.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO TC- 418/2018 – PLENÁRIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plemária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. CONHECER dos Recursos de Reconsideração, interpostos, pela ANPO-ES Associação Noroeste de Pedras
Ornamentais do Espirito Santo e pelo Sr. Raony Fonseca Scheffer.

No mais, prolongar por deveras a análise de repetidas assertivas, numa reprodução desnecessária de atos e análises, configuraria desprestígio ao Princípio da Economia
Processual.

1.2. Quanto ao mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso
de Reconsideração, interposto pelo Sr. Raony Fonseca
Scheffer, afastando a irregularidade Item 1.21 do Acórdão nº 167/2016, afastando a aplicação da multa imputada;

Desse modo, adoto integralmente os termos da ITR
243/2017 e Parecer 6015/2017 do Ministério Público de
Contas como fundamento de decidir, e VOTO no sentido

1.3. NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Reconsideração interposto pela ANPO-ES Associação Noroeste de Pedras Ornamentais do Espirito Santo.
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1.4. Dar ciência aos interessados;
1.5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos na
forma do art. 330, III, do RITCEES.
2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro Domingos Augusto Taufner, encampado pelo relator,
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Parcialmente vencidos o conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges e o conselheiro em substituição João Luiz Cotta
Lovatti, que acompanharam os pareceres técnico e ministerial, pela total negativa de provimento aos recursos.
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: 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
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Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 19/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 437/2018 – PLENÁRIO
PROCESSO: TC 04997/2016-1
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UNIDADE GESTORA: Polícia Militar do Espírito Santo PMES
EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEL: Marcos Antônio Souza do Nascimento
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO – EXERCÍCIO DE 2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÕES - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual de Ordenador, relativas ao exercício de 2015,
da Polícia Militar do Espírito Santo - PMES, sob a responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Souza do Nascimento.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 31 de março de 2016, portanto, dentro prazo regimental.
A SecexContas - Secretaria de Controle Externo de Contas, por meio da Análise Inicial de Conformidade – AIC
www.tce.es.gov.br

situada às fls. 07/11 verificou que os documentos/arquivos atendem as especificações técnicas mínimas aceitáveis, estando o processo de acordo com a Norma Técnica
SEGEX nº 002/2016.
Ato contínuo, foi elaborado pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, o Relatório Técnico
nº 23/2018-5 (fls. 14/29) e a Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº 586/2018-4 (fls. 30/31), opinando sob o aspecto técnico-contábil, pelo julgamento REGULAR com
recomendações da prestação de contas da Polícia Militar
do Espírito Santo.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
anuiu à proposta técnica, de acordo com o parecer nº
1110/2018-2 exarado pelo Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira à fl. 42.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos virtuais, observo
que o feito encontra-se devidamente instruído, considerando o atendimento a todos os trâmites legais e regiSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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mentais, 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, cumprindo assim o prazo regimental.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal n.º 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990, não tendo
sido constatada nenhuma irregularidade digna de nota.
No entanto, foi constatado pela área técnica o encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de
forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos previstos no Anexo 12 da Instrução Normativa
TC 28/2013, alterada pela Instrução Normativa 33/2014.
Contudo, a Resolução CFC nº 1.232/09 que contém a
aprovação da NBC TA 705 – Modificações na Opinião do
Auditor Independente, exige a manifestação expressa do
auditor quanto à abstenção de opinião, o que não se verifica no presente caso.
Entretanto, o Estado editou a 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
Diário Oficial de Contas

há comprovação de que já foi instituída, mas há um comando normativo que indica que o Estado tem adotado
as medidas para sua efetivação
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício, conforme a Resolução TC 278 de 04 de novembro de 2014.
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.

nhecimento 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 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 as contas da Polícia Militar do Espírito Santo – PMES, relativas ao exercício de 2015, sob a
responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Souza do Nascimento, nos termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável,
nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal.

[...]

1.2. Recomendar ao atual gestor, ou a quem lhe suceder, que:

(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reco-

1.2.1 Adote as medidas administrativas necessárias e suficientes para a implantação da Unidade Executora de
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Controle Interno e/ou adequação de unidade de controle interno existente, nos moldes previstos na Lei Complementar nº 856/2017 (artigo 3º, IX) c/c Decreto Estadual
nº 4131-R (artigo 1º, §1º, artigo 2º e 4º), compatível com
sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas, de forma a possibilitar o encaminhamento de parecer com opinião conclusiva do controle interno nas futuras prestações de contas do órgão;
1.2.2 Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao artigo 82 da Lei Complementar nº 621/2012;
1.2.3 Observe o Princípio da Segregação de Funções
quando da designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Interno.
1.3. Dar ciência ao interessado;
1.4. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner. Vencido o conselheiro em
substituição João Luiz Cotta Lovatti, que votou por julgar
regular com ressalva e expedir determinações.
3. Data da Sessão: 24/04/2018 - 12ª 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
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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
Lido na sessão do dia: 26/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 443/2018 – PLENÁRIO
PROCESSO 07721/2009-4 (apensos: 01276/2006-6 e
02148/2006-3)
JURISDICIONADO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA,
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - INCAPER
ASSUNTO RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTES ENIO BERGOLI DA COSTA
EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - CONHECER
- PROVIMENTO PARCIAL - ACOLHER PARCIALMENTE RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA - AFASTAR APLICAÇÃO DE MULTA - MANTER
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DEMAIS TERMOS DO ACORDÃO TC 369/2009 – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto por
Enio Bergoli da Costa em face da decisão proferida por
este Tribunal no Acórdão TC 369/2009, que julgou irregulares as contas do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - INCAPER, referente
ao exercício de 2005, sob a responsabilidade do recorrente, cominando-lhe sanção pecuniária equivalente a
500 (quinhentos) VRTE.
Interposto ainda sob a égide da Lei Complementar
32/93, atribuindo-se-lhe efeito suspensivo por força do
disposto no art. 81 da referida lei, destinação esta mantida no art. 164 da Lei Complementar 621/2012, atual lei
processual aplicada a este Tribunal.
Recebeu a Instrução Técnica de Recurso 73/2013, a qual
opinou inicialmente pelo seu conhecimento para, no seguimento, sugerir a rejeição de preliminares e no mérito
o seu provimento parcial, com destaque para os seguintes trechos (formatação alterada):
4.1.1 Contratação de escritório de advocacia, assessoria e consultoria jurídica sem procedimento licitatório
(violação ao art. 37, XXI, da CF e ao art. 24, II, da Lei n.
8.666/93).
Da Irregularidade: Consta dos autos que em novembro de 2000, o Incaper assinou contrato com o Escritório de Advocacia Hudson Cunha, objetivando a prestação de serviços advocatícios contenciosos. Tal contratação foi realizada através do instrumento da dispensa de
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licitação (art. 24, II, da Lei n. 8.666/93) e se estendeu até
o exercício de 2005. Nessa modalidade, prescinde-se do
procedimento licitatório para as contratações que não
excedam R$ 8.000,00. Ocorre que, no exercício de 2005,
verificou-se que os pagamentos efetuados ultrapassaram o valor de dispensa, na medida que os valores despendidos totalizaram a importância de R$ 16.250,10. Tal
conduta, de acordo com o Acórdão TC n. 369/09 ofende o disposto no art. 37, XXI, da CF, e no art. 24, II, da
Lei n. 8.666/93. [...] Análise dos Fundamentos do Recurso. Consta dos autos que o Incaper foi criado pela LC n.
194/00 sob a forma de Autarquia, havendo em seu art.
15, § 1º, a previsão de que a Procuradoria Geral do Estado (PGE) deve exercer a coordenação e a supervisão
dos serviços jurídicos dessa entidade. Verifica-se, ainda,
que na estrutura da PGE consta a Procuradoria dos Serviços Jurídicos Setoriais Autárquicos e Fundacionais (PSJ)
e a Procuradoria do Estado na Capital Federal (PCF), conforme art. 4º, item V, da LC n. 88/96, com as suas respectivas competências (art. 28 e 29, respectivamente).
Nesses termos, entende-se que não deve subsistir o argumento de que não havia em 2005 a atuação efetiva
de procuradores estaduais em Brasília, pois desde 1996
há previsão legal para tal. Se a realidade não corresponde ao comando normativo, caberia ao recorrente provar
o alegado, o que não se verifica nos autos. Nesse caminho, revela-se descabida a contratação de escritório de
advocacia em Brasília, por parte do Incaper, considerando-se que a PGE dispõe de procuradores na capital federal para acompanhar o andamento e representar o Estado, bem como suas autarquias, nos processos judiciais
em trâmite nos Tribunais Superiores. Quanto à natureza do objeto, é forçoso reconhecer que a atividade de
Diário Oficial de Contas

acompanhamento de processos do Incaper em Brasília
não possui caráter exclusivo e singular, como quer fazer
entender o recorrente. Assim, não há que se falar em inviabilidade de competição que justifique a contratação
direta por inexigibilidade de licitação, com base no art.
25, caput, da Lei n. 8.666/93. Tal hipótese só seria viável
caso a especificidade da demanda justificasse a contratação de um escritório de advocacia de renome, com reconhecida experiência na área. Nesse sentido, vale citar
lição de Marçal Justen Filho, adequadamente trazida na
Instrução Técnica Conclusiva: Dispondo dessa estrutura
de prestação profissional, a Administração poderá recorrer eventualmente a contratação de profissionais alheios
a seus quadros, em face de causas específicas e litígios
especializados. A natureza singular do serviço advocatício caracterizar-se-á em virtude da presença de requisitos de diferente natureza: a complexidade da questão, a
especialidade da matéria, a sua relevância econômica,
o local em que se exercitará a atividade, o grau de jurisdição, assim por diante. [grifo nosso]. Como se depreende da análise do trecho em comento, a contratação direta de advogados pela Administração Pública, mesmo
que tenha em seu quadro de servidores habilitados para
tal, pode ser considerada regular, contanto que seja para situações extraordinárias. Não é o caso, pois o recorrente em momento algum descreveu a excepcionalidade da demanda, restringindo-se a falar em acompanhamento e representação do Incaper junto aos Tribunais
Superiores. Isto posto, sugere-se a manutenção da irregularidade.
4.1.2 Realização de despesas com a contratação de postos para fornecimento de combustível sem procedimento licitatório, no valor de R$ 136.716,54 (violação
www.tce.es.gov.br

do art. 37, XXI, da CF e do art. 2º da Lei n. 8.666/93).
Da Irregularidade: Consta dos autos que, no decorrer
do exercício de 2005, o Incaper realizou despesas com
a aquisição de combustível, no valor de R$ 136.716,54.
Ocorre que tal contratação não foi precedida de procedimento licitatório, contrariando o disposto no art. 37,
XXI, da CF e no art. 2º, da Lei n. 8.666/93. [...] Análise
dos Fundamentos do Recurso. Em que pesem os argumentos trazidos pelo recorrente, entende-se que não
devem prosperar. Isso porque, de acordo com o art. 37,
XXI, da CF, as aquisições realizadas pelo Poder Público
devem ser efetivadas por meio de processo licitatório,
assegurando-se igualdade de condições a todos os concorrentes. Apenas excepcionalmente, nos termos esboçados pela lei, é possível a contratação direta. Nesse sentido, não cabe ao administrador desprezar o comando
constitucional para adquirir bens conforme lhe orienta
o seu arbítrio. A justificativa de que as contratações foram precedidas de coleta de preços em no mínimo 3 fornecedores é frágil, pois como é sabido, somente através
do procedimento licitatório, com todas as suas formalidades, há a garantia de ampla divulgação da contratação
pretendida, de forma a oportunizar a todos os interessados a possibilidade de contratar com a Administração.
Evita-se, dessa maneira, direcionamento do objeto. O argumento de que o Incaper aderiu a uma contratação de
combustíveis pela Seger em 2006 também é insuficiente
para afastar a irregularidade em questão, pois a aquisição maculada se deu em 2005. Por fim, labora em equívoco o recorrente ao afirmar que a contratação sem licitação é uma falha de natureza formal, pois se trata de
algo da essência do ato, um verdadeiro requisito de validade. Isto posto, não se enquadrando o caso em quesSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tão em qualquer hipótese de dispensa ou inexigibilidade
de licitação prevista na Lei n. 8.666/93, sugere-se a manutenção da irregularidade.
4.1.3. Despesas decorrentes de contraprestação de serviços executados sem cobertura contratual, no valor
de R$ 14.767,99 (violação do art. 57, II e § 3º da Lei nº
8.666/93)
Da Irregularidade: Este Tribunal considerou irregulares
as despesas realizadas no período de 20/07 a 31/12/05
referentes ao contrato de prestação de serviços celebrado com a Associação Capixaba de Pessoas com Deficiência (ACPD). Isso porque o ajuste, previsto para durar
60 meses, vigorou até o dia 19/07/05, sem possibilidade
de nova prorrogação, restando demonstrado que os pagamentos realizados após essa data não tinham coberta
contratual e, portanto, ofendia o disposto no art. 57, II,
da Lei n. 8.666/93 [...]
Os pagamentos totalizam a importância de R$ 14.767,99
(quatorze mil, setecentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos), conforme quadro descritivo abaixo:
NOTA FISCAL
Nº
01141(*)
01171
01199
01232
01246
TOTAL

DATA
01/08/2005
01/09/2005
03/10/2005
01/11/2005
01/12/2005

VALOR (R$)
2.823,47
2.986,13
2.986,13
2.986,13
2.986,13
14.767,99

ORDEM BANCÁRIA
Nº
VALOR (R$)
2647
2.823,47
3461
2.986,13
3699
2.986,13
4526
2.986,13
5196
2.986,13
14.767,99

(*) Como o contrato se encerrou em 20/07, o pagamento desta nota só poderia ter sido efetuado no valor de R$
1.882,32. Foi pago a maior um valor de R$ 941,15.
[...] Da Análise dos Fundamentos do Recurso. Com efeito, o § 4º do art. 57 estabelece que “em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização
da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II
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do caput deste artigo [57] poderá ser prorrogado em até
doze meses” [grifo nosso]. Como se depreende da análise do dispositivo é necessário à justificativa para que tal
contrato pudesse ser prorrogado além do prazo de 60
meses. Trata-se de uma excepcionalidade, que demanda da Administração a sua efetiva caracterização para
ser aceita. Não é suficiente que o recorrente alegue a
necessidade pura e simplesmente. Os motivos deveriam
ter sido explicitados para que o dispositivo em questão
fosse observado. Nesses termos, não havendo justificativas para tal prorrogação, deve-se considerá-la irregular
e, por consequência, também os pagamentos ocorridos
nesse período, por ausência de cobertura contratual. Isto posto, sugere-se a manutenção do acórdão recorrido.
4.1.4 Pagamento realizado a favor de algumas empresas contratadas sem apresentação de Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS e histórico FGTS (violação
ao art. 195, § 3º, da CF c/c o art. 2º da Lei n. 9.012/95, e
ao art. 29, III da Lei n. 8.666/93).
Da Irregularidade: Consta dos autos que este Tribunal
condenou o recorrente em virtude de pagamentos realizados em favor de Pay Less Viagens e Turismo Ltda desacompanhados de certidão válida do INSS, que vigorava
até setembro de 2005, quando deveria se estender até
dezembro de 2005. Tal conduta violou o disposto no art.
195, § 3º, da CF c/c o art. 2º da Lei n. 9.012/95, bem como o art. 29, III da Lei n. 8.666/93 [...]. Da Análise dos
Fundamentos do Recurso. Compulsando os autos às fls.
31/33 (Anexo I), verifica-se que o recorrente juntou aos
documentos comprobatórios da regularidade da empresa Pay Less Viagens e Turismo Ltda no período questionado, motivo pelo qual sugere-se que seja desconsiderada a irregularidade.
www.tce.es.gov.br

4.2 PROCESSOS DE DESPESAS
4.2.1 Fracionamento indevido de despesas na aquisição de serviços gráficos, materiais para manutenção
de bens imóveis, material de processamento de dados,
material de acondicionamento e embalagem, manutenção e conservação de veículos e manutenção e conservação de bens imóveis (violação aos artigos 3º e 24,
inciso II, ambos da Lei nº 8.666/93).
Da Irregularidade: Consta dos autos que este Tribunal
condenou o recorrente por ofensa ao disposto no art.
24, II, da Lei n. 8.666/93 {...}. A parte final desse dispositivo é bastante enfática ao proibir a dispensa do procedimento licitatório se o preço pago se refere a parcelas de
um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto
que possa ser realizado de uma só vez. Não obstante, o
Incaper despendeu recursos para a contratação de serviços gráficos, de materiais para manutenção de bens imóveis, de material de processamento de dados, de material de acondicionamento e embalagem, de manutenção
e conservação de veículos e de manutenção e conservação de bens imóveis, em montante superior ao limite fixado pela legislação, hipótese em que se obrigava à realização de licitação. [...] Da Análise dos Fundamentos do
Recurso. Como visto, as compras realizadas pelo Incaper
dizem respeito a gastos com serviços gráficos, material
para manutenção de bens imóveis, material de processamento de dados, material de acondicionamento e embalagem, manutenção de veículos, conservação de veículos e manutenção de bens imóveis. Observa-se que
todos esses objetos e serviços admitem previsão anual,
tratando-se de despesas usuais no âmbito da Administração Pública, devendo ser programadas para não perder os benefícios da economia de escala. Nesses termos,
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sua compra/contratação parcelada configura fracionamento ilícito de despesa, pois traduz uma alternativa indevida de evitar o procedimento licitatório. Vale destacar que não merecem prosperar os argumentos trazidos
pelo ordenador, no sentido de que não era possível prever o quantitativo e o momento em que determinados
bens ou serviços deveriam ser contratados. Para tal existe o sistema de registro de preços, que atende bem a tal
demanda, pois permite a fixação de um preço para aquisição no momento oportuno. Esse sistema elimina, inclusive, as dificuldades de armazenamento alegadas pelo recorrente. Não cabe também a mera afirmação de
que a contratação por registro de preços ainda não era
usual no âmbito da Administração Pública, pois a Lei n.
8.666/93 já trazia tal previsão, bastando ao administrador a iniciativa de implementá-la, o que não foi demonstrado nos autos. De qualquer forma, ainda que tal alternativa não fosse utilizada, nada impedia que os procedimentos licitatórios fossem realizados com a previsão de
entrega dos materiais e serviços parceladamente, conforme periodicidade estabelecida no contrato. Diante da
programação anual das necessidades, baseado no ano
anterior, era possível prever as demandas para o exercício vigente à época. O que não se admite é o descumprimento do princípio da licitação por falta de planejamento adequado e eficaz. Nesse sentido, vale citar novamente o entendimento do Carlos Pinto Coelho Motta,
bem esboçado pelo subscritor da instrução técnica conclusiva: Impõe-se, apenas, ao ordenador de despesa, como regra do bom governo, a estimativa e correta previsão dos valores dos objetos a serem contratados durante
o exercício financeiro e o acautelamento com relação ao
“fracionamento indevido”. Não se podem elidir as ressalDiário Oficial de Contas

vas dos incisos I e II do art. 24, que exigem que o agente não se valha da idéia de fracionar a despesa, quando
esta se refira a parcelas de um mesmo objeto de maior
vulto, ou a objetos passíveis de realização conjunta ou
concomitantemente. Isto posto, entende-se que as contratações descritas acima, por comportar previsão anual, configuraram fracionamento indevido da despesa, em
descumprimento ao art. 24, inciso II da Lei n. 8.666/93,
que veda a contratação direta de parcelas de uma mesma compra/serviço que possa ser realizada de uma só
vez. Assim, sugere-se a manutenção da irregularidade.
4.2.2 Pagamento realizado a favor de empresas sem
apresentação de comprovante de regularidade fiscal,
previdenciária e trabalhista (violação do art. 195, § 3º
da CF c/c o art. 2º da Lei n. 9.012/95; e do art. 29, II, da
Lei n. 8.666/93).
Da Irregularidade: Este Tribunal condenou o ordenador,
com base no art. 195, § 3º, da CF, e nos arts. 2º, da Lei
n. 9.012/95, e 29, II, da Lei n. 8.666/93, pelo pagamento sem a comprovação da regularidade fiscal por parte
de algumas empresas [...]. No que se refere ao processo
27692280, alguns pagamentos foram realizados sem que
fossem apresentadas as certidões de regularidade previdenciária e trabalhista.[...] Da Análise dos Fundamentos
do Recurso. Após análise dos documentos acostados aos
autos, verificou-se o seguinte quanto à apresentação das
certidões de FGTS e INSS para subsidiar os pagamentos
realizados no exercício de 2005:

29384974/ Conectronic
não comprovou
30128048/ CMS Bueno Mó- comprovou

comprovou
comprovou

veis e Decorações
29917816/ Alcy Auto Pe- não comprovou

comprovou

ças Ltda
29454328/ Garante Mudan- comprovou

não comprovou

ças e Transporte Ltda
30226651/ JS Automecâni- comprovou

comprovou

ca Ltda
31681662/ Hidráulicas Chi- não comprovou

não comprovou

quinho
31695043/ Tratomac
32167849/ MDR Pinheiros
31179622/ Incaserv
31474586/ Dual Material de

comprovou
não comprovou
não comprovou
comprovou

comprovou
não comprovou
comprovou
não comprovou

Construção
31193315/ Criart
comprovou
30472814/ Global Informá- não comprovou

comprovou
não comprovou

tica
29696810/ Irmãos Coelho comprovou

comprovou

Material de Construção Ltd
29158818/ Maquil Máquinas comprovou

comprovou

e Ferramentas Ltda
31142770/ VPS Metalúrgi- comprovou

comprovou

ca Ltda
30292743/ Salvador Enge- comprovou

comprovou

nharia
29468370/ Rede Constrular não comprovou
29385580/ Lumacrom Mate- não comprovou

não comprovou
comprovou

rial de Construção

Processo 27692280:
OB

Mês de paga- Empresa

INSS

FGTS

2921

mento
AGO/2005

NPK Agrícola

comprovou

não compro-

3297

SET/2005

NPK Agrícola

comprovou

vou
não compro-

0173

JAN/2005

Venda

Nova comprovou

vou
comprovou

Processo/Credor
Certidão FGTS
29362083/ Via Administrado- não comprovou

Certidão INSS
comprovou

0490

MAR/2005

Agropecuária
Ademar Her- não compro- não compro-

ra e Automação SA
29956242/ Carrocerias Vi- não comprovou

não comprovou

0744

ABR/2005

ckhoff
vou
Indústria e Co- comprovou

vou
não compro-

tória
29550661/ NBR Viagens e Tu- comprovou

comprovou

0786

ABR/2005

mércio Bueno
Indústria e Co- comprovou

vou
não compro-

mércio Bueno

vou

rismo Ltda
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0834

ABR/2005

Indústria e Co- comprovou

não compro-

0921

ABR/2005

mércio Bueno
Indústria e Co- comprovou

vou
não compro-

0951

ABR/2005

mércio Bueno
Indústria e Co- comprovou

vou
não compro-

1046

ABR/2005

mércio Bueno
Indústria e Co- comprovou

vou
não compro-

1180

MAI/2005

mércio Bueno
Indústria e Co- comprovou

vou
não compro-

1237

MAI/2005

mércio Bueno
Indústria e Co- comprovou

vou
não compro-

1462

MAI/2005

mércio Bueno
Indústria e Co- comprovou

vou
não compro-

1526

JUN/2005

mércio Bueno
Indústria e Co- comprovou

vou
não compro-

0488

MAR/2005

mércio Bueno
Indústria e Co- comprovou

vou
não compro-

0602

MAR/2005

mércio Bueno
Fernando Bac- comprovou

vou
não compro-

chin Agrope-

vou

cuária
Fernando Bac- comprovou

não compro-

chin Agrope-

vou

1048

ABR/2005

cuária

Da análise do quadro acima, constata-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a regularidade previdenciária e trabalhista de todas as empresas mencionadas. Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
4.3 Realização de despesas com emplacamento de veículos sem Termo de Responsabilidade e autorização de
cessão de uso - infringência aos artigos 84 e 85 do Decreto nº 1.110-R/2002.
Da Irregularidade: Este Tribunal condenou o recorrente com base nos artigos 84 e 85 do Decreto n° 1.110R de 12/12/2002, pelo pagamento (no ano de 2005) de
despesas com emplacamento de veículos da SEAG (Secretaria de Estado da Agricultura), que foram repassados ao Incaper sem a autorização de cessão de uso, do
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Governador do Estado e sem o termo de responsabilidade, previstos nos mencionados artigos. [...] Da Análise
dos Fundamentos do Recurso. O recorrente, entre outras alegações, aduz que os dispositivos legais que ensejaram a condenação, artigos 84 e 85 do Decreto n° 1.110R de 12/12/2002, foram alterados em 11/11/2003 pelo Decreto 1.236-R (suprimindo-se a obrigatoriedade de
autorização de cessão de uso pelo Governador do Estado
e o termo de responsabilidade para cessão de veículos),
portanto, em 2005 (ano em que ocorreu a irregularidade) a nova redação já estava em vigor. A nova redação
dos referidos dispositivos, assim dispõe: Art. 83 A cessão
de bens móveis e veículos será autorizada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão cedente, em processo, especialmente constituído, devendo ser
comunicada à Gerência de Administração Geral e Patrimônio GERAP/SEPLOG por ocasião do inventário anual.
Art. 84 Em caso de bens imóveis a cessão deverá ser autorizada previamente pelo Governador do Estado, em
processo instruído pela Gerência de Administração Geral de Patrimônio GERAP/SEPLOG, com parecer favorável
do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e
Gestão. Pelo exposto, entende-se que assiste razão ao
recorrente, vez que à norma que fundamenta a irregularidade foi dada nova redação antes da ocorrência dos fatos, suprimindo-se a obrigatoriedade de autorização de
cessão uso do Governador e do termo de responsabilidade (em caso de veículos), motivo pelo qual, sugere-se
que seja desconsiderada a irregularidade.
4.4 Afastamento de servidor público para participação em curso, com ajuda de custo, sem autorização da
autoridade competente, no valor de R$ 1.200,00 (mil
e duzentos reais) - infringência ao artigo 1º do Decrewww.tce.es.gov.br

to Estadual nº 556-S/2004, alterado pelos Decretos nº
1043-S/2004 e 375-S/2005.
Da Irregularidade: Este Tribunal considerou irregulares as despesas incorridas no período de 05/04 a
04/05/2005, referentes à ajuda de custo paga pelo Incaper para participação de servidor público em curso, sem
autorização da autoridade competente. Segundo o entendimento da Equipe Técnica, encampado pelo plenário desta Corte no Acórdão TC 369/2009, o recorrente infringiu o art. 1° do Decreto 556-S, de 25/05/04, alterado
pelos Decretos 1.043-S/04 e 365-S/05, que assim dispõe:
Ficam suspensas nos órgãos da Administração Direta e
Autárquica do Poder Executivo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias: I – as autorizações para afastamento de
servidor público civil e militar para participar de cursos,
inclusive de aperfeiçoamento, atualização ou especialização, seminários, certames culturais, técnicos, científicos ou desportivos e outros que gerem despesas para a
Administração Pública. Ainda, de acordo com o Decreto
Estadual, o Governador ou o Secretário de Estado de Governo, este em caráter excepcional, podem autorizar o
afastamento de servidor para curso. Entretanto, no processo não constam tal autorização. [...] Da Análise dos
Fundamentos do Recurso. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente não juntou aos autos a autorização da autoridade competente (necessária para os casos
excepcionados pela norma). Quanto à alegação de que a
participação da servidora no curso se deu para atender
às necessidades da própria Administração e que os conhecimentos técnicos adquiridos no curso são de grande importância, entende-se que não é uma justificativa
adequada a excepcionar a norma, vez que o Decreto Estadual 556-S refere-se à suspensão de autorização para
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participar de curso que gere despesa para a Administração, e não faz distinção entre cursos necessários ou desnecessários, importantes ou sem importância. Ademais,
todos os cursos em que servidores públicos participam
são importantes, admitir a tese acima seria dizer (a contrário sensu) que há cursos em que servidores públicos
participam que são desnecessários e/ou sem importância. Outrossim, quanto à alegação de que a participação
da servidora no curso não implicou em afastamento das
atividades, ou seja, que a servidora continuou realizando as atividades normais junto ao Incaper, o recorrente
não apresentou documentos que comprovem tal alegação. Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
4.5 SUPRIMENTO DE FUNDOS
4.5.1 Realização de despesas através de suprimento de
fundos que poderiam subordinar-se ao processo normal de aquisição e foram pagas por meio de suprimento de fundos - infringência ao artigo 1º, caput, c/c o artigo 4º, incisos I e II, do Decreto 1.502-R e aos artigos 65
e 68, caput da Lei nº 4.320/64.
Da Irregularidade: Consta dos autos que o Incaper pagou, via suprimento de fundos, despesas relativas a diárias e combustíveis durante viagens dentro do estado e
que pela natureza das despesas pagas, poderiam subordinar-se ao processo normal de execução. Abaixo colacionamos o quadro demonstrativo dos pagamentos realizados através do regime de adiantamento (suprimento de fundos) para aquisição de material de consumo
e combustível durante viagens dentro do estado, folha
1.256 do processo TC 1.276/2006, ITC 3319/2008:
Processo

Diário Oficial de Contas

Suprimento de Fundos pagos (R$)

31043313

Total

321,00
321,10
220,00
280,00
280,00
1.000,00
2.422,10

[...] Da Análise dos Fundamentos do Recurso. Inicialmente, há que se ressaltar que a irregularidade em epígrafe se desdobra tanto na concessão de diárias quanto
em gastos com combustíveis, via suprimento de fundos.
Verifica-se que o recorrente juntou aos autos cópias das
notas fiscais referentes às despesas com combustíveis e
outros documentos (fls. 149 a 192). Da análise dos documentos supra, constata-se que assiste razão ao recorrente quanto ao gasto com combustíveis, tendo em vista que o inciso VI, do artigo 5°, do Decreto n° 1.502 veda
a aquisição de combustível, via suprimento de fundos,
dentro do Estado do Espírito Santo e as cópias das notas fiscais apresentadas demonstram que os gastos foram realizados em outro Estado. Assim, no que tange ao
gasto com combustíveis via suprimento de fundos, tem-se que o recorrente logrou êxito em demonstrar que este fora realizado de acordo com a norma aplicável. Por
outro lado, o pagamento de diárias via regime de adiantamento não foi efetivamente rechaçado pela defesa,
portanto, remanesce tal irregularidade. Ou seja, entende-se que houve violação do inciso V, do artigo 5°, do
decreto n° 1.502, abaixo colacionado: Art. 5º Ressalvadas as situações previstas nos incisos I, III e IV do art. 4º
deste decreto, é vedada a concessão de Suprimento de
Fundos para: [...] V – pagamento de diárias; (grifo nosso). Portanto, somos pela manutenção da irregularidade, no que tange ao pagamento de diárias via suprimento de fundos.
www.tce.es.gov.br

4.5.2 Prestação de Contas extemporânea - infringência
ao artigo 2º e 4º, da Resolução TC nº 142/97.
Da Irregularidade: Foram constatadas prestações de
contas intempestivas no processo 29543681, em desacordo com o § 2° do artigo 4° da Resolução TC n° 142/97,
in verbis: As despesas que envolverem diárias, nos casos previstos nesta resolução, deverão ser comprovadas
junto ao responsável pela aplicação do adiantamento,
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar do retorno
do servidor à sua sede. O processo supracitado refere-se a despesas com pagamento de diárias cuja prestação
de contas ocorreu após o período fixado nos termos regimentais, conforme quadro demonstrativo abaixo colacionado (folha 1.265 do processo TC 1276/2006):
Servidor
João Batista Silva
Araújo
Bevaldo Martins Pacheco
Sergio Martins Có
Ricardo Silva Baptista

Retorno
16/02

Prestação de Contas
14/03

23/02

09/03

09/03
09/03

31/03
30/03

[...] Da Análise dos Fundamentos do Recurso. Em sua argumentação, o gestor restringe-se a questionar a interpretação da lei dada pelo Tribunal na situação em apreço, interpretação a qual, frise-se, não vislumbramos motivos para reparo. Destaca o recorrente que se houve algum descumprimento da norma, o mesmo se deu por
parte dos servidores que receberam os recursos e eram
os responsáveis pelas prestações de contas, e não pelo recorrente. Entretanto, a obrigação de prestar contas
dos servidores redunda no dever da autoridade concessora exigir estas contas, como consequência lógica do
seu papel de fiscalizador. Assim, em interpretação equivocada da legislação, esquece o recorrente que tanto o
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servidor quanto o administrador público são responsáveis pela correta aplicação dos recursos e que cabe ao
ordenador exigir a prestação de contas. Pelo exposto,
opina-se pela manutenção da irregularidade.
5 CONCLUSÃO
Diante das razões expostas, somos pelo conhecimento do presente recurso, pelo não acolhimento das preliminares arguidas e, quanto ao mérito, pelo Provimento
parcial, excluindo-se da condenação imposta pelo Acórdão TC 369/2009 (Processo nº 1276/06), as seguintes irregularidades: Subitem 1.1.4, irregularidade: pagamento
realizado a favor de algumas empresas contratadas sem
apresentação de Certidão Negativa de Débito (CND) do
INSS e histórico FGTS (violação ao art. 195, § 3º, da CF
c/c o art. 2º da Lei n. 9.012/95, e ao art. 29, III da Lei n.
8.666/93); Item 1.3, irregularidade: realização de despesas com emplacamento de veículos sem Termo de Responsabilidade e autorização de cessão de uso (infringência aos artigos 84 e 85 do Decreto nº 1.110-R/2002); Subitem 1.5.1, irregularidade: Realização de despesas através de suprimento de fundos que poderiam subordinar-se ao processo normal de aquisição e foram pagas por
meio de suprimento de fundos - infringência ao artigo
1º, caput, c/c o artigo 4º, incisos I e II, do Decreto 1.502R e aos artigos 65 e 68, caput da Lei nº 4.320/64 – (Neste subitem, sugere-se o afastamento da irregularidade
apenas em relação ao pagamento de combustíveis fora
do estado via suprimento de fundos). Quanto às demais
irregularidades, opina-se por manter a condenação nos
termos do acórdão TC 369/2009. Ressaltamos, por fim,
que a multa foi fixada no mínimo regimental, nos termos
do artigo 166, inciso I, da Resolução TC nº 182/2002, vigente à época do acórdão recorrido.
Diário Oficial de Contas

Manifestou-se o Ministério Público de Contas em duas oportunidades: na primeira, consubstanciada no Parecer 4397/2014, acompanha integralmente os termos
da instrução técnica conclusiva. Na segunda, objeto do
Parecer 494/2016, observa que o recurso foi interposto em 17 de novembro de 2009, consumando-se o prazo prescricional em 2014, destacando que no período de
31/10/2014 a 28/03/2016, não ocorreu qualquer impulso processual.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
O art. 80, inciso I da Lei Complementar 32/1993, vigente
à época, previa o cabimento de recurso de reconsideração nas decisões proferidas em processos de prestação
de contas, e observados os requisitos formais de apresentação, a tempestividade, o interesse e a legitimidade
processual, tenho- o como recebido.
DA ANÁLISE PRELIMINAR
DA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PARA JULGAMENTO DAS CONTAS – NULIDADE ABSOLUTA
Em sede de preliminares, o recorrente alega a nulidade
absoluta do Acordão 369/2009 em virtude da inobservância do prazo para julgamento das contas previsto no
Art. 58 da Lei Complementar 32/93, qual seja, o término
do exercício seguinte àquele em que as contas tiverem
sido apresentadas.
Razão não assiste ao recorrente diante do fato do prazo mencionado na norma se amoldar à classificação de
impróprio, afigurando-se apenas como parâmetro para
prática dos atos processuais, e o seu eventual descumprimento não impõe gravame ou prejuízo ao responsável
pela prestação das contas e não configura vício essencial
www.tce.es.gov.br

à forma prevista em lei e, em razão deve ser rejeitada.
DA IMPOSSIBILIDADE DE APENAMENTO NO JULGAMENTO DAS CONTAS SOB A FORMA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Aduz o recorrente a impossibilidade de imposição de
sanções em sede de Prestação de Contas por esta não
ser instrumento de adequado para análise de atos de
gestão, restrito a tomadas de contas ou tomadas de contas especial, inexistindo irregularidade relacionada à
obrigação de ressarcimento ao erário, não haveria sanção.
Tal argumento não se sustenta diante da literalidade das
disposições expressas nos arts. 56, 59 e 62, todos da Lei
Complementar 32/93, que remete à classificação das decisões proferidas pelo Tribunal de Contas em sede de
prestação de contas, ao seu julgamento e as suas consequências, quando irregulares, qual seja, aplicação de
multas e, havendo dano, condenação do responsável ao
pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescida de juros de mora devidos.
Há de observar que o art. 57 da referida traz a possibilidade de elisão do dano mediante recomposição ao erário dos valores apurados quando da citação, situação diversa daquela apresentada nestes autos.
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA B
Noutra senda, ao publicar o Acordão 369/2009 em 17 de
novembro de 2009, interrompeu-se a prescrição, hipótese prevista no art. 71, § 4º, inciso II da lei Complementar
621/2012, exaurindo-se o prazo quinquenal estabelecido para aplicação daquele instituto, previsto no art. 71,
caput, da referida lei, ensejando sua decretação ad referedum da manifestação do Ministério Público de Contas
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no Parecer 494/2016.
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.
DO MÉRITO
As irregularidades remanescentes nas análises descritas
na Instrução Técnica de Recurso 73/2013 não permite a
formação de imagem positiva acerca da gestão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - Incaper no exercício 2005, restando evidente
a ausência de instrumentos de compliance como mecanismo fundamental na sua governança.
Se a aplicação desse conceito na administração pública
possa parecer pretensioso, 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.
Desse modo, resta cabalmente comprovado nos autos
que a ação e omissão do agente possibilitou a violação
de preceitos legais, inobstante as justificativas apresentadas em sede recursal, ausente elementos probantes
ou argumentos consistentes que permitissem o seu total acolhimento.
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A Instrução Técnica de Recurso 73/2013 retrata fielmente esse quadro e, suas análises transcritas alhures servem como fundamento adicional da razão de decidir
presente neste voto, destacando apenas, a perda dos
efeitos sancionatórios pelo cometimento das irregularidades, visto o transcurso do prazo prescricional, relacionados a seguir:
Violação ao art. 37, XXI, da CF e ao art. 24, II, da Lei
8.666/1993. Contratação de escritório de advocacia, assessoria e consultoria jurídica sem procedimento licitatório. A existência de quadros da Procuradoria Geral do
Estado para acompanhar o andamento e representar o
Estado em processos na capital federal (art. 4º, item V,
da LC n. 88/96) e a inexistência de natureza singular e exclusiva no objeto contratado.
Violação do art. 37, XXI, da CF e do art. 2º da Lei
8.666/1993). Realização de despesas com a contratação
de postos para fornecimento de combustível sem procedimento licitatório, no valor de R$ 136.716,54. Ao desprezar o comando legal e substituir o processo licitatório
por coleta de preços a fim de realizar contratação de fornecimento de combustível, o responsável assumiu a realização de ato em flagrante infringência aos dispositivos
legais que regem a matéria.
Violação do art. 57, II e § 3º da Lei 8.666/93. Despesas
decorrentes de contraprestação de serviços executados
sem cobertura contratual, no valor de R$ 14.767,99. Foram realizadas despesas no período de 20/07 a 31/12/05
referentes ao contrato de prestação de serviços celebrado com a Associação Capixaba de Pessoas com Deficiência (ACPD) sem justificativa plausível que conformar-se
à hipótese presente no §4º, do art. 57 da Lei de Licitações, configurando pagamentos efetuados após o térmiwww.tce.es.gov.br

no do contrato. Isso porque o ajuste, previsto para durar
60 meses, vigorou até o dia 19/07/05, sem possibilidade
de nova prorrogação, restando demonstrado que os pagamentos realizados após essa data não tinham coberta
contratual e, portanto, ofendiam o disposto no art. 57, II,
da Lei n. 8.666/93
Violação aos artigos 3º e 24, inciso II, ambos da Lei
8.666/1993. Fracionamento indevido de despesas na
aquisição de serviços gráficos, materiais para manutenção de bens imóveis, material de processamento de dados, material de acondicionamento e embalagem, manutenção e conservação de veículos e manutenção e
conservação de bens imóveis. O Incaper despendeu recursos para a contratação de serviços gráficos, de materiais para manutenção de bens imóveis, de material de
processamento de dados, de material de acondicionamento e embalagem, de manutenção e conservação de
veículos e de manutenção e conservação de bens imóveis, em montante superior ao limite fixado pela legislação, hipótese em que se obrigava à realização de licitação, configurado o fracionamento indevido da despesa e
o descumprimento ao art. 24, inciso II da Lei 8.666/1993.
Violação do art. 195, § 3º da CF c/c o art. 2º da Lei
9.012/95; e do art. 29, II, da Lei 8.666/1993. Pagamento realizado a favor de empresas sem apresentação de
comprovante de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista.
Violação do art. 1º do Decreto Estadual nº 556-S/2004,
alterado pelos Decretos nº 1043-S/2004 e 375-S/2005.
Afastamento de servidor público para participação em
curso, com ajuda de custo, sem autorização da autoridade competente, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
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Violação do art. 1º, caput, c/c o artigo 4º, incisos I e II,
do Decreto 1.502-R e aos artigos 65 e 68, caput da Lei nº
4.320/64. Realização de despesas através de suprimento
de fundos que poderiam subordinar-se ao processo normal de aquisição e foram pagas por aquele meio. O Incaper pagou, via suprimento de fundos, despesas relativas a diárias durante viagens dentro do estado e que pela natureza das despesas pagas, poderiam subordinar-se
ao processo normal de execução.
Violação do art. 2º e 4º, da Resolução TC 142/1997. Prestação de Contas extemporânea. A conduta de não exigir a prestação de contas de diárias de viagens nos prazos previsto nas normas é ofensa à atribuição fiscalizadora do agente público responsável, configurando ofensa à legalidade.
Transcritas acima as irregularidades mantidas, as seguintes tiveram acolhidas as razões de justificativas:
Pagamento realizado a favor de algumas empresas contratadas sem apresentação de Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS e histórico FGTS (violação ao art. 195,
§ 3º, da CF c/c o art. 2º da Lei n. 9.012/95, e ao art. 29, III
da Lei n. 8.666/93).
Realização de despesas com emplacamento de veículos
sem Termo de Responsabilidade e autorização de cessão de uso – violação dos artigos 84 e 85 do Decreto nº
1.110-R/2002.
Realização de despesas através de suprimento de fundos que poderiam subordinar-se ao processo normal de
aquisição e foram pagas por meio de suprimento de fundos - infringência ao artigo 1º, caput, c/c o artigo 4º, incisos I e II, do Decreto 1.502-R e aos artigos 65 e 68, caput
da Lei 4.320/64 (afastamento da irregularidade apenas
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em relação ao pagamento de combustíveis fora do estado via suprimento de fundos).
DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos da proposição técnica, subscrita Instrução Técnica de Recurso 73/2013, encampada pelo Ministério Público de Contas, com posterior manifestação pela ocorrência da prescrição e afastamento da pretensão punitiva deste Tribunal, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
Acórdão que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO

fundos que poderiam subordinar-se ao processo normal de aquisição e foram pagas por meio de suprimento de fundos - infringência ao artigo 1º, caput, c/c o artigo 4º, incisos I e II, do Decreto 1.502-R e aos artigos 65 e
68, caput da Lei 4.320/64 (afastamento da irregularidade apenas em relação ao pagamento de combustíveis fora do estado via suprimento de fundos).
1.3. DECLARAR a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva e
excluir a multa prevista no ACORDÃO TC 369/2009.
1.4. MANTER os demais termos do acordão ACÓRDÃO
TC 369/2009.
1.5. À Secretaria Geral das Sessões para as comunicações.

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:

1.6.ARQUIVAR, após trânsito em julgado.

1.1. CONHECER o RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO e no
mérito DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL.

4. Especificação do quórum:

1.2. ACOLHER AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS DOS
ITENS:
1.2.1. Pagamento realizado a favor de algumas empresas
contratadas sem apresentação de Certidão Negativa de
Débito (CND) do INSS e histórico FGTS (violação ao art.
195, § 3º, da CF c/c o art. 2º da Lei n. 9.012/95, e ao art.
29, III da Lei n. 8.666/93).
1.2.2. Realização de despesas com emplacamento de veículos sem Termo de Responsabilidade e autorização de
cessão de uso - infringência aos artigos 84 e 85 do Decreto nº 1.110-R/2002.
1.2.3. Realização de despesas através de suprimento de
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.
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
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CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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ALVES DE MENEZES (OAB/RJ 079098), SYLVIO CESAR ALVES DA SILVA – OAB/RJ 020805
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REPRESENTAÇÃO – CONHECER – PROCEDENTE – DEIXAR DE APLICAR MULTA – DETERMINAÇÃO PRAZO 90
DIAS – DAR CIÊNCIA – MONITORAR - ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO:
Trata-se de Representação formulada por Auditores de
Controle Externo deste Tribunal de Contas acerca de irregularidades na execução do Contrato de Gestão nº
331/2011, e seus aditivos, celebrado entre o Estado do
Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado
da Saúde e a Associação Congregação de Santa Catarina
- ACSC para operacionalização da gestão e execução das
atividades e serviços de saúde no Hospital Dr. Benício Tavares Pereira - Hospital Estadual Central.
Alegam os representantes que a repactuação do referido contrato, por meio do terceiro termo aditivo, afetou
o equilíbrio econômico em desfavor do Estado Espírito
Santo, com alterações substanciais nas metas assistenciais e reajuste no valor despendido pelo contratante.
No iter processual são encontradas as notificações prévias (Decisão Monocrática Preliminar DECM 2024/2014 fls. 142/145 e os esclarecimentos da ACSC (fls. 196/524)
e do Secretário de Saúde (fls. 528/545).
Elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 311/2015 (fls.
556/561), sugerindo a citação dos responsáveis para responder ao seguinte:
Base Legal:
Constituição Estadual, art. 70, caput (princípio da economicidade).
Responsável: José Tadeu Marino (Secretário de Estado
www.tce.es.gov.br

da Saúde)
Conduta: Celebrar o 3º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 331/2011, no valor total de R$ 58.465.386,86, quando o valor estimado adequado seria R$ 44.539.679,36.
Nexo Causal: A celebração do 3º Termo Aditivo ao
Contrato de Gestão 331/2011, no valor total de
R$ 58.465.386,86, quando o valor estimado adequado
seria R$ 44.539.679,36, resultou na realização de repactuação antieconômica do contrato, com possibilidade
de dano ao erário de R$ 13.925.707,50 no exercício de
2013.
Responsável: Associação Congregação de Santa Catarina
(Organização Social)
Conduta: Celebrar o 3º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 331/2011, no valor total de R$ 58.465.386,86, quando o valor estimado adequado seria R$ 44.539.679,36.
Nexo Causal: A celebração do 3º Termo Aditivo ao
Contrato de Gestão 331/2011, no valor total de
R$ 58.465.386,86, quando o valor estimado adequado
seria R$ 44.539.679,36, resultou na realização de repactuação antieconômica do contrato, com possibilidade
de dano ao erário de R$ 13.925.707,50 no exercício de
2013.
Citados, os responsáveis apresentaram suas justificativas
às fls. 583/649 e 654/688.
Feitas as análises, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas expediu a Instrução Técnica Conclusiva
ITC 5/2016 com a seguinte proposta de encaminhamento:
3.1 Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo 95, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e artigo
99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugeSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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re-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente
representação, tendo em vista o reconhecimento da seguinte irregularidade:
3.1.1. Repactuação Antieconômica De Contrato (item
2.1, desta ITC)
Base legal: Constituição Federal, art. 70, caput (princípio
da economicidade)
Responsáveis: José Tadeu Marino – Secretário de Estado da Saúde
Associação Congregação de Santa Catarina – Organização Social
3.2 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º,
inciso IV da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por:
3.2.1 Rejeitar as razões de justificativa de José Tadeu
Marino e Associação Congregação de Santa Catarina,
aplicando-lhes multa, na forma do art. 135, II, da LC
621/2012;

sões à Representante, na forma do art. 307, § 7º do RITCEES.
O Ministério Público de Contas, por meio de Parecer
1659/2017 (706/728) se manifesta no sentido de:
Aduz-se, por fim, sobre a inexistência de nexo de causalidade entre a infração praticada e a conduta atribuída
à Associação Congregação de Santa Catarina, haja vista
que todos os atos e procedimentos relativos à repactuação passam sob o crivo e aprovação da administração,
cabendo à contratada apenas aceitá-la ou não, sobretudo porque não foi demonstrado, até este momento, dano ao erário, pelo qual responderia, sem dúvida, solidariamente com o gestor responsável.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – pelo conhecimento da representação, julgando-a
procedente, na forma dos arts. 94 e 95, inciso II, da LC
n. 621/2012;

3.2.2 Determinar ao atual Secretário de Estado da Saúde a adoção de medidas administrativas, na forma do
art. 2º c/c art. 6º, da IN 32/2014, deste TCE-ES, no sentido de apurar a realização de neuroembolizações a partir
de 2013 (demonstrando que não eram feitas em 2012) e
seus valores; o valor do reajuste perpetrado pelo dissídio
coletivo em 2013, quando passou a vigorar e a partir de
quando foi repassado à ACSC; o valor do reajuste da negociação de Serviços de Terceiros em 2013, quando passou a vigorar e a partir de quando foi repassado à ACSC;
o valor do reajuste de 5,54% (INPC) de material e medicamento, quando passou a vigorar e a partir de quando
foi repassado à ACSC, tomando as devidas providências
para a elisão de dano, se houver.

2 – com espeque no art. 135, inciso II, da LC n. 621/2012
c/c art. 389, inciso II, do RITCEES, pela cominação de
multa pecuniária a José Tadeu Marino;

3.3 Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA das deci-

5 – que se determine, no bojo do procedimento a ser
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4 – que se determine a Secretaria de Estado da Saúde para que, no prazo de 90 (noventa) dias, proceda à avaliação precisa dos custos do serviço, bem assim planilha
detalhada com a estimativa de custos a serem incorridos na execução dos contratos de gestão 331/2011, levando-se em consideração o perfil atual do Hospital Central Estadual, devendo-se, após a conclusão dos trabalhos: a) submeter o resultado à validação da Secretaria
de Controle e Transparência; b) proceder imediatamente, se for o caso, aos ajustes dos termos contratuais; e, c)
comunicar o resultado a esse egrégio Tribunal de Contas;
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instaurado conforme item anterior, a apuração da “realização de neuroembolizações a partir de 2013 (demonstrando que não eram feitas em 2012) e seus valores; o
valor do reajuste perpetrado pelo dissídio coletivo em
2013, quando passou a vigorar e a partir de quando foi
repassado à ACSC; o valor do reajuste da negociação de
Serviços de Terceiros em 2013, quando passou a vigorar e a partir de quando foi repassado à ACSC; o valor
do reajuste de 5,54% (INPC) de material e medicamento, quando passou a vigorar e a partir de quando foi repassado à ACSC”, (ITC item 3.2.2), de modo a validar a incorporação de tais custos e serviços na execução do contrato, devendo, caso verificado dano ao erário, adotar as
medidas elisivas previstas em lei e regulamentos;
6 – seja extinto o processo, sem resolução de mérito, em
face da Associação Congregação de Santa Catarina, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 427, § 4º,
do RITCEES.
FUNDAMENTAÇÃO
O inciso VII, do Art. 99 da Lei Complementar Estadual
62/2012 prevê a legitimidade das equipes de inspeção e
auditoria em representar ao Tribunal de Contas contra os
responsáveis e entidades sob sua fiscalização em casos
de falhas e/ou irregularidades. A combinação disso com
os requisitos previstos no Art. 94 da referida Lei permitem a admissão da representação.
Em 02 de dezembro de 2011 foi celebrado o Contrato de
Gestão 331/2011 entre o Estado do Espírito Santo, por
intermédio da Secretaria de Estado da Saúde e a Associação Congregação de Santa Catarina - ACSC, qualificada como Organização Social, para operacionalização da
gestão e execução das atividades e serviços de saúde no
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Hospital Dr. Benício Tavares Pereira - Hospital Estadual
Central – HEC) (fl. 24), com perfil de atendimento de média e alta complexidade cirúrgica e clínica nas especialidades de: neurologia, ortopedia e vascular (fl. 54).
Com prazo de vigência previsto para cinco anos, estimava-se o repasse em R$ 38.000.000,00 pelo estado no primeiro ano, transferidos em doze parcelas mensais de
R$ 3.166.666,66, compostas em 90 % de valor fixo e 10%
de valor variável, estas sujeitas ao cumprimento de metas estabelecidas em seus anexos (fl. 30/31).
Adiante, em 04 de abril de 2012, firmaram-se o 1º Termo
Aditivo ao Contrato, estabelecendo-se as seguintes alterações em seu texto:

bre a incorporação à parcela de dezembro do montante
de R$ 514.695,91.

Clínica Cirúrgica
330,67
Hospital-Dia
80
Urgência/Emer- 900

Na sequência, em 28 de dezembro de 2012, firmaram-se o 3º Termo Aditivo àquele Contrato, estabelecendo-se novas metas assistenciais e reajustando a estimativa do contrato entre os meses de janeiro de 2013
a dezembro de 2013 em R$ 59.965.386,86, sendo que
R$ 1.500.000,00 correspondiam a recursos para investimento e, R$ 58.465.386,36, a recursos de custeio.

gência
Ambulatório
SADT Externo
Raio-X Geral
USG
Ecodoppler
Endoscopia
Ecocardiograma
Arteriografia
Tomografia
Tomografia com

Com o novo termo aditivo, o valor mensal de repasse sofreu aumento, conforme tabela abaixo:

Sedação

Parâmetro

Data de

Comparativo

Celebração

As alterações promovidas aumentaram o valor do contrato, no período de abril a dezembro de 2012, para
R$ 36.955.579,77, transferidos em nove parcelas mensais de R$ 4.106.175,53, representando um acréscimo
mensal de R$ 939.508,87 no pactuado inicialmente.
Inobstante esse aditivo, após apenas sete meses, celebrou-se o 2º Termo Aditivo, em 13 de novembro de 2012,
sob justificativa de déficit na execução do contrato, com
previsão de repasse à contratada de R$ 4.436.290,61,
em função de desequilíbrio contratual referente ao período de janeiro a novembro de 2012. Também dispôs soDiário Oficial de Contas

3° Termo
Aditivo (R$)
4.911.838,92

1.745.172,26

Gestão
1° Termo Adi- 18/04/2012

4.106.175,53

4.911.838,92

805.663,39

tivo
2° Termo Adi- 13/11/2012

4.620.871,44

4.911.838,92

290.967,48

Instalação de arteriógrafo;

Nova composição de leitos.

do Diferença (R$)

3.166.666,66

Contrato

Reajuste salarial de 7,5%; e

Valor

de 02/12/2011

Mudança no perfil do HEC para, predominantemente, cirúrgico;
Implantação de novos serviços e exames de alta complexidade;

Valor (R$)

tivo
(ref.

Dezem-

bro/12)

Fonte: ITI 311/2015
Além disso, apesar do constante acréscimo no aporte de
recursos financeiros pela SESA, os quantitativos mensais
de metas assistenciais sofreram importantes decréscimos, como demonstrado adiante:
Linhas de Serviços Metas
sais

Men- Metas
–

18/12/2011 e va- lor anual de R$ lor anual de R$
38.000.000,00
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800

1000
770
500
380
-

1000
500
100
250
100
150
380
-

400
500
100
250
100
150
380
80

Fonte: Parecer 1659/2017
As razões apresentadas procuram justificar esses números sob o argumento de: a) alteração no perfil de atendimento da unidade, passando de média para alta complexidade, e consequente aumento na taxa de permanência dos pacientes; b) o reajuste salarial dos funcionários
em dissídio coletivo e c) a realização de procedimento de
neuroembolização.
Entretanto, as manifestações extraídas da Instrução Técnica Conclusiva e do Parecer Ministerial, confrontam tais
argumentos demonstrando que a evolução nas metas
mensais parece indicar redução do nível de atendimento, conforme demonstrado na tabela acima.

Os responsáveis alegam que houve a repactuação do
contrato pela inclusão do serviço de neuroemboliza-

gência a partir de 18/04/2012 e va- 28/12/2012 e va-

89

800

53

Mensais

331/2011 com vi- cia a partir de cia a partir de

106,25

613

58.465.386,86

Mensais Metas

to de Gestão n. tivo com vigên- tivo com vigên-

Internação
Clínica Médica

279
00
80

Além disso, não há comprovação específica sobre o impacto do dissídio sobre as despesas daquela unidade de
saúde e resta demonstrado pelo Ministério Público que
o atendimento de neuroembulização era preexistente ao
aditivo e não poderia ser utilizado como justificativa para
o aumento das despesas, conforme o seguinte destaque
extraído do Parecer Ministerial 1659/2017:

Contra- – 1° Termo Adi- – 3° Termo Adi-

lor anual de R$ 47.933.579,35

411
60
190
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ção, porém, não há nos autos a comprovação de que em
2013 esse serviço foi realizado, como bem ressaltou a
área técnica:
“Ocorre que ele não comprova que em 2012 não eram
realizadas neuroembolizações, mas passaram a ser em
2013, justificando o aumento de preços havido no 3º
Termo Aditivo. Tampouco foi demonstrado o preço dos
procedimentos no HEC, enumerando a quantidade deles
no ano de 2013. Como se verifica do disposto acima, tal
informação não traz os custos que o HEC cobraria nem
qual seria a expectativa dos novos atendimentos para
que se confira a economicidade ou não do 3º Termo Aditivo, nesse ponto.”
Para espancar qualquer dúvida, colaciona-se, nesta
oportunidade, documentação requisitada por este Parquet de Contas ao HEC, a qual demonstra a realização
dos procedimentos de neuroembolização desde o ano
de 2011. Dessa forma, desmoronam-se as argumentações de que a repactuação foi necessária porque o hospital passou a realizar as referidas cirurgias, conforme segue:
Ao firmar o 3º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº
331/2011 sob frágeis e questionáveis informações acerca da adequação da relação entre os recursos envolvidos
e as resultantes a serem alcançadas, o então Secretário
de Estado da Saúde adequa sua conduta aquela tida como prática de ato antieconômico no aspecto formal.
Entretanto, conforme afirmada na Instrução Técnica
Conclusiva ITC 5/2016, verbis:
A economicidade, como a característica que revela o
equilíbrio entre o custo e o benefício, é aferida por comparação entre o que se gasta (ou pretende gastar) e o
Diário Oficial de Contas

que se ganha em retorno. No caso, não há como se fazer
tal comparação, uma vez que não há documentos que
sustentem a estimativa de neuroembolização, seus custos, os motivos pelos quais foram considerados aqueles
percentuais de reajuste e quando efetivamente passaram a incidir.
Assim, porque a repactuação feita no 3º Termo Aditivo
não considerou tais elementos técnicos, ela é tida por
antieconômica, motivo pelo qual se opina pela manutenção da irregularidade.
Por outro lado, considerando-se o aspecto material, não
há como, neste momento, afirmar pela antieconomicidade, visto que ela somente poderá ser avaliada por ocasião da instrução da medida administrativa acima sugerida.
Com outro viés, o Ministério Público de Contas, por meio
do Parecer 1659/2017, destaca a deficiência no planejamento efetivação da parceria, especialmente quanto as
cautelas relacionadas à estimativa de custos, o custeio
efetivo e os repasses financeiros, conforme transcrito a
seguir:
Repisa-se, nesta oportunidade, sobre a indispensável estimativa de custos a serem incorridos na execução dos
contratos de gestão, precaução que o Estado não tem
adotado em nenhum procedimento de transferência
do gerenciamento dos serviços de saúde para organizações sociais, fato para o qual tem esse órgão do Parquet de Contas alertado insistentemente pera essa Corte de Contas, com espeque, sobretudo, em paradigmático acórdão do TCU que decidiu:
“2. Do processo de transferência do gerenciamento dos
serviços de saúde para organizações sociais deve constar
www.tce.es.gov.br

estudo detalhado que contemple a fundamentação da
conclusão de que a transferência do gerenciamento para organizações sociais mostra-se a melhor opção, avaliação precisa dos custos do serviço e dos ganhos de eficiência esperados, bem assim planilha detalhada com
a estimativa de custos a serem incorridos na execução
dos contratos de gestão.” (g.n.)
Tal cautela é imprescindível para o controle da execução
contratual e visa, primordialmente, coibir os aumentos
injustificados dos repasses, como no caso vertente, cujo
contrato iniciou-se em 2011 com repasses da ordem de
R$ 39.500.000,00, atingindo, em menos de dois anos
após, o montante de R$ 59.965.386,86, sem que a administração comprove, cabalmente, os fatos que conduziram a referido aumento.
Em termos complementares, oficia o representante ministerial quanto a inexistência de nexo de causalidade
entre a conduta objurgada e aquela atribuída à ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA por reconhecê-la de atribuição interna da Administração, sem participação ativa da contratada.
Discordante desse pensamento, entendo que a natureza
simbiótica da relação público/privada neste modelo de
parceria não exclui totalmente a contratada de participação porque esta, como detentora da gestão da unidade
de saúde, induz o procedimento de alteração contratual mediante o oferecimento das informações que são favoráveis ao poder público, e este processa essa informações sem as cautelas necessárias.
Finalmente, conclui-se pela procedência da Representação sem que isso configure adoção de medidas sancionadoras, mitigadas diante da sugestão presente nas Manifestações Técnica e Ministerial de determinação de adoSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ção de medidas administrativas necessárias à caracterização de dano, na forma do art. 2º c/c art. 6º, da Instrução Normativa 32/2014, evidenciando ausência de materialidade da conduta antieconômica, representada somente no seu aspecto subjetivo.

após a conclusão dos trabalhos: a) submeter o resultado
à validação da Secretaria de Controle e Transparência; b)
proceder imediatamente, se for o caso, aos ajustes dos
termos contratuais; e, c) comunicar o resultado a esse
egrégio Tribunal de Contas;

Diante do exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de ACORDÃO que submeto à
sua consideração.

1.3.2 no bojo do procedimento a ser instaurado conforme item anterior, a apuração da “realização de neuroembolizações a partir de 2013 (demonstrando que não
eram feitas em 2012) e seus valores; o valor do reajuste
perpetrado pelo dissídio coletivo em 2013, quando passou a vigorar e a partir de quando foi repassado à ACSC;
o valor do reajuste da negociação de Serviços de Terceiros em 2013, quando passou a vigorar e a partir de quando foi repassado à ACSC; o valor do reajuste de 5,54%
(INPC) de material e medicamento, quando passou a vigorar e a partir de quando foi repassado à ACSC”, (ITC
item 3.2.2), de modo a validar a incorporação de tais custos e serviços na execução do contrato, devendo, caso
verificado dano ao erário, adotar as medidas elisivas previstas em lei e regulamentos;

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER da presente representação, vez que
preenche os requisitos de admissibilidade, na forma
dos arts. 94 c/c 99, § 2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
1.2. Considerar PROCEDENTE a Representação com fulcro no art. 95, inciso II c/c art. 99, § 2º da referida Lei e
DEIXAR DE COMINAR multa aos responsáveis pelas razões expostas no voto.
1.3. DETERMINAR, nos termos do Parecer Ministerial
1659/2017:
1.3.1 à Secretaria de Estado da Saúde para que, no prazo de 90 (noventa) dias, proceda à avaliação precisa dos
custos do serviço, em planilha detalhada com a estimativa de custos a serem incorridos na execução dos contratos de gestão 331/2011, levando-se em consideração
o perfil atual do Hospital Central Estadual, devendo-se,
Diário Oficial de Contas

1.4. CIENTIFICAR o representante dessa decisão, nos termos do art. 307, § 7º, do Regimento Interno.

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

1.5. À SEGEX para monitoramento.
1.6. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.
www.tce.es.gov.br
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EXERCÍCIO: 2016
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TIANE MENDONÇA

(B) Despesas Empe- 1.290.453.103,29

PAULO ROBERTO FERREIRA e BRUNO FUNCHAL

nhadas
(C) Despesas Liqui- 1.279.697.908,57

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL –ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ - EXERCÍCIO DE 2016 – CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.

dadas
(D) Despesas Pagas
1.278.563.760,84
(E) Ativo
(F) Passivo
(G) VPD
(H) VPA
(I) Resultado do Exer-

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:

cício - PL

I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual da
Administração Geral a Cargo da SEFAZ, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade da senhora Ana Paula Vitali Janes Vescovi (Secretária de Estado 01/01 a 02/06/2016), senhora Cristiane Mendonça (Secretária de Estado 03/06 a 22/08/2016) e senhor
Paulo Roberto Ferreira (Secretário de Estado 23/08 a
31/12/2016).
Considerado apto o processo para análise e instrução,
foram os autos à SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, que através do Relatório Técnico
1137/2017-3 concluiu pela regularidade das contas dos
responsáveis no exercício em destaque, com base na
análise técnico-contábil promovida junto aos documentos disponibilizados a esta Corte de Contas, conforme
transcrição a seguir:
3 GESTÃO PÚBLICA
3.1 PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Dados para Apuração
Balanço
(A)

Dotação

Orçamen- Balanço Patrimonial

tário
Orça- 1.686.845.458,49

mentária Atualizada
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DVP

cio atual e exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual e exercício anterior).
Balanço Finan- Balanço
ceiro
monial

7.594.300.008,52
7.594.300.008,52
16.271.845.148,07
17.249.024.138,95
977.178.990,88

I) Valor da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
(exercício atual), informado no Balanço Financeiro deve
ser igual ao Total da Despesa Empenhada menos Total da
Despesa Liquidada Informado no Balanço Orçamentário.
Balanço Orçamen- Balanço
tário
Restos a pagar 10.755.194,72

Finan- Diferença

ceiro
10.755.194,72

0,00

não Processados
(B - C)

II) Valor da Inscrição de Restos a Pagar Processados
(exercício atual), informado no Balanço Financeiro deve
ser igual ao Total da Despesa Liquidada menos Total da
Despesa Paga Informado no Balanço Orçamentário.
Balanço Orçamen- Balanço
tário
Restos a pagar 1.134.147,73
Processados

Finan- Diferença

ceiro
1.134.147,73

0,00

(C

- D)

III) O Total da Despesa Orçamentária (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao Total
da Despesa Orçamentária informado no Balanço Orçamentário.
Balanço Orçamen- Balanço
tário
Total da Despesa 1.290.453.103,29

Finan- Diferença

ceiro
1.290.453.103,29

0,00

Orçamentária

Patri- Diferença

Saldo da conta
Caixa e equivalente de caixa:
Exercício Atual 679.077.149,92 679.077.149,92 0,00
Exercício Ante- 761.667.411,13 761.667.411,13 0,00
rior

V) Resultado Patrimonial apurado na DVP deve ser igual
ao Resultado do Exercício PL.
Balanço Patri- DVP
Diferença
monial
Resultado Pa- 977.178.990,88 977.178.990,88 0,00
trimonial Apurado

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

Balanço Patrimonial e DVP
24.843.324.147,40
24.843.324.147,40
0,00

VI) O valor da Despesa Executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual a Dotação Orçamentária
Atualizada.
Balanço Orçamen- Balanço
tário
Despesa Executa- 1.290.453.103,29

Finan- Diferença

ceiro
1.290.453.103,29

0,00

da (B)
Dotação Orça- 1.686.845.458,49
mentária

Atuali-

zada (A)
Despesa Executada < Dotação Orçamentária Atua-

IV) Saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercíwww.tce.es.gov.br

lizada
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3.2 DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS
A Secretaria do Tesouro Nacional - STN conceitua o Balanço Patrimonial, em seu Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, como “Demonstração
contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente,
a situação patrimonial da entidade pública, por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação”
No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem ser demonstrados os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade;
sejam mantidos primariamente para negociação; sejam
realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem o ativo circulante, devem ser demonstrados os saldos de bens em estoques, dentre os quais estão compreendidos os bens adquiridos, produzidos ou em processo
de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou
utilização própria no curso normal das atividades.
No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
3.2.1 DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
Na tabela a seguir, demonstramos os valores extraídos
das demonstrações contábeis e dos extratos das contas
correntes e de aplicação.
Diário Oficial de Contas

Tabela 01: Disponibilidades Em R$ 1,00
Nº Conta Con- Descrição
tábil ¹

da Saldo Contábil

Montante

Conta Contábil

dos Diferença

Saldo dos ExtraR

tos Bancários ²
$ R
$ R$ 5.139.023,27

111110300

Única

111111901
111115002
111115003

20.127.284,24
Banestes
R$ 2.589.236,85
Poupança
R$ 8.201.365,42
Fundo de Investi- R
$

111115004

mento
CDB

25.266.307,51
R$ 2.589.236,85
R$ 8.201.365,42
R
$

³
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

160.470.761,37 160.470.761,37
R
$ R
$ R$ 0,00
479.847.825,63

479.847.825,63

¹ Valores extraídos do arquivo BALVER;
² Valores extraídos do arquivo TVDISP e EXTBAN.
³ Divergência explicada de forma detalhada nos arquivos
TVDISP e EXTBAN01
Do confronto entre registros constantes dos extratos
bancários e contábeis no encerramento do exercício financeiro de 2016, relativos às disponibilidades financeiras em conta corrente/aplicação, verificamos que as demonstrações contábeis refletem adequadamente a posição a somatória dos saldos constantes dos extratos bancários.
3.2.2 DOS ESTOQUES E DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E
INTANGÍVEIS.
Para fins de apresentação no Balanço Patrimonial, o
imobilizado será apresentado já líquido da depreciação
e amortização acumuladas, evidenciando os saldos dos
bens móveis e imóveis.
A análise dos registros patrimoniais de bens móveis e
imóveis, objeto de avaliação neste item, restringiu-se à
avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques, no ativo circulante, e bens móveis, imóveis e intangíveis, registrados no grupo imobilizado, integrante do
ativo não circulante.
www.tce.es.gov.br

Na tabela a seguir, demonstramos os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens,
realizado em 31/12/2015:
Tabela 02: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Descrição

Balanço
Patrimonial
Bens em almo- 0,00
xarifado
Bens móveis
0,00
Bens imóveis
0,00
Bens intangí- 0,00
veis

Inventário

Diferença

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Fonte: [Processo TC 5.496/2017 - Prestação de Contas
Anual 2015]
3.3. ANÁLISE RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO
3.3.1 Encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem os elementos
mínimos estabelecidos.
Fundamentação Legal: art. 82, §2°, da Lei Complementar n° 621/2016, art. 105, §4°, do Regimento Interno,
aprovado pela Resolução n° 261/2012, Anexo II, Tabela 7
da Instrução Normativa TC nº 34/2015, alterada pela Instrução Normativa TC 40/2016, art. 2°, inciso I e II, da Portaria SECONT 9/2016.
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle
Interno, exigido no Anexo 03 da Instrução Normativa nº
28/2013, encaminhado pelo gestor na presente Prestação de Contas, verificou-se que no tópico “CONCLUSÃO”
diz o seguinte:
“Foi constatado que todos os saldos bancários foram
conciliados com os respectivos saldos contábeis, em 31
de dezembro de 2016. Avaliamos que os registros e as
demonstrações contábeis foram realizados de acordo
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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com os princípios fundamentais de contabilidade e com
as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor
público, com as ressalvas abaixo listadas:”
Observa-se que apesar da confirmação das conciliações
bancárias, mencionado inclusive as ressalvas, e declarando que os registros e os demonstrativos contábeis gerados estarem de acordo com os princípios e normas da
contabilidade, não houve uma conclusão direta, qual seja, ADEQUADAS, ADEQUADAS COM RESSALVAS OU INADEQUADAS.
Sugere-se RECOMENDAR ao atual gestor, ou a quem lhe
suceder, que encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA),
na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 e Instrução Normativa TC 34/2015, ou outro que lhe substituir.
3.3.2 Exercício de atividades conflitantes, infringindo o
princípio da segregação de funções
Fundamentação Legal: Art 37 da Constituição Federal
Da análise da composição da Unidade Executora do Controle Interno, verifica-se que a servidora Sra. Luciene
Vieira Andrade é chefe do grupo de planejamento e orçamento e a Sra. Edilma dos Santos Guedes Merlo é responsável pela contabilidade.
Tal fato contraria o princípio da Segregação de Função
que “consiste na administração repartir funções entre
os agentes públicos cuidando para que esses indivíduos não exerçam atividades incompatíveis umas com as
outras, especialmente aquelas que envolvam a prática
de atos e, posteriormente, a fiscalização desses mesmos
atos”. (Editora Zenite)
Sendo assim, sugere-se que seja RECOMENDADO ao
Diário Oficial de Contas

atual ordenador de despesas, ou a quem vier substituí-lo, que observe o Princípio da Segregação de Função
quando da designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo.
4 MONITORAMENTO
Não há item a ser monitorado, neste exercício.
Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva 34/2018-3,
elaborada Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia, manifestou seu entendimento, considerando a completude e a análise de mérito apresentada no
RT 1137/2017, no sentido de anuir com seus termos fáticos e jurídicos, transcrevendo, inclusive, a conclusão da
referida peça técnica, com vistas a subsidiar seu posicionamento:

Sugeriu ainda RECOMENDAÇÃO ao atual gestor, ou a
quem lhe suceder, que encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA), na forma estabelecida no artigo 82 da
Lei Complementar 621/2012 e Instrução Normativa TC
34/2015, ou outro que lhe substituir e que observe o
Princípio da Segregação de Função quando da designação de servidores para compor a Unidade Executora de
Controle Interno.
Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de Parecer
da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva,
endossando a proposição da área técnica, exposta no RT
1137/2017-3 e na ITC 34/2018-3.

5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

II - FUNDAMENTAÇÃO

A Prestação de Contas Anual ora avaliada, refletiu a gestão dos seguintes responsáveis: Sra. Ana Paula Vitali Janes Vescovi, Sra. Cristiane Mendonça e Sr. Paulo Roberto Ferreira, no exercício de funções como ordenadores
de despesas da Administração Geral a Cargo da SEFAZ,
no exercício de 2016.

Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual da Administração
Geral a Cargo da SEFAZ, ora em discussão, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade da Sra. Ana
Paula Vitali Janes Vescovi, Sra. Cristiane Mendonça e Sr.
Paulo Roberto Ferreira, não restou evidenciada a existência de irregularidades capazes de conduzir à reprovabilidade as mencionadas contas.

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas dos seguintes responsáveis: Sra. Ana Paula Vitali Janes Vescovi, Sra. Cristiane
Mendonça e Sr. Paulo Roberto Ferreira, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
www.tce.es.gov.br

Saliente-se que a Prestação de Contas foi encaminhada
e homologada por este Tribunal, no dia 31/03/2017, nos
termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, observando o prazo regimental,
conforme certifica o RT 1137/2017.
Da mencionada análise, insculpida no corpo do Relatório Técnico 1137/2017 e da Instrução Técnica Conclusiva
34/2018-3, elaborados com base nas informações e doSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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cumentos apresentados pelos gestores responsáveis, extrai-se que as contas ora avaliadas respeitaram o escopo
delimitado pela Resolução TC 297/2016 e foram encaminhados nos termos previstos pela IN 34/2015.
Acrescentou a área técnica, ainda, que, sob o aspecto
técnico-contábil, o seu entendimento é no sentido de
apontar para a regularidade da prestação de contas, sendo tal entendimento acompanhado pelo Ministério Público de Contas.
O RT 1137/2017 observou que ao analisar o Relatório de
Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido no anexo 03 da IN 28/2013, encaminhado pelo gestor na presente Prestação de Contas, verificou-se que no tópico
“CONCLUSÃO”, não houve uma conclusão direta, qual
seja: “adequadas”, “adequadas com ressalvas” ou “inadequadas”.
A Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica
do TCE-ES) no seu artigo 82 estabelece o seguinte:
Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do
Tribunal de Contas.
§ 1º No julgamento das contas anuais a que se refere o
caput deste artigo serão considerados os resultados dos
procedimentos de fiscalização realizados, bem como os
de outros processos que possam repercutir no exame da
legalidade, legitimidade, economicidade, efetividade e
razoabilidade dos atos de gestão.
§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interDiário Oficial de Contas

no, os quais deverão conter os elementos indicados em
atos normativos do Tribunal de Contas.
§ 3º Serão consideradas não prestadas às contas que,
embora encaminhadas, não reúnam as informações e
os documentos exigidos na legislação em vigor, bem como nos atos normativos próprios do Tribunal de Contas.
(g.n.)
O parecer conclusivo emitido pelo controle interno sobre as prestações de contas anuais dos responsáveis pela
gestão de recursos públicos municipais e estaduais submetidas ao julgamento desta Corte de Contas tem por
objetivo, além de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, comprovar a legalidade e
avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, como se depreende
dos incisos I e II do item 5 do Anexo 12 da Instrução Normativa 28/2013 e do Anexo II, Tabela 7 da Instrução Normativa TC nº 34/2015, alterada pela Instrução Normativa
TC 40/2016, in verbis:
5. Parecer conclusivo
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
a responsabilidade do Sr. [gestor responsável], relativa
ao exercício de [exercício a que se refere a prestação de
contas], com objetivo de:
I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de diwww.tce.es.gov.br

reito privado;
II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame representam [adequadamente, adequadamente
com ressalvas ou inadequadamente] a prática de atos de
gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos
recursos públicos. (grifo nosso)
Trata-se de ato vinculado, nos termos do art. 82, §2º, da
Lei Complementar Estadual 621/2012, sendo regrado
por atos normativos do TCEES, em especial a Instrução
Normativa 28/2013 que dispõe sobre a obrigatoriedade,
forma e conteúdo do referido parecer conclusivo.
Dessa forma, tendo em conta que tem os administradores públicos o dever de observar o disposto nas regras legais e regulamentares, opino pela REGULARIDADE COM
RESSALVA da Prestação de Contas Anual dos Encargos
Gerais SE- Administração Geral a Cargo da SEFAZ, referente ao exercício de 2016, sob responsabilidade da Senhora Ana Paula Vitali Janes Vescovi, Senhora Cristiane
Mendonça e Senhor Paulo Roberto Ferreira, devendo ser
expedida determinação ao atual gestor, ou a quem lhe
suceder, que encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA),
na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar
621/2012 e Instrução Normativa TC 34/2015, ou outro
que lhe substituir e que observe o Princípio da Segregação de Função quando da designação de servidores para
compor a Unidade Executora de Controle Interno.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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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:
Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas
Anual da Administração Geral a Cargo da Secretaria de
Estado da Fazenda sob o aspecto técnico-contábil, referente ao exercício financeiro de 2016, sob responsabilidade da Senhora ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI, Senhora CRISTIANE MENDONÇA e Senhor PAULO ROBERTO FERREIRA nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO aos
responsáveis nos termos do art. 86 do dispositivo legal
retro mencionado, tendo em vista o reconhecimento da
impropriedade descrita abaixo:
3.3.1 Encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos.
Fundamentação Legal: art.82, §2°, da Lei Complementar
n° 621/2016, art.105, §4°, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução n° 261/2012, Anexo II, Tabela 7 da
Instrução Normativa TC nº 34/2015, alterada pela Instrução Normativa TC 40/2016, art. 2°, inciso I e II, da Portaria SECONT 9/2016.
2. DETERMINAR ao atual gestor, senhor Bruno Funchal,
ou a quem lhe suceder, que:
Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA), na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 e
Instrução Normativa TC 34/2015, ou outro que lhe subsDiário Oficial de Contas

tituir.
Observe o Princípio da Segregação de Função quando da
designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Interno.
3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição - RELATOR
VOTO VOGAL DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os autos de Prestação de Contas Anual da Administração Geral a Cargo da SEFAZ, exercício de 2016, sob
a responsabilidade dos seguintes responsáveis: Sra. Ana
Paula Vitali Janes Vescovi, Sra. Cristiane Mendonça e Sr.
Paulo Roberto Ferreira.
Atendendo as disposições contidas no artigo 135 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo
– RITCES e na Instrução Normativa TC 34/2015, o Sr. Bruno Funchal, Ordenador de Despesas, encaminhou, em
arquivos digitais, a Prestação de Contas Anual – PCA relativa ao exercício financeiro de 2016, autuada nesse Tribunal como Processo TC 5.496/2017, composta pelas
demonstrações contábeis e demais peças e documentos
que integram a referida PCA, constituindo-se nas contas
da Unidade Gestora Administração Geral a Cargo da SEFAZ.
As contas de gestão do Administração Geral a Cargo da
SEFAZ foram objeto de análise pelo Auditor de Controle
Externo que subscreve o presente Relatório Técnico Contábil – RTC, cujas constatações apresentam-se analiticamente nele descritas.
www.tce.es.gov.br

Considerando a completude apresentada na análise de
mérito contida no Relatório Técnico RT 01137/2017-3,
que preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no
artigo 319 do RITCEES, o relatório opinou pela Regularidade da prestação de contas em tela.
Os autos receberam a Instrução Técnica Conclusiva nº
34/2018, peça 39, no mesmo sentido, encampando o a
conclusão do relatório técnico.
Também este foi o posicionamento do Ministério Público
Especial de Contas em Parecer nº 368/2018, peça 44 dos
autos, da lavra do Excelentíssimo Procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva.
O Relator, Conselheiro Substituto João Luiz Cotta Lovatti, divergiu da instrução procesual e do parecer ministerial, fazendo seu voto no sentido de julgar as Contas Regulares com Ressalvas, haja vista constar no Relatório Técnico RT 01137/2017-3, não obstante sua conclusão pela
Regularidade, o item 3.3, onde há a informação de que o
encaminhamento de relatório e parecer do controle interno a esta Corte foi feito de forma inconclusiva e sem
os elementos mínimos estabelecidos na legislação que
cuida do tema.
O relator, como motivação para divergência, apontou já
ter se manifestado em igual sentido em outros processos
nos quais ocorreu o mesmo apontamento.
Posto o voto em discussão e deliberação, filiei-me, oralmente, ao posicionamento esposado pela área técnica e
pelo Parquet de Contas. Uma vez colhidos os votos dos
demais Conselheiros, prevaleceu o nosso entendimento,
o que nos leva a elaboração desse voto vencedor.
É o relatório.
2-FUNDAMENTAÇÃO
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Com base no artigo 86, § 6º, do Regimento Interno - Resolução TC 261/2013, apresenta-se voto escrito, corroborando integramente o entendimento da área técnica e
do Ministério Público de Contas externado na Sessão Ordinária de 24/04/2018.
Assim, adoto como razão de voto a Instrução Técnica
Conclusiva 34/2018, que ora reproduzo:
Considerando a completude apresentada na análise de
mérito contida no Relatório Técnico RT 01137/2017-3,
que preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no
artigo 319 do RITCEES, nos manifestamos pelo julgamento do presente feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos argumentos fáticos e jurídicos descritos na referida peça técnica, que nestes termos se pronunciou:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Sugere-se RECOMENDAR ao atual gestor, ou a quem lhe
suceder, que:

Relator

Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA), na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 e
Instrução Normativa TC 34/2015, ou outro que lhe substituir.

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, por:

Observe o Princípio da Segregação de Função quando da
designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo.
Com fundamento no artigo 1º, XXXVI da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 329, §7º do RITCEES,
considerando o exposto no item 3.3.1 e 3.3.2 do Relatório Técnico em referência, sugere-se RECOMENDAR ao
atual gestor, ou a quem lhe suceder, que:

A Prestação de Contas Anual ora avaliada, refletiu a gestão dos seguintes responsáveis: Sra. Ana Paula Vitali Janes Vescovi, Sra. Cristiane Mendonça e Sr. Paulo Roberto Ferreira, no exercício de funções como ordenadores
de despesas da Administração Geral a Cargo da SEFAZ,
no exercício de 2016.

Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA), na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 e
Instrução Normativa TC 34/2015, ou outro que lhe substituir.

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 34/2015.

Eduardo Rios Santos

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas dos seguintes responsáveis: Sra. Ana Paula Vitali Janes Vescovi, Sra. Cristiane
Mendonça e Sr. Paulo Roberto Ferreira, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Diário Oficial de Contas

Observe o Princípio da Segregação de Função quando da
designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo.
Auditor de Controle Externo
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
www.tce.es.gov.br

1. ACÓRDÃO TC-445/2018 - PLENÁRIO

1.1. Julgar Regulares as contas das senhoras Ana Paula Vitali Janes Vescovi, Cristiane Mendonça e do senhor
Paulo Roberto Ferreira, ordenadores de despesas da Administração Geral a Cargo da SEFAZ, exercício de 2016,
dando-lhes Quitação, na forma dos artigos 84 e 85 da Lei
Complementar Estadual 621/2012.
1.2 RECOMENDAR ao atual gestor, ou a quem lhe suceder, que encaminhe, nas futuras prestações de contas,
parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA), na
forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar
621/2012 e Instrução Normativa TC 34/2015, ou outro
que lhe substituir e que observe o Princípio da Segregação de Função quando da designação de servidores para
compor a Unidade Executora de Controle Externo.
1.3 Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 330, inciso IV da Resolução
TC 261/2013.
2. Por maioria, nos termos do voto vencedor do conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo. Parcialmente
vencidos o relator conselheiro em substituição João Luiz
Cotta Lovatti e o conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, que votaram por julgar regular com ressalva
com expedição de determinação.
3. Data da Sessão: 24/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(relator) e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 26/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 446/2018 – PLENÁRIO
Processo: 08485/2017-9
Classificação: Agravo
UG: SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura, Abaste-

Diário Oficial de Contas

cimento, Aquicultura e Pesca

transcrito:

Relator: João Luiz Cotta Lovatti

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC8069/2007, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia onze de julho de dois mil e dezessete,
por maioria, nos termos do voto proferido pelo então relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:

Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA),
Partes: JOSE EUGENIO VIEIRA, RICARDO DE REZENDE
FERRACO, WOLMAR ROQUE LOSS, RICARDO LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, LAURO FARIA SANTOS KOEHLER,
CONSTRUTORA R MONTEIRO EIRELI, ENGEPAVI CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, ANDRE GERALDO ALTOE, OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO, HELIEGE DE BARROS COUTINHO COUZZI, ERMISON MOTTA
Procuradores: EDER JACOBOSKI VIEGAS (OAB: 8562AAL, OAB: 32836-DF, OAB: 11532-ES), ANA CAROLINA RODRIGUES MENDES (OAB: 27155-ES), PRISCILA DE FIGUEIREDO CAVALIERI (OAB: 18234-ES), JORDANA NEGRELLI
COMPER (OAB: 19560-ES), VIEGAS & ALMEIDA CONSULTORIA JURIDICA EMPRESARIAL (CNPJ: 07.850.752/000190)
AGRAVO EM FACE DO ACÓRDÃO 866/2017– PLENÁRIO – CONHECER – DAR PROVIMENTO – DAR CIÊNCIA –
APENSAR AO TC-8069/2007 APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – DEVOLVER AO GABINETE DO RELATOR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os autos de Agravo interposto pelo Ministério
Público de Contas do Estado do Espírito Santo, por intermédio do Senhor Procurador Luciano Vieira, em face do Acórdão TC-866/2017 prolatado pelo Plenário nos
autos do Processo TC- 8069/2007, que deixou de converter os autos em tomada de contas especial, bem como de determinar a citação dos responsáveis, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, conforme abaixo
www.tce.es.gov.br

1. Deixar de converter os autos em Tomada de Contas
Especial, e deixar de citar os senhores Lauro Faria Santos Koelher, Ricardo de Rezende Ferraço, José Eugênio
Vieira, Wolmar Roque Loss, André Geraldo Altoé, Engepavi – Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda, Ermison Motta, Ricardo Luiz Rodrigues Monteiro e Heliege de
Barros Coutinho Couzzi;
2. Extinguir o processo, sem resolução de mérito, com o
consequente arquivamento do feito após o trânsito em
julgado.
Vencido o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que acompanhou a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, pela conversão dos autos em Tomada de Contas e citação, computando-se seu voto, nos
termos do artigo 86, § 2º, do Regimento Interno desta
Corte.
Segundo o Digno Procurador, a decisão objurgada foi
prolatada sem a prévia oitiva do Ministério Público Especial de Contas em expressa discordância às regras procedimentais constantes na LC n. 621/2012 e no RITCEES,
razão pela qual se insurge o Ministério Público de Contas.
Diante disso, requer o conhecimento e provimento do
presente agravo para declarar a nulidade do Acórdão TC
- 866/2017 – Plenário, por vislumbrar a existência de nuSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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lidade absoluta insanável, com a determinação de posterior remessa dos autos àquele Parquet de Contas para
elaboração de parecer na forma legal e regimental.
Através do Despacho 61820/2017-2 (fl. 10), a Secretaria Geral das Sessões informa que a entrega dos autos
com vista pessoal ao Ministério Público de Contas, para ciência do Acórdão TC-866/2017 - Plenário, prolatado nos autos do processo TC 8069/2007, ocorreu no dia
16/10/2017. Portanto, considerando o disposto no art.
157 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, e art.
415 do Regimento Interno deste Tribunal, o prazo para interposição, pelo MPEC, do Agravo em face da mencionada Decisão venceu em 06/11/2017, sendo, então,
tempestivo.
Nos termos da Decisão Monocrática 2096/2017, fls.1113, determinei a notificação dos senhores Lauro Faria
Santos Koelher, Ricardo de Rezende Ferraço, José Eugênio Vieira, Wolmar Roque Loss, André Geraldo Altoé, Engepavi – Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda, Ermison Motta, Ricardo Luiz Rodrigues Monteiro e Heliege de Barros Coutinho Couzzi, para que, caso quisessem,
apresentassem suas contrarrazões recursais no prazo improrrogável de 10 (dez) dias.
Devidamente notificados, os senhores Lauro Faria Santos Koelher, Ricardo de Rezende Ferraço, José Eugênio
Vieira, Wolmar Roque Loss, André Geraldo Altoé, Engepavi – Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda, Ermison Motta, Ricardo Luiz Rodrigues Monteiro e Heliege
de Barros Coutinho Couzzi não apresentaram contrarrazões, conforme se verifica das fls. 16-17.
Submetidos os autos à área técnica para instrução, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas analisou o assunto e elaborou a Instrução Técnica de RecurDiário Oficial de Contas

so 00032/2018-4 sugerindo o provimento do presente
Agravo, para acolher o pedido do Recorrente, declarando a nulidade do Acórdão TC 866/2017, tendo em vista a
existência de nulidade absoluta insanável.
Instado a pronunciar-se, o douto Ministério Público de
Contas, em parecer da lavra do Procurador-Geral Luciano Vieira (Parecer 890/2018-9 - fl. 30) corrobora os argumentos fáticos e jurídicos delineados na ITR 0032/20184 e manifesta-se pelo conhecimento do recurso com
fundamento nos artigos 152, inciso IV, e 169 da LC n.
621/12, e, quanto ao mérito, para que seja totalmente
provido, para se anular o v. Acórdão TC-866/2017–Plenário, “com a determinação de remessa dos autos ao Parquet de Contas para elaboração de parecer na forma legal e regimental.”
É o Relatório.
Inicialmente, observo que à luz das disposições contidas na Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno
do TCEES), os autos encontram-se devidamente instruídos, recebendo a competente instrução técnica sobre o
recurso apresentado (ITR 00032/2018-4,- fls. 19-26), e a
manifestação do Ministério Público de Contas (Parecer
890/2018-9 - fl. 30).
Ressalto que os requisitos de admissibilidade já foram
analisados conforme Decisão Monocrática 2096/2017-1.
Passo, assim, à análise do mérito recursal.
Compulsando os autos, observo que deu origem ao presente agravo Acórdão prolatado por este Tribunal no
Processo TC 8069/2007, que trata de fiscalização na
obra “Execução da obra de pavimentação do acesso a
Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, com 17 km de extensão”, contrato SEAG 023/2005, Construtora R Monwww.tce.es.gov.br

teiro Ltda., para o atendimento à demanda do Ministério
Público Estadual, quanto à verificação do adequado emprego de verbas públicas.
Ainda segundo o referido processo, dessa fiscalização resultou o Relatório de Auditoria 23/2016, em que foram
identificados indícios de irregularidades, posteriormente
reproduzidos na Instrução Técnica Inicial ITI 946/2016,
sugerindo-se a citação dos responsáveis arrolados ao final da referida peça.
Nos termos da instrução processual, o relator titular manifestou-se logo após, apresentando voto no seguinte
sentido:
[...]
Ante o exposto, divergindo da Área Técnica e Corpo Ministerial, deixo de converter os autos em Tomada de
Contas Especial, e deixo também de citar os Senhores
Lauro Faria Santos Koelher, Ricardo de Rezende Ferraço,
José Eugênio Vieira, Wolmar Roque Loss, André Geraldo Altoé, Engepavi – Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda, Ermison Motta, Ricardo luiz Rodrigues Monteiro
e Heliege de Barros Coutinho Couzzi e VOTO pela extinção do processo, sem resolução de mérito, com o consequente arquivamento do feito, convicto de que decorridos dez anos do término da vigência do contrato fiscalizado, uma análise meramente formal dos presentes autos não importaria num controle externo efetivo por parte desta Corte de Contas.
Encampando o voto do Relator titular, o Plenário deste
Tribunal de Contas prolatou o Acórdão 866/2017.
Em suas razões recursais, o Parquet de Contas assevera
que o referido Acórdão, em dissonância com os ditames
procedimentais da LC nº 621/2012, extinguiu o processo
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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sem resolução de mérito, mesmo diante do Parecer daquele Ministério Público Especial de Contas.
Afirma que o art. 55, inciso II, da referida Lei Complementar é cristalino ao dispor sobre a obrigatoriedade de
manifestação do Ministério Público de Contas como uma
das etapas do processo junto a este Tribunal.
Lembra que “mesmo diante de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício pelo julgador, o art.
71, §1º, da LC n. 621/2012, considerou que a prescrição
somente poderá ser decretada, após manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.”
Por tal motivo, aponta a nulidade do Acórdão agravado, reafirmando que não houve cumprimento das regras
procedimentais pertinentes, eis que lesionada a própria
prerrogativa do Ministério Público de Contas, ao proferir decisão colegiada a revelia de qualquer manifestação
daquele Parquet.
Por fim, requer o conhecimento e provimento deste
agravo para declarar a nulidade do referido Acórdão,
diante da existência de nulidade absoluta insanável, com
a determinação de remessa dos autos àquele Parquet de
Contas para a elaboração de parecer na forma legal e regimental.
Compulsando os autos, verifico que o assunto foi efetivamente analisado pelo Núcleo de Controle Externo
de Recursos e Consultas (Instrução Técnica de Recurso
00032/2018-4) ao manifestar-se acerca das questões
apresentadas pelo douto MPC da seguinte forma, in verbis:
Como se vê do tramite processual, de fato não houve
qualquer manifestação do Ministério Público de Contas
nos autos do processo TC 8069/2007.
Diário Oficial de Contas

Aliás, não houve sequer a elaboração da indispensável
instrução técnica conclusiva, contrariando expressamente o estabelecido no caput de art. 319 do Regimento Interno desta Corte de Conta. O feito foi encaminhado ao
Plenário apenas com o relatório de auditoria e a instrução técnica inicial.
As atribuições dos procuradores de contas encontram-se
estabelecidas no art. 3º da Lei Complementar Estadual
n.º 451/2008, in verbis:

Art. 55. São etapas do processo:
I - a instrução técnica;
II - o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas, nas hipóteses previstas em lei ou no Regimento Interno;
III - a apreciação ou o julgamento;
IV - os eventuais recursos.

Art. 3º Compete aos Procuradores Especiais de Contas,
além de outras atribuições estabelecidas na Norma Interna do Ministério Público Especial de Contas:

Por sua vez, o art. 303 do Regimento Interno desta Corte
de Conta estabelece que “encerrada a instrução, os autos serão remetidos ao Ministério Público junto ao Tribunal para emissão de parecer escrito”.

I - promover a defesa da ordem jurídica, representando contra a ilegitimidade ou irregularidade de qualquer
despesa;

Sobre a ausência de manifestação do Ministério Público
de Contas nos processos que tramitam nesse Tribunal,
assim se tem decidido:

II - emitir parecer escrito em todos os processos sujeitos à apreciação do Tribunal na forma que dispuser a
Norma Interna do Ministério Público Especial de Contas
e a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, com exceção dos
processos administrativos internos; (g.n)

ACÓRDÃO TC-496/2013

III - interpor os recursos e requerer as revisões previstas em lei;
IV - juntar documentos, produzir provas e requerer medidas ou diligências que julgar necessárias;
V - comparecer às sessões do Tribunal Pleno;
VI - prover as medidas necessárias ao efetivo respeito ao
ordenamento jurídico;
VII - encaminhar os Títulos Executivos emitidos pelo Tribunal de Contas, por meio de ofício, a fim de que os órgãos competentes adotem as providências cabíveis.
O art. 55 da LC 621/2012 assim dispõe:
www.tce.es.gov.br

Versam os presentes autos sobre Agravo proposto pelo Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, por intermédio do Procurador de Contas (...),
contra os termos contidos na Decisão TC nº 1492/2013
(folha 31 do Processo TC nº 2001/2012), que conheceu
do Recurso de Reconsideração interposto pelos Srs. (...),
Prefeito Municipal de Marataízes e (...), Pregoeiro Oficial
da Prefeitura local.
(...) todo e qualquer processo ou procedimento instaurado neste Tribunal de Contas, com exceção dos procedimentos administrativos internos (antes do respectivo
julgamento) deve ser remetido ao Ministério Público de
Contas para manifestação, sem o que estará o processo
maculado de nulidade absoluta, nos exatos termos do
artigo 246 do CPC. E isso ocorre, é bom frisar, independentemente da presença do representante Ministerial à
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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sessão de julgamento ou da possibilidade deste solicitar
vistas dos respectivos autos.
(...) Em assim sendo, reportando-me aos autos do Processo TC nº 2001/2012, entendo haver nulidade dos
atos praticados no referido caderno processual posteriormente à Decisão TC – 1492/2013, em razão da ausência de notificação do Ministério Público Especial de
Contas, devendo o presente agravo ser acolhido por este Tribunal, valendo anotar os apontamentos feitos pela
área técnica para os feitos dessa natureza, ex vi do artigo 169 da LC nº 621/2012; caso contrário, poderia inferir ofensa ao devido processo legal e à segurança jurídica
das decisões proferidas por esta Corte.
(...) Partindo dessa premissa, também entendo que o
presente agravo merece provimento dada a existência
de potencial nulidade dos autos, face a ausência de notificação do Ministério Público Especial de Contas, o que
não pode ocorrer sob nenhuma hipótese.
(...) Ante o acima exposto, com fundamento nas disposições legais citadas, VOTO pelo conhecimento, recebimento e processamento do presente recurso, porquanto
presentes os pressupostos recursais, e quanto ao mérito sou pelo provimento do agravo, tendo em vista a existência de nulidade dos atos praticados no processo posteriormente à Decisão TC 1492/2013, face a ausência de
notificação do Parquet.
ACÓRDÃO TC-1037/2017 - PLENÁRIO
Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes interpostos pelo Ministério Público de Contas em
face do Acórdão TC 1.248/2016, por meio do qual a Primeira Câmara apreciou auditoria realizada com o objetivo de verificar se as Câmaras e Prefeituras Municipais gaDiário Oficial de Contas

rantem ao cidadão o direito de obter, a pedido, informações públicas, de interesse geral ou particular, o que se
conhece por Transparência Passiva.
(...) Alegando a existência de vício insanável no julgamento, consubstanciado na ausência de manifestação do Ministério Público de Contas, o embargante requereu a nulidade do Acórdão e, por conseguinte, que
os autos fossem remetidos ao representante do Parquet
de Contas para a devida oitiva legal.
(...) Adentrando no mérito dos embargos, reconheço
que tem razão o Ministério Público junto a este Tribunal,
pois há evidente contradição no Acórdão embargado.
Como se vê, embora a decisão guerreada mencione
“acompanhar integralmente o entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas”, na realidade,
o processo TC 6056/2016 não foi submetido ao crivo do
órgão ministerial.
Ademais, nessa nova oportunidade de rever os autos,
constato, ainda, que o feito foi julgado sem que sequer
houvesse sido instruído com a indispensável instrução
técnica conclusiva, tendo ascendido à Primeira Câmara
abastecido exclusivamente com o relatório de auditoria. Aliás, o fato de o processo TC 6056/2016-1 ter sido
deliberado por esse Colegiado também indica mais uma
inadequação na tramitação do feito, dessa vez por inobservar a competência do Plenário em relação a municípios com população superior a cem mil habitantes ou a
órgãos e entidades jurisdicionadas cujo orçamento anual
seja superior a 150 (cento e cinquenta) milhões de reais.
Por esses motivos, revela-se o descumprimento aos artigos 55 da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), o art. 3º da Lei Complementar Estadual
www.tce.es.gov.br

451/2008 (Lei Orgânica do TCEES), os artigos art. 9º, §1º,
16, §1º, 287, 303 e 319 da Resolução TC 261/2013 (RITCEES) e o art. 1º, caput e parágrafo único da Decisão Plenária TC 03/2015: (...).
Considerando que a supressão de fases essenciais ao
processamento do feito é vício insanável e, ainda, tendo em vista a incompetência da Primeira Câmara para
proferir o Acórdão TC-1.248/2016, deve-se reconhecer
a nulidade absoluta desta decisão.
ACÓRDÃO TC-428/2015– PLENÁRIO
Versam os autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, com
fulcro no art. 130, da Constituição Federal c/c art. 3º, inciso III, da Lei Complementar nº 451/2008, em face da
Decisão TC- 3457/2010 (fl. 33 do Processo TC 2471/2010
em apenso), que não conheceu da Representação interposta pela empresa (...) representada pelo senhor (...),
em face da Secretaria de Estado da Fazenda-SEFAZ, com
fundamento na ilegitimidade ativa do signatário para
praticar atos em nome da sociedade empresária em tela.
A referida Representação refere-se a possíveis irregularidades existentes no Pregão eletrônico nº 0001/2010,
promovido pela Secretaria de Estado da Fazenda, para a
contratação de seguros para os veículos da Secretaria no
exercício de 2010.
(...) No tocante à arguição de nulidade da Decisão TC3457/2010 em razão da ausência de interveniência obrigatória do órgão do Ministério Público de Contas, corroboro o entendimento da área técnica e do Órgão Ministerial de que o fato do Processo TC 2471/2010 ter seguido a julgamento pelo Plenário sem a manifestação deste ocasiona a nulidade absoluta da decisão recorrida,
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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tendo em vista o descumprimento ao art. 3º, inciso II da
Lei Complementar 451/08, segundo o qual “compete aos
Procuradores Especiais de Contas emitir parecer escrito
em todos os processos sujeitos à apreciação do Tribunal, na forma que dispuser a Norma Interna do Ministério Público Especial de Contas e a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, com exceção dos processos administrativos internos”.
Desta forma, considerando que a manifestação do Ministério Público de Contas é obrigatória em todos os processos sujeitos à apreciação deste Tribunal, com exceção
dos processos administrativos internos, a sua ausência
deve ser considerada vício insanável que ocasiona a nulidade absoluta da decisão ora recorrida.
Segundo a instrução processual, resta claro que não houve qualquer manifestação do Ministério Público de Contas nos autos do processo TC 8069/2007.
E mais, verifica a área técnica que não houve sequer a
elaboração da instrução técnica conclusiva, formalidade
essencial na fase final da instrução dos processos perante esta Corte, contrariando expressamente o estabelecido no caput art. 319 do RITCEES (o feito foi encaminhado
ao Plenário apenas com o relatório de auditoria e a instrução técnica inicial).
Ora, todo e qualquer processo ou procedimento instaurado neste Tribunal de Contas, com exceção dos procedimentos administrativos internos (antes do respectivo
julgamento) deve ser remetido ao Ministério Público de
Contas para manifestação, sem o que estará o processo
maculado de nulidade absoluta, nos exatos termos do
artigo 279 do CPC. E isso ocorre, é bom frisar, independentemente da presença do representante Ministerial à
sessão de julgamento ou da possibilidade deste solicitar
Diário Oficial de Contas

vistas dos respectivos autos.
À título de argumentação, vejamos o que diz o Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL COMO PARTE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. PRESENÇA NA SESSÃO DE JULGAMENTO
COMO FISCAL DA LEI. IRRELEVÂNCIA.
1. É nulo o julgamento de ação rescisória promovido sem
a regular intimação do Ministério Público, parte no processo. Não sana o vício a simples presença do representante ministerial, na condição de fiscal da lei, na sessão
em que ocorreu o julgamento. Precedentes.
2. Recurso especial provido.” (STJ, Primeira Turma, REsp
687547/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Julgamento
25/09/07, DJ 18/10/07)
MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. TEMPESTIVIDADE.
- A intimação do representante do Ministério Público,
em qualquer processo e grau de jurisdição, deve ser feita pessoalmente, através da entrega dos autos com vista, pouco relevando que tenha ele estado presente à sessão de julgamento.
Recurso especial conhecido e provido. (STJ, Quarta Turma, REsp 91544/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, Julgamento 04/06/02, DJ 16/09/02).
Dessa forma, por força das disposições legais e jurisprudenciais citadas temos todo um rito processual e procedimental junto a esta Corte de Contas que deve ser observado quando da apreciação, análise e julgamento dos
atos e processos que lhe são submetidos.
Entretanto, em homenagem à devida tramitação dos
www.tce.es.gov.br

autos TC 8069/2007 perante esta Corte (visando evitar
uma nova nulidade processual), torna-se imperioso que
tal nulidade retroaja ao ato que deu origem ao Acórdão
TC-866/2017, ou seja, o voto proferido pelo Conselheiro
titular no referido processo.
Em outras palavras, tal nulidade deve retroagir ao momento em que era imprescindível a manifestação do
Conselheiro Relator.
Em razão disso, após o trânsito em julgado do presente
agravo, o Processo TC 8069/2007 deve ser encaminhado a este Gabinete visando dar sequência à sua regular tramitação junto a este Tribunal na forma legal e regimental.
A despeito do pedido formulado pelo agravante de remessa imediata ao Ministério Público para emissão de
parecer, penso que isso somente seria necessário se
mantida a proposição de arquivamento dos autos.
Diante disso, somente após formação do juízo de valor
quanto ao procedimento a ser adotado no seguimento
do feito, citação ou arquivamento, será possível identificar a necessidade de interveniência ministerial no feito.
Nessa linha, alinhando-me, em parte, ao entendimento esposado pela área técnica e pelo Ministério Público
de Contas também sou pelo conhecimento do presente recurso de Agravo e pelo seu provimento considerando a existência de nulidade absoluta do Acórdão proferido nos autos do Processo TC 8069/2007 em função da
ausência de manifestação do Ministério Público Especial
de Contas.
Desse modo, com fulcro no art. 418 do regimento interno submeto voto no sentido de que este Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão:
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do relator:
Conhecer do recurso de agravo.
Pelo seu provimento, para o fim de declarar a nulidade do Acórdão TC-866/2017 prolatado pelo Plenário nos
autos do Processo TC- 8069/2007; cujos efeitos retroagirão ao Voto condutor do referido Acórdão
Dar ciência ao agravante do teor da decisão a ser proferida.
Dar ciência às partes interessadas.
Transitado em julgado o presente agravo, apensar ao
Processo TC 8069/2007, na forma prevista no art. 420,
parágrafo único do Regimento Interno;
Após, encaminhar os presentes autos a este Gabinete
para fins de dar sequência à regular tramitação do processo TC 8069/2007.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Agravo, interposto pelo
Sr. Luciano Vieira, Procurador Geral do Ministério Público Especial de Contas, em face do Acórdão 866/2017,
proferido pelo então Relator, Conselheiro José Antonio
Almeida Pimentel, que, em síntese, concluiu da seguinte forma:

Lauro Faria Santos Koelher, Ricardo de Rezende Ferraço,
José Eugênio Vieira, Wolmar Roque Loss, André Geraldo Altoé, Engepavi –Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda, Ermison Motta, Ricardo luiz Rodrigues MonteiroeHeliege de Barros Coutinho Couzzi e VOTO pela extinção do processo, sem resolução de mérito, com o consequentearquivamento do feito, convicto de que decorridos dezanos do término da vigência do contrato fiscalizado, uma análise meramente formal dos presentes autos
não importaria num controle externo efetivo por parte
desta Corte de Contas.
Em síntese, alegado o nobre representante do Parquet
de Contas que a referida decisão está maculada de vício
insanável, posto que extinguiu o processo sem a intervenção do Ministério Público Especial de Contas, violando as regras procedimentais constantes da Lei Complementar Estadual 621/2012 e no RITCEES, resultando em
nulidade absoluta.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo para declarar a nulidade do v. Acórdão TC 866/2017,
diante de nulidade absoluta insanável, com a determinação de remessa dos autos ao Parquet de Contas para elaboração de parecer na forma legal e regimental.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.

[...]

É o sucinto relatório.

Ante o exposto, divergindo da Área Técnica e Corpo Ministerial, deixo de converter os autos em Tomada de
Contas Especial, e deixo também de citaros Senhores

VOTODEVISTA
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Trata, pois, os presentes autos de agravo interposto pelo Ministério Público de Contas em face do Acórdão TC
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866/2017, em comento, tendo sido arguida a nulidade
da deliberação, em face da necessidade de, preliminarmente, se remeter os autos ao Parquet de Contas para
manifestação.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica opinou
pelo provimento do presente agravo, para acolher o pedido do Recorrente, declarando-se a nulidade do Acórdão TC 866/2017, sendo acompanhada pelo douto representante do Parquet de Contas que também opinou
pelo provimento do recurso.
Assim, transcreve-se o posicionamento do Núcleo de Recursos e Consultas, nos termos da Instrução Técnica de
Recurso 00032/2018-4, verbis:
[...]
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, sugere-se o PROVIMENTO do presente Agravo, para acolher o pedido do Recorrente, declarando a nulidade do Acórdão TC 866/2017, tendo em
vista a existência de nulidade absoluta insanável. – g.n.
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 00890/2018-9, assim se posicionou, litteris:
[...]
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, com
fulcro no art. 3º, inciso II, da LC n. 451/2008, à guisa
dos argumentos fáticos e jurídicos contidos na Instrução Técnica de Recurso – ITR 0032/2018-4, manifesta-se pelo conhecimento do recurso, nos termos dos arts.
152, inciso IV, e 169 da LC n. 621/12, e, no mérito, seSegunda-feira, 9 de julho de 2018

155

ATOS DO PLENÁRIO

ja totalmente PROVIDO, para se anular o v. Acórdão TC866/2017–PLENÁRIO, com a determinação de remessa
dos autos ao Parquet de Contas para elaboração de parecer na forma legal e regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do relator:

Reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, na forma do inciso III do art. 41 da Lei n. 8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei Complementar nº 621/12.
– g.n.

Pelo seu provimento, para o fim de declarar a nulidade do Acórdão TC-866/2017 prolatado pelo Plenário nos
autos do Processo TC- 8069/2007; cujos efeitos retroagirão ao Voto condutor do referido Acórdão

O Eminente Conselheiro em Substituição dos autos, nos
termos do Voto nº 01320/2018-1, assim se posicionou,
verbis:
[...]
Diante disso, somente após formação do juízo de valor
quanto ao procedimento a ser adotado no seguimento
do feito, citação ou arquivamento, será possível identificar a necessidade de interveniência ministerial no feito.
Nessa linha, alinhando-me, em parte, ao entendimento esposado pela área técnica e pelo Ministério Público de Contas também sou pelo conhecimento do presente recurso de Agravo e pelo seu provimento considerando a existência de nulidade absoluta do Acórdão
proferido nos autos do Processo TC 8069/2007 em função da ausência de manifestação do Ministério Público
Especial de Contas.

Conhecer do recurso de agravo.

Dar ciência ao agravante do teor da decisão a ser proferida.
Dar ciência às partes interessadas.
Transitado em julgado o presente agravo, apensar ao
Processo TC 8069/2007, na forma prevista no art. 420,
parágrafo único do Regimento Interno;
Após, encaminhar os presentes autos a este Gabinete
para fins de dar sequência à regular tramitação do processo TC 8069/2007. – g.n.
Em razão disso, necessário é a análise dos requisitos de
admissibilidade para, após, adentrar-se ao mérito do
agravo interposto.
2. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTENTADO:
Cabe informar que o presente Agravo foi conhecido pelo Eminente Conselheiro em Substituição dos autos, conforme Decisão Monocrática nº 02096/2017-1.

Desse modo, com fulcro no art. 418 do regimento interno submeto voto no sentido de que este Colegiado
aprove a seguinte minuta de Decisão:

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

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

3. MÉRITO RECURSAL:

Conselheiro em Substituição

Verifico que não assiste razão o Agravante, posto que ao
meu sentir não há utilidade no prosseguimento do feito,

DECISÃO
Diário Oficial de Contas
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isso porque, a pretensão instrutória, por parte desta Corte de Contas, restou prejudicada nos autos do Processo
nº 8069/2007, em especial pelo transcurso de prazo de
mais de 10 (dez) anos, desde a data dos fatos.
No presente caso, os fatos referem-se ao exercício de
2007, ou seja, o processo perdurava por mais de 10
anos nesta Corte de Contas, violando o princípio da garantia constitucional da duração razoável do processo,
insculpido no artigo 5º, inciso LXXVII, da Carta Magna,
tendo o Egrégio Tribunal de Contas da União – TCU 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.).
Por conta disso, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, a despeito da impossibilidade de alcance pelo instituto da prescrição, vez que há pretensão de imputação de ressarciSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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mento, em razão da ausência da matriz de responsabilidade, não tendo sido demonstrado o nexo causal respectivo, foi correta a decisão que deixou de promover
a citação do agente responsável, posto que não haveria
resultado útil ao processo, se porventura viesse a ocorrer a angularização processual.
Desta maneira, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, posto que não houve a necessária citação
dos responsáveis, em razão da ausência de condição de
desenvolvimento válido e regular do processo, aplicando-se, no caso, os termos artigo 485, inciso IV, do Código
de Processo Civil - CPC.
Aliás, a jurisprudência dos Tribunais, em especial, no caso do Colendo STF e do Egrégio TRF 2, caminha neste
sentido, 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 PublicaDiário Oficial de Contas

ção: DJe-170 DIVULG 28-08-2012 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, submetido 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.).
Ademais, 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.
Retornando ao presente, quando o relator não promove a citação, não há que se falar em intimação dos demais envolvidos, inclusive do Ministério Público, posto
que não foi estabelecida a relação processual.
Outrossim, entendo que é o caso de improcedência liminar do pedido, prevista no art. 332, do CPC, da sua aplicação subsidiária, em razão da ausência de norma expressa constante da Lei Complementar 621/2012, vejamos:
www.tce.es.gov.br

“Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o
juiz, independentementeda citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:
I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou
do Superior Tribunal de Justiça;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de assunção de competência;
IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre
direito local.
§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de
decadência ou de prescrição.” (g.n)
Veja que no caso de enunciado de súmula de tribunal
de justiça sobre direito local, guardadas as devidas proporções, verifica-se que uma vez reconhecida em jurisprudência desse Tribunal de Contas que a ausência de
matriz de responsabilidade, portanto, a ausência de demonstração do nexo causal, não permite o regular desenvolvimento do processo, este é, exatamente, o caso
de se promover a extinção do feito.
A Lei Complementar 621/2012, assim versa sobre o tema, litteris:
Art. 55. São etapas do processo:
I - a instrução técnica;
II - o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas, nas hipóteses previstas em lei ou no Regimento
Interno; - g.n
Vê-se que a norma substancial faz referencia à manifesSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tação após a instrução técnica, o que inocorreu neste caso, vez que se tratou de decisão anterior à citação.
Além disso, o art. 239, do CPC/15, ensina que no caso
de improcedência liminar, dispensa-se a citação do réu.
Nesse sentido, vejamos:
Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a
citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. - g.n.
Se a citação do Réu (que, em tese, sofre os efeitos de
eventual condenação), é desnecessária, também se torna desnecessária vista ao Ministério Público, por corolário lógico do caso sob exame.
Até porque, ainda que houvesse dado vista, também se
mostraria desnecessária, na medida em que o resultado seria o mesmo, pois, reconhecidamente, não há utilidade no prosseguimento do feito.
Esta é a posição de nossos Tribunais, vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇAO NA APELAÇAO CÍVEL OMISSAO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇAO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU - PRINCÍPIO DO PREJUÍZO - ART.
249, 1º DO CPC - RECURSO IMPROVIDO 1 - Tendo em vista a ausência de prejuízo, no que tange á não intimação
do Ministério Público de primeiro grau, não há que se
declarar a nulidade do ato.2 - recurso improvido. (TJ-ES ED: 21060050594 ES 021060050594, Relator: ALINALDO
FARIA DE SOUZA, Data de Julgamento: 29/04/2008, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2008)
RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. LISTA ESPECIAL. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO PRIMEIRO GRAU. INTERVENÇÃO APÓS A SENTENÇA. NULIDADE AFASTADA. RECURSO ÚNICO DO MINISTÉRIO PÚDiário Oficial de Contas

BLICO. RECURSO NÃO PROVIDO 1. A ausência de intimação do Ministério Público antes da prolação da sentença em processos de Lista Especial, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que
se demonstre o efetivo prejuízo para as partes ou para
a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica. Precedentes. 2. Recurso não provido. (TRE-MT RE: 5596 NOVA XAVANTINA - MT, Relator: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/08/2016, Data de Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2215, Data 29/08/2016, Página 3) – g.n.

mento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a minuta de ACÓRDÃO que submeto à sua consideração.

Este é, pois, o caso dos autos, isto é, não houve prejuízo à atuação do Ministério Público Especial de Contas,
até porque, seu membro estava presente na sessão que
decidiu a matéria, aliás, isto não é cogitado pelo Parquet
de Contas, tampouco restou demonstrado o prejuízo sofrido, visto que limitou-se a arguir a nulidade da decisão
guerreada.

2. APENSAR os presentes autos ao Processo TC
8069/2007, após o respectivo trânsito em julgado.

Fosse a decisão contrária à parte, sem que esta se manifestasse, aí sim, restaria demonstrado o prejuízo, posto
que em não estando presente na sessão que decidiu a
matéria, haveria prejuízo ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
Registra-se, ainda, que o Parquet de Contas, por seu turno, sequer apresenta razões que poderiam afastar a tese da ausência de matriz de responsabilidade e de ocorrência de nexo causal, a fim de demonstrar prejuízo a
sua atuação, para que houvesse a necessidade de prosseguimento do feito, com a triangularização da relação
processual.
4. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divergindo parcialmente do posicionawww.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1. CONHECER do agravo interposto, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente os
termos do Acórdão TC 866/2017, dando-se ciência aos
interessados;

MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO TC-446/2018 - PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Conhecer do recurso de agravo.
1.2. Pelo seu provimento, para o fim de declarar a nulidade do Acórdão TC-866/2017 prolatado pelo Plenário
nos autos do Processo TC- 8069/2007; cujos efeitos retroagirão ao Voto condutor do referido Acórdão;
1.3. Dar ciência ao agravante do teor da decisão a ser
proferida;
1.4. Dar ciência às partes interessadas;
1.5. Transitado em julgado o presente agravo, apensar
ao Processo TC 8069/2007, na forma prevista no art.
420, parágrafo único do Regimento Interno;
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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1.6. Após, encaminhar os presentes autos a este Gabinete para fins de dar sequência à regular tramitação do
processo TC 8069/2007.

Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 26/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti. Vencido o conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva que votou por negar provimento ao agravo.

ACÓRDÃO TC- 447/2018 – PLENÁRIO

3. Data da Sessão: 24/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Processos: 04926/2016-1, 05641/2017-6, 04571/20164, 02745/2013-9, 03956/2012-6

4. Especificação do quórum:

Classificação: Recurso de Reconsideração

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.

UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco

4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(relator) e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Diário Oficial de Contas

Relator: Marco Antônio da Silva
Recorrentes: WALDELES CAVALCANTE, VANDER ONOFRE, ROBERTO RIBEIRO MARTINS, JOSE CARLOS MADUREIRA, J.E. DUTRA - RDG DIVULGACAO - ME, EDIVALDO
MARTINS FILIPE, CLEMILDA JOSE SATIL, BEZALEEL PEREIRA DA SILVA, B.P.S. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE
AUDIO LTDA - ME,
Interessados: VALMIR FANTI, LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA, RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA,
CENTRO BRASILEIRO DE FOMENTO A PESQUISA, ANPO-ES ASSOCIACAO NOROESTE DE PEDRAS ORNAMENTAIS
DO ESPIRITO SANTO
Procuradores: MAGNO FERRAZ LOPES (OAB: 13121-ES),
GABRIEL PEIXOTO ROCHA (OAB: 23404-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECIMENTO PROVIMENTO PARCIAL – REFORMULAR ACÓRDÃO TC
167/2016 – PRIMEIRA CÂMARA – EXCLUIR RESPONSABILIDADE –CONTAS IRREGULARES/REGULARES – REDIMENSIONAR RESSARCIMENTO E MULTA - ARQUIVAR.
www.tce.es.gov.br

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelos senhores: Waldeles Cavalcante,
Edivaldo Martins Filipe, Vander Onofre, Clemilda José
Satil, José Carlos Madureira, Roberto Ribeiro Martins,
Valmir Fanti, Bezaleel Pereira da Silva, BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda. e J. E. Dutra – RDG Divulgação – ME, em face do Acórdão TC 167/2016 – Primeira Câmara, prolatado nos autos do Processo TC nº
3956/2012, através do qual esta Corte de Contas julgou
IRREGULARES as Contas dos responsáveis, apenando-os
com multa e ressarcimento ao erário, em razão das irregularidades 1 a 21, oriundas de auditoria do exercício
de 2011.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3956/2012, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sessão realizada no dia dezessete de fevereiro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
1. Preliminarmente, afastar a preliminar de nulidade ou
trancamento do processo, por ausência amparo fático
ou jurídico, como demonstrado no voto do Relator, e no
mérito, manter as seguintes irregularidades:
1.1 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS EM FAVOR DE SERVIDORES VINCULADOS AO SISPUMUNIC (item 2.1.1 desta ITC)
Base legal: Violação aos Princípios da Impessoalidade e
da Moralidade prescritos no artigo 37, caput, da CF /88,
aos Princípios da Finalidade e do Interesse Público, da
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Motivação Suficiente e da Razoabilidade proclamados,
respectivamente, nos artigos 32 e 45, §2º, da CE/89, e
ainda aos artigos 12, § 2º, § 3º e § 6º e 16, caput da Lei
4.320/64.

CONVENENTE - AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
CORRENTE ESPECÍFICA (item 2.1.3.3 desta ITC)

Responsáveis: Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal);
Edivaldo Martins Filipe (Presidente do SISPUMUNIC)

Responsáveis: Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal).

Base Legal: Infração às cláusulas 2.3 e 5.1 do Convênio
04/2011.

DESPESAS (item 2.3.1 desta ITC)
Base Legal: Infração aos artigos 62 e 63 da Lei Federal
Nº 4320/64

Ressarcimento: R$ 49.000,00 (23.204,05 VRTE).

1.6 - AUSÊNCIA DE PARECER JURÍDICO (item 2.1.4 desta ITC).

1.2. AUSÊNCIA DE PLANO DE TRABALHO (item 2.1.2 desta ITC)

Base Legal: Infração ao artigo 38, parágrafo único, da Lei
8.666/93.

Responsáveis: Vander Onofre (Secretário de Gabinete
e Comunicação); Clemilda José Satil (Oficial de Gabinete); José Carlos Madureira (Secretário Municipal de Gabinete e Comunicação); Valmir Fanti (Contador); Waldeles Cavalcante (Prefeito); J.E. Dutra- RDG Divulgação- ME
(Contratado)

Base legal: Infração ao art. 37, caput (Princípio da Eficiência), CF/88 e artigo 116, §§ 1º e 3º da Lei 8.666/93.

Responsável: Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal).

Ressarcimento: R$ 45.900,00 (21.736,04 VRTE).

1.7- AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO (item
2.1.5 desta ITC)

1.11 - AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (item
2.3.2 desta ITC)

1.3 - SUBCONTRATAÇÃO INDEVIDA – NÃO REALIZAÇÃO
DE PRÉVIA LICITAÇÃO POR PARTE DO SINDICATO-CONVENENTE – AUSÊNCIA DE PERFEITA CARACTERIZAÇÃO DO
OBJETO SUBCONTRATADO E DOS BENEFICIADOS - AUSÊNCIA DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS (item 2.1.3.1
desta ITC)

Base Legal: Infração ao artigo 67, caput e §1º, c/c art.
116, da Lei Federal Nº 8.666/93

Base Legal: Infração ao artigo 67, caput, e § 1º da Lei de
Licitações e Contratos.

Responsável: Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal).

Responsáveis: Waldeles Cavalcante (Prefeito).

1.8 – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO, DA MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE E DA RAZOABILIDADE (item 2.2.1 desta ITC)

1.12 - FRACIONAMENTO DO OBJETO COM DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO (item 2.4.1 desta ITC)

Base Legal: Infração ao artigo 37, XXI, da CF/88 cjc o artigo 2º, 14, 78, VI, e 116, “caput”, e § 3º, I, da Lei 8.666/93.

Base Legal: Infração aos art. 32, 45, §2º e 47, da CE/89,
c/c art. 116, § 12 da Lei 8.666/93.

Base Legal: Infração aos artigos 24, II, segunda parte, e
89 da Lei 8.666/93.

Responsáveis: Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal).

Responsáveis: Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal)

Responsável: Waldeles Cavalcante (Prefeito).

1.4 - AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CONVÊNIO – NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (item 2.1.3.2 desta ITC)

Ressarcimento: R$ 180.000,00 (85.239,38 VRTE).

1.13 - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA MODALIDADE LICITATÓRIA - FALTA DE PLANEJAMENTO DA DESPESA (item 2.4.2
desta ITC)

Base Legal: Infração ao artigo 37, § 5º, e 70, “caput”, e
parágrafo único, da CF/88, c/c o artigo 22, e 116, “caput”,
e § 3º, I, da Lei 8.666/93.

Base Legal: Infração ao artigo 116, caput, e §32, inciso
I e 11, da Lei 8.666/93, c/c art. 62 e 63 da Lei 4.320/64.

Responsáveis: Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal).

1.9 PRESTAÇÃO DE CONTAS INSUBSISTENTE - NOVOS REPASSES INDEVIDOS (item 2.2.2 desta ITC)

Base Legal: Infração aos artigos 2º e 23, 11, “b” 23, §5º
da Lei 8.666/93 c/c o princípio da eficiência previsto no
art. 37, caput, da CF /88.

Responsáveis: Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal);
Edivaldo Martins Filipe (Presidente do SISPUMUNIC)

Responsáveis: Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal);
Associação Noroeste de Pedras Ornamentais do Espírito
Santo- ANPO (Convenente)

Ressarcimento: R$ 49.000,00 (23.204,05 VRTE).

Ressarcimento: R$ 180.000,00 (85.239,38 VRTE).

1.14 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE
DEPESAS (item 2.4.3 desta ITC)

1.5. DEPÓSITO DOS RECURSOS NA CONTA ÚNICA DO

1.10 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE

Base Legal: Infração aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64
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Responsável: Waldeles Cavalcante (Prefeito).
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Responsáveis: Valmir Fanti (Contador); Waldeles Cavalcante (Prefeito); Bezaleel Pereira da Silva (Contratado);
B P S Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda (Contratado)

Roberto Ribeiro Martins (Presidente da CPL).

Ressarcimento: R$ 23.600,00 (11.175,83 VRTE).

Responsáveis: Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal);
Roberto Ribeiro Martins (Presidente da CPL)

1.15 - AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (item
2.4.4 desta ITC)

1.19. LIQUIDAÇÃO INCONSISTENTE DE DESPESAS (item
2.5.4 desta ITC)
Base Legal: Infração ao artigo 62 e 63, da Lei n.º 4.320/64

Ressarcimento: R$ 78.000,00 (36.937,06 VRTE).

Base Legal: Infração ao artigo 67, caput e § 1º da Lei
8.666/93

1.20. DIRECIONAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (item 2.5.5 desta ITC)

Responsáveis: Waldeles Cavalcante (Prefeito).

Base Legal: Infração ao artigo 3º, §1º, I, e 22, §§ 3º e 6º
da Lei n.º 8.666/93

1.16 - AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO, DA MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E DA RAZOABILIDADE (item 2.5.1 desta ITC)
Base Legal: Infração aos artigos 32 e 45, § 2º, da CEES/89.
Responsáveis: Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal);
Roberto Ribeiro Martins (Presidente da CPL)
Ressarcimento: R$ 78.000,00 (36.937,06 VRTE).
1.17. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
E DA REGRA DE AMPLIAÇÃO DOS INTERESSADOS (item
2.5.2 desta ITC)
Base Legal: Infração aos artigos 3º, “caput”, e 22, § 3º e
6º, da Lei n.º 8.666/93
Responsáveis: Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal);
Roberto Ribeiro Martins (Presidente da CPL).
1.18. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM OBJETO SOCIAL
DIVERSO DO CONTRATADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (item 2.5.3 desta ITC)
Base Legal: Infração ao artigo 30, II, da Lei n.º 8.666/93.
Responsáveis: Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal);
Diário Oficial de Contas

Responsáveis: Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal);
Roberto Ribeiro Martins (Presidente da CPL); CENBRAF Centro Brasileiro de Fomento à Pesquisa.
1.21. PAGAMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÃO PELA
FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DA CPL À INTEGRANTE DOS QUADROS DA PROCURADORIA MUNICIPAL (item
2.6 desta ITC)
Base Legal: Infração ao artigo 37, caput, da CF/88
Responsáveis: Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal);
Raony Fonseca Scheffer Pereira (Procurador Municipal).
[...]
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Recursos – Secex Recursos, nos termos da Instrução Técnica de Recurso – ITR 64/2017-6, opinou pelo CONHECIMENTO do presente recurso e, quanto ao mérito,
pelo NÃO ACOLHIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer 03880/2017-2, da lavra do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
www.tce.es.gov.br

Assim, conforme regular distribuição vieram os autos a
este magistrado de Contas para emissão de relatório e
voto para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução - TC 261/2013.
Ressalte-se que, embora os recorrentes tenham manifestado interesse em apresentar defesa oral, foram feitos três pregões (44ª Sessão, em 30/11/2017; 45ª Sessão, em 19/12/2017; e 1ª Sessão em 30/1/2018), não
compareceram para exercer tal direito, mantendo-se os
autos em pauta.
É o sucinto relatório.
VOTO
Em se tratando de Recurso intentado em face dos termos do Acórdão indicado, necessário é sua análise, em
cotejo com os documentos e argumentos despendidos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pelo conhecimento e não acolhimento das razões recursais.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica de Recurso - ITR
0064/2017-6, verbis:
[...]
CONCLUSÃO
Ante as razões expostas, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, sugere-se o conhecimento do
Recurso de Reconsideração interposto pelos Senhores
Waldeles Cavalcante e outros, e, quanto ao mérito, opina-se pelo não acolhimento das razões recursais, mantendo-se incólumes todas as irregularidades atribuídas
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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aos mesmos pelo Acórdão recorrido, bem como, todas
as penalidades delas decorrentes. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas acompanhou a área técnica, na íntegra, conforme Parecer 03880/2017-2.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Denota-se que o Acórdão TC nº 167/2016 – Primeira Câmara foi disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico deste Egrégio Tribunal de Contas no dia 11/04/2016, considerando-se publicado no dia 12/04/2016 (fl. 1.572 – Processo TC nº 3956/2012), nos termos do artigo 66, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 621/2012
c/c o artigo 5º da Resolução TC 262/2013, tendo o presente recurso de reconsideração sido interposto em
11/05/2016, sendo, portanto, TEMPESTIVO.
Verifica-se que os recorrentes são capazes e possuem interesse e legitimidade, estando preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, nos termos dos artigos 395
e 396 da Resolução TC 261/2013, razão pela qual deve o
recurso ser conhecido.
3. DO MÉRITO RECURSAL:
Desse modo, cumpre a este Relator o enfrentamento de
mérito das irregularidades objeto do presente recurso,
cuja mantença foi sugerida pela área técnica, à luz da documentação dos autos, das razões recursais, bem como
da legislação e jurisprudência aplicáveis, a saber:
3.1 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS EM FAVOR DE SERVIDORES VINCULADOS AO SISPUMUNIC (ITEM 1.1 DO ACÓRDÃO Nº
167/2016).
Ressarcimento: R$ 49.000,00 equivalentes a 23.204,05
VRTE’s.
Diário Oficial de Contas

Base normativa: artigo 37, caput, da Constituição Federal, e artigos 32 e 45, § 2º, da Constituição Estadual
(princípios da impessoalidade, moralidade, finalidade e
interesse público, motivação suficiente e razoabilidade);
e artigos 12, §§ 2º, 3º e 6º, e 16, caput, da Lei Federal
4.320/1964.
Responsáveis: Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal,
e Edivaldo Martins Filipe – Presidente do SISPUMUNIC.
Consta do Relatório de Auditoria 27/2013 (Processo TC
3956/2012, apenso), que foram repassados pelo município ao Sindicato dos seus servidores (SISPUMUNIC), mediante o Convênio 04/2011, o montante de R$ 49.000,00,
com o objetivo de custeio de exames laboratoriais e consultas oftalmológicas dos servidores e seus dependentes
legais, constando do termo de convênio, autorização pela Lei 212/2011.
Considerou a equipe técnica, como irregularidade, a
concessão e repasse irregulares de subvenção social, por
ausência de qualificação do Sindicato para o exercício de
atividades médicas, serviços esses que dependem de licitação para contratação, e por não abarcar o benefício a
todos os servidores, mas apenas os sindicalizados.
Informou ainda a equipe técnica que esse tipo de convênio já fora realizado desde 2009, com autorização legislativa, conforme Lei 007/2009 e Convênio 05/2009, tendo-se relatado irregularidade nos autos do Processo TC
6992/2010, e que em 2010 o Município não foi auditado.
Os recorrentes repetiram as alegações de defesa iniciais,
quais sejam: que o Sindicato possui, dentre os seus objetivos, a prestação de serviços médicos aos servidores
sindicalizados; que o convênio foi autorizado pela Lei
212/2011.
www.tce.es.gov.br

Aduziram que não houve afronta aos princípios da impessoalidade e do interesse público, pois, foi beneficiada uma coletividade de servidores, que dependem de
sua saúde física e psicológica para prestar bons serviços
à população, e que observou a Lei 4.320/64, vez que o
Sindicato é uma entidade de caráter assistencial sem fins
lucrativos.
Argumentaram, por fim, que a redução do valor do empenho de R$ 84.000,00 para R$ 49.000,00, é mais um indicativo de inexistência de irregularidade e/ou dolo da
Administração, que agiu de boa-fé, no trato com os seus
servidores, e que o ressarcimento imputado não deve
prosperar.
A subscritora da ITR sugeriu a mantença da irregularidade, bem como das penalidades dela decorrentes, contra argumentando, em síntese, que não devem prosperar as razões recursais, haja vista que a Lei nº 212/2011
tratou de convênios em geral e não somente do convênio em análise.
Concluiu que, como afirmaram os recorrentes, somente
um grupo restrito de servidores sindicalizados foi beneficiado; que o Sindicato não realiza serviços médicos-assistenciais, atuando como mero intermediário dos serviços contratados pelos servidores; e, por fim, que a redução do valor do empenho não é prova de boa-fé ou ausência de dolo, pois as irregularidades, no mínimo, apontam a culpa dos recorrentes.
O artigo 6º da Constituição Federal estabelece que: são
direitos sociais: a educação, a SAÚDE, dentre outros.
A Carta Magna estabelece, ainda, nos seus artigos 194,
caput, 195, § 5º, e 196, que a seguridade social deve assegurar os direitos à saúde, dentre outros; que nenhum
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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benefício ou serviço da seguridade social poderá ser
criado, majorado ou estendido sem a correspondente
fonte de custeio total; e que a saúde é direito de todos e
dever do Estado.
Verifico da documentação juntada em auditoria, que o
objeto do convênio é o pagamento de exames de laboratório e consultas oftalmológicas, e que as prestações de
contas do convênio apresentam comprovantes de pagamentos apenas a um Laboratório o MANTELAB, não estando as notas fiscais acompanhadas da relação dos servidores atendidos e suas respectivas assinaturas, e o tipo de exame feito (fls. 51-107, Processo TC 3956/2012,
apenso).
Constato, ainda, que, dentre as finalidades do Sindicato, resta evidenciada a celebração de convênios de interesse dos servidores, na área de saúde e assistência social (fl. 120).
Entendo que o Município poderia beneficiar todos os
seus servidores, não somente os sindicalizados, com auxílio saúde, sem necessidade de interveniência do Sindicato, como se faz neste Tribunal de Contas, ainda assim,
com a devida cautela e previsão específica em lei.
No caso concreto, entendo que, além da ausência de
normatização do serviço supostamente prestado pelo
Sindicato e da devida transparência, o objeto do convênio é limitado a consulta oftalmológica e exames de laboratório, sendo que as necessidades de saúde dos servidores são muito mais abrangentes.
Se o Município realmente deseja cuidar da saúde dos
seus servidores, deve subvencionar não o Sindicato, mas
os servidores, desde que estes contratem, através do
Sindicato, os seus planos organizados e institucionalizaDiário Oficial de Contas

dos de saúde, que lhes prestem todo tipo de assistência à saúde.
Assim, no caso concreto, em razão da ausência de normatização e transparência, e de subvenção ao Sindicato
e não aos servidores indistintamente, entendo que deve prevalecer a irregularidade, bem como as penalidades dela decorrentes, motivo pelo qual adoto como razões de decidir o entendimento técnico e do Órgão Ministerial.

quada, haja vista a inexistência, nos autos, do plano de
trabalho exigido pelo artigo 116 da Lei 8666/1993 para a
celebração do convênio.
Posto isto, adoto o entendimento técnico, do Órgão Ministerial e mantenho a presente irregularidade.

3.2 AUSÊNCIA DE PLANO DE TRABALHO (ITEM 1.2 DO
ACÓRDÃO Nº 167/2016).

3.3 SUBCONTRATAÇÃO INDEVIDA – NÃO REALIZAÇÃO
DE PRÉVIA LICITAÇÃO POR PARTE DO SINDICATO CONVENENTE – AUSÊNCIA DE PERFEITA CARACTERIZAÇÃO
DO OBJETO SUBCONTRATADO E DOS BENEFICIADOS –
AUSÊNCIA DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS (item 1.3
DO ACÓRDÃO Nº 167/2016).

Base normativa: artigo 37, caput, da Constituição Federal (Princípio da Eficiência); e artigo 116, §§ 1º e 3º, da
Lei Federal 8666/1993.

Base normativa: artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal; e artigos 2º, 14, 78, inciso VI, e 116, caput, e § 3º,
inciso I, da Lei Federal 8666/1993.

Responsável: Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal.

Responsável: Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal.

Segundo o relato técnico, não foi observada a exigência
legal de elaboração e aprovação do plano de trabalho,
na celebração do Convênio 04/2011 entre a Prefeitura e
o SISPUMUNIC.

De acordo com o relato técnico (ITI), o Sindicato conveniado (convênio 04/2011) subcontratou indevidamente o Laboratório de Análises Clínicas Mantena Ltda, haja
vista que o artigo 78, inciso VI, da Lei 8666/93, somente
permite a subcontratação quando previsto no contrato.

O recorrente se limitou a repetir os seus argumentos iniciais, de que o plano de trabalho foi elaborado e aprovado, podendo ter sido extraviado por motivo alheio à sua
vontade, e que a sua ausência não trouxe qualquer prejuízo ao interesse público.
A subscritora da ITR sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que não procedem as alegações do recorrente, pois, não se comprovou o extravio do plano de trabalho, e que, sem ele, há
prejuízo ao interesse público, haja vista a impossibilidade de cumprir e/ou verificar o cumprimento dos objetivos conveniados.
Desta feita, entendo que a análise técnica se mostra adewww.tce.es.gov.br

Alegou, ainda, que o Sindicato não observou a exigência
legal de realização de prévia licitação, não realizou cotação de preços junto a pelo menos três empresas, nem
observou a caracterização perfeita do objeto subcontratado, haja vista que as notas fiscais emitidas não informam, sequer, os tipos de exames feitos e os servidores
atendidos.
O recorrente se limitou a repetir suas razões de defesa
iniciais, citando decisão do TCU, segundo a qual, em casos excepcionais, admite-se a subcontratação parcial,
ainda que inexista previsão contratual, desde que inexista vedação no contrato, alegando que foi sob esse prisSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ma, da excepcionalidade, que a Prefeitura autorizou a
subcontratação, e não exigiu a licitação para os repasses ao Sindicato.
Argumentou que o convênio não objetivou a burla à licitação, mas a celeridade na contratação dos serviços médicos/laboratoriais aos servidores sindicalizados.
A subscritora da ITR sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que o recorrente admitiu a irregularidade, e não se manifestou sobre a
ausência de prévia cotação de preços e especificação do
objeto contratual, e, ainda, que não há nos autos, situação superveniente ou excepcional que autorize a subcontratação sem licitação.
Desta feita, entendo que, com relação à subcontratação
do laboratório, não constitui irregularidade, haja vista
que não se trata de um contrato celebrado entre a Prefeitura e o Sindicato, mas de um convênio, e, o laboratório não foi subcontratado, mas prestou serviço ao Sindicato, no cumprimento do objeto conveniado, como ocorre em qualquer Sindicato ou Associação de servidores.
Quanto à ausência do processo licitatório e da cotação
prévia de preços, entendo estar parcialmente correta a
análise técnica, pois, qualquer ente que aplique dinheiro público está obrigado a observar tais exigências legais, ressalvando, aqui, a ausência de responsabilização
do Sindicato, que foi quem se eximiu de licitar e de cotar
preços previamente.
No tocante à responsabilidade do Prefeito, entendo que,
embora não tenha sido ele ou os seus agentes que se eximiram de licitar e de cotar preços previamente, ele admite que não exigiu tais providências do convenente, por
questões de celeridade e excepcionalidade, o que ineDiário Oficial de Contas

xistiu.
Assim sendo, considerando a completude da análise técnica efetuada, acompanho parcialmente o entendimento técnico e do Órgão Ministerial, ressaltando a ausência
de responsabilização do convenente, e mantenho a presente irregularidade apenas quanto à ausência de licitação e de cotação prévia de preços, sob a responsabilidade do Prefeito, por admitir que não exigiu tais providências do convenente por questões de excepcionalidade e celeridade, o que inexistiu.
3.4 AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CONVÊNIO – NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (item 1.4 do Acórdão
nº 167/2016).
Ressarcimento: R$ 49.000,00 equivalentes a 23.204,05
VRTE’s.
Responsáveis: Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal; e Edivaldo Martins Filipe – Presidente do SISPUMUNIC.
Consta do relato técnico (ITI), que o Prefeito não manifestou conclusivamente sobre a prestação de contas dos
recursos repassados ao Sindicato por força do Convênio
nº 04/2011, e que, da referida prestação de contas não
consta a relação dos servidores beneficiados, nem o tipo de exame laboratorial realizado, evidenciando ausência de comprovação dos serviços prestados, ressalvando, quanto ao ressarcimento, que já fora proposto no 1º
item.
Os recorrentes alegaram, em síntese, que o convênio foi
celebrado mediante autorização legislativa específica, e
sua execução observou o que determinam os ditames legais, sendo comprovada a regular aplicação dos recursos
www.tce.es.gov.br

repassados, não havendo desvios de finalidade e/ou de
recursos públicos, não havendo prejuízo ao erário, não
cabendo, portanto, o ressarcimento aventado, sob pena
de enriquecimento sem justa causa do ente municipal.
A subscritora da ITR sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que o prejuízo
ao erário decorre exatamente da ausência de informação, na documentação da prestação de contas, de quais
exames o laboratório realizou, e quais servidores foram
atendidos.
Examinando o acervo processual, verifico que a equipe
de auditoria, inclusive, solicitou ao Presidente do Sindicato, a relação dos servidores atendidos pelo Laboratório, tendo ele prometido apresentar tal relação naquela
próxima semana, mas nunca foi apresentada.
Constato, ainda, da documentação juntada em auditoria,
conforme mencionado no item 3.1 desta decisão, que as
notas fiscais do Laboratório pagas pelo Sindicato, se referem apenas aos exames realizados em cada mês, informação insuficiente para a comprovação dos serviços supostamente executados, razão pela qual mantive aquele item com o ressarcimento proposto pela área técnica.
Posto isto, e considerando que o ressarcimento indicado neste item já foi mantido no item 3.1 desta decisão,
entendo que esta análise vem reforçar aquela decisão,
motivo pelo qual, adoto o entendimento técnico, do Órgão Ministerial e mantenho a presente irregularidade,
com o ressarcimento único (itens 3.1 e 3.4), bem como
a multa aplicada aos responsáveis.
3.5 DEPÓSITO DOS RECURSOS NA CONTA ÚNICA DO
CONVENENTE – AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE ESPECÍFICA (ITEM 1.5 DO ACÓRDÃO Nº
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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167/2016).
Base normativa: cláusulas 2.3 e 5.1 do Convênio
04/2011.
Responsável: Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal
Segundo o relato técnico (ITI), a despeito de previsão no
Termo de Convênio 04/2011, os recursos foram repassados ao Sindicato, depositados na sua conta corrente geral, não sendo aberta conta corrente específica, irregularidade admitida pelo Presidente da entidade.
O recorrente alegou, em síntese, que realmente não
fora aberta a conta bancária específica do convênio, a
qual, além de desnecessária, traria mais dispêndios para o Município e para o Sindicato, e que tal omissão não
trouxe qualquer prejuízo ao erário.
A subscritora da ITR sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que além de não
cumprir as cláusulas do convênio, o recorrente ainda a
julgou sem importância, e que a abertura da conta específica seria imprescindível para a verificação das despesas realizadas, dos recursos repassados, e eventuais
saldos não utilizados a serem devolvidos ao Município,
e tornaria mais eficiente os controles interno e externo.
Examinando a documentação juntada em auditoria às
fls. 51-107 dos autos do Processo TC 3956/2012 (apenso), que os extratos bancários apresentados na prestação de contas não mostram quaisquer recebimentos e/
ou pagamentos que coincidam com os recebimentos e
pagamentos oriundos do convênio, além da total impossibilidade de verificação de existência ou não de saldos a
serem devolvidos ao Município.
Posto isto, acompanho o entendimento técnico, do Órgão Ministerial e mantenho a presente irregularidade,
Diário Oficial de Contas

ressaltando a ausência de responsabilização do convenente.
3.6 AUSÊNCIA DE PARECER JURÍDICO (item 1.6 do Acórdão nº 167/2016).
Base normativa: artigo 38, parágrafo único, da Lei Federal 8666/1993.
Responsável: Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal.
De acordo com o relato técnico (ITI), não foi encontrado
no processo pertinente, qualquer manifestação jurídica
sobre a regularidade do Convênio nº 04/2011 celebrado
com o SISPUMUNIC.
O recorrente alegou, em síntese, que, possivelmente,
por se tratar de dispensa/inexigibilidade de licitação, pode ter havido erro na interpretação da referida norma legal, mas que tal omissão não causou qualquer prejuízo
ao erário ou ao interesse público.
A subscritora da ITR sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que, mais uma
vez, o recorrente reconhece a existência da irregularidade, e que, ainda que se tratasse de dispensa/inexigibilidade de licitação, haveria necessidade do parecer jurídico, como exige a lei.
Desta feita, entendo que a análise procedida pela área
técnica mostra-se adequada, motivo pelo qual a adoto
como razões de decidir, e mantenho a presente irregularidade.
3.7 AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO (ITEM
1.7 DO ACÓRDÃO Nº 167/2016).
Base normativa: Artigos 67, caput, e § 1º, e 116, da Lei
Federal 8666/1993.
Responsável: Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal.
www.tce.es.gov.br

Consta do relato técnico (ITI) que o Prefeito não designou, formalmente, um servidor para a fiscalização e
acompanhamento da execução do Convênio nº 04/2011.
O recorrente alegou, em síntese, que em razão de à época o Município não dispor de recursos humanos e financeiros suficientes para designar um servidor para a fiscalização do convênio, essa atribuição ficou a cargo dos órgãos de controle interno (Controladoria e Procuradoria),
não havendo burla ao dispositivo legal citado, nem houve prejuízo ao erário.
A subscritora da ITR sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que o recorrente
admite a ocorrência da irregularidade, e que qualquer
agente público poderia ter sido designado para o exercício de tal função sem prejuízo das demais atividades,
e, ainda, que decorre desta, as demais irregularidades
apontadas nos autos.
Desta feita, entendo que a análise efetuada pela área
técnica mostra-se adequada, motivo pelo qual a adoto
como razões de decidir, e mantenho a presente irregularidade.
3.8 AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO, DE MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE E DE RAZOABILIDADE (ITEM 1.8 DO ACÓRDÃO Nº 167/2016).
Ressarcimento: R$ 180.000,00 equivalentes a 85.239,38
VRTE’s.
Base normativa: artigos 32, 45, § 2º, e 47, da Constituição Estadual; c/c o artigo 116, § 12, da Lei Federal
8666/1993.
Responsável: Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal.
Relata a área técnica (ITI), a ausência de interesse público na celebração do Convênio nº 03/2011 com a AssociaSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ção Noroeste de Pedras Ornamentais do Espírito Santo –
ANPO, com o objetivo de realizar estudos de viabilidade
de implantação da AGENDA 21 MINERAL através de um
Consórcio Intermunicipal, para a microrregião Noroeste
do Espírito Santo.

constam do plano de trabalho, conforme a cláusula primeira – do objeto, e cláusula segunda, alíneas 2.3 – letras a, b, c, d, e, f e g, do convênio, mencionando pagamentos a consultores, porém, não consta nenhum documento que comprove tais despesas.

Relatou-se, ainda, que embora o item 1.2 da cláusula 1ª
do convênio, diga que o anexo 1 denominado plano de
trabalho constitui parte integrante do mesmo, tal plano
de trabalho não foi encontrado no processo pertinente,
o qual, também não foi apresentado pelo Prefeito, assim como o resultado dos estudos elaborados, quando
da solicitação pela equipe de auditoria.

Com relação ao plano de trabalho, também não consta da referida documentação, assim como a comprovação dos resultados dos estudos de viabilidade objeto do
convênio, sendo aprofundada tal análise em itens posteriores.

O recorrente alegou, em síntese, que não houve qualquer irregularidade na execução do convênio, que o interesse público é claramente evidenciado por beneficiar o setor mais produtivo da região, o setor de minério,
responsável pela maior fonte de receita dos Municípios
consorciados, e que houve motivação suficiente e superou a razoabilidade.
Quanto ao plano de trabalho, sempre existiu, e pode ser
encontrado na Prefeitura, no Processo nº 14.301/2010,
e que não houve qualquer dano ao erário.
A subscritora da ITR sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que os argumentos do recorrente não são comprovados, e que, por
outro lado, entre a documentação juntada pela equipe
de auditoria às fls. 316-496 dos autos do Processo TC
3956/2012 (apenso), não consta nenhum plano de trabalho.
Examinando o acervo processual, verifico da documentação mencionada (fls. 315-496), que nas prestações de
contas, há informação de que as atividades executadas
Diário Oficial de Contas

Verifico do Termo de Convênio (fls. 318-321), que a conveniada é uma entidade classista, representante dos empresários do Setor de Rochas Ornamentais, sendo o seu
objeto, uma parceria entre os convenentes, cuja meta
fundamental é a realização de viabilidade de implantação da AGENDA – 21 MINERAL, através de um Consórcio
Intermunicipal, para a micro região Noroeste do Estado,
envolvendo 12 Municípios: Barra de São Francisco, Baixo Guandu, Águia Branca, Água Doce do Norte, Ecoporanga, Mantenópolis, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte, Vila Pavão, Pancas, e Alto
Rio Novo.
Assim, quanto às alegações técnicas de ausência de interesse público, de motivação suficiente e razoabilidade,
entendo não proceder tais alegações, haja vista a relevância do objeto conveniado e do setor de rochas ornamentais para a receita de todos os Municípios envolvidos.
Posto isto, divirjo do entendimento técnico, do Órgão
Ministerial e afasto a presente irregularidade, bem como o ressarcimento imputado.
3.9 PRESTAÇÃO DE CONTAS INSUBSISTENTE – NOwww.tce.es.gov.br

VOS REPASSES INDEVIDOS (ITEM 1.9 DO ACÓRDÃO Nº
167/2016).
Ressarcimento: R$ 180.000,00 equivalentes a 85.239,38
VRTE’s.
Base normativa: artigo 116, caput, e § 3º, incisos I e II,
da Lei Federal 8666/1993; c/c artigos 62 e 63, da Lei Federal 4.320/1964.
Responsáveis: Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal; e Associação Noroeste de Pedras Ornamentais do
Espírito Santo – ANPO – Conveniada.
Consta do relato técnico (ITI), as prestações de contas
apresentadas pela convenente compostas de recibos
mensais assim discriminados: “Pagamento a Consultores” R$ 6.800,00 (valor fixo); “Ressarcimento de despesas relativas a transporte, alimentação, moradia e outros” R$ 4.180,00 (valor fixo); e “Pagamento a Consultores Projeto ANPO/CMMINES” em valores de R$ 3.904,50
a R$ 4.000,00.
Relatou-se, ainda, que, solicitadas as informações e documentos necessários, pela equipe de auditoria, não foram eles atendidos, não sendo possível identificar os nomes dos Consultores, nem os comprovantes dos pagamentos referentes a alimentação, transportes, moradia,
e outros.
A conveniada apresentou recurso em separado, conforme Processo TC 5641/2017 (apenso), e o Sr. Waldeles
Cavalcante repetiu as suas razões de defesa iniciais, alegando, em síntese, que todas as autorizações e repasses mensais de recursos do Convênio 03/2011 à ANPO
foram realizados com a devida regularidade, de acordo
com os ditames legais, sendo que eventual omissão não
ocorreu por dolo, nem causou prejuízo ao erário, uma
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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vez que o convênio atingiu a sua finalidade.
A subscritora da ITR sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que, o recorrente
apresenta alegações genéricas e abstratas, e que a alegação de ausência de dolo ou culpa não deve ser acolhida,
uma vez que, dadas todas as oportunidades para apresentação da prestação de contas escorreita, não o fez.
Examinando o acervo processual, verifico da documentação mencionada (fls. 315-496, Processo TC 3956/2012),
a pertinência das prestações de contas, que procedem as
argumentações da área técnica, não se podendo apurar
da referida documentação, a boa e regular aplicação do
recurso público em análise.
Verifico do recurso apresentado pela convenente (Processo TC 5641/2017, apenso), que a recorrente afirma
ter aplicado devidamente os repasses recebidos no objeto do convênio, e que prestou contas mensal e final,
não havendo que se falar em ressarcimento, porém, não
apresentou os documentos comprobatórios da despesa
realizada, quais sejam os comprovantes dos pagamentos
feitos aos Consultores (recibos por eles assinados), e outras, nem prestou qualquer esclarecimento sobre a real
execução do convênio.
Posto isto, e considerando os termos do voto proferido
nos autos do Processo TC 5641/2017, acompanho o entendimento técnico, do Órgão Ministerial e mantenho
a presente irregularidade sob a responsabilidade dos
dois agentes, com o respectivo ressarcimento e multa.
3.10 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE
DESPESAS (ITEM 1.10 DO ACÓRDÃO Nº 167/2016).
Ressarcimento: R$ 45.900,00 equivalentes a 21.736,04
VRTE’s.
Diário Oficial de Contas

Base normativa: artigos 62 e 63 da Lei Federal
4.320/1964.
Responsáveis: Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal; Vander Onofre – Secretário de Gabinete e Comunicação; Clemilda José Satil – Oficial de Gabinete; José Carlos Madureira – Secretário Municipal de Gabinete e Comunicação; Valmir Fanti – Contador; e J. E. Dutra - RDG
Divulgação ME – Contratada.
Segundo o relato técnico (ITI), o referido valor foi pago
à contratada para execução de serviços de sonorização
ambulante para diversos eventos da Prefeitura, sendo
que a liquidação da despesa se limita à declaração assinada pelos senhores Vander, Clemilda e José Carlos, de
que os serviços prestados, e assinatura do contador nas
notas de liquidação da despesa, tendo o Prefeito autorizado o pagamento.
Os recorrentes alegaram, em síntese, que a liquidação da
despesa obedeceu aos ditames da Lei 4.320/1964, e que
os seus artigos 62 e 63 não exigem que a liquidação da
despesa seja feita de forma detalhada.
A subscritora da ITR sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que, ao contrário
do que alegam os recorrentes, os referidos dispositivos
legais exigem o detalhamento na liquidação da despesa,
e que a mera afirmação de que os serviços foram prestados não é suficiente para comprovar a sua realização.
Examinando o acervo processual, verifico da documentação juntada em auditoria às fls. 497-562 dos autos do
Processo TC 3956/2012 (apenso), que se trata do contrato 47/2011, e que os pagamentos foram precedidos de
declaração assinada pelos servidores responsáveis, de
que os serviços foram prestados pela contratada, conwww.tce.es.gov.br

forme a nota fiscal respectiva, sendo pago, mensalmente, o valor de R$ 5.100,00, com as devidas retenções de
impostos.
O artigo 63 da Lei 4.320/1964 estabelece que a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito, e que essa verificação tem por fim apurar: a origem e o objeto do que
se deve pagar; a importância a pagar; e a quem se deve pagar.
O § 2º, incisos I, II e III do mesmo artigo, determina que a
liquidação da despesa tenha por base: o contrato, a nota
de empenho, e os comprovantes da prestação do serviço
(nota fiscal e outros).
Considerando-se que o objeto do contrato em análise se
refere a prestação de serviços de sonorização ambulante
para diversos eventos, e que os pagamentos seriam feitos, mensalmente, em parcelas de valor igual, seria necessário que os servidores que assinaram as declarações
de que os serviços foram prestados, apresentassem, pelo menos, a relação dos eventos em que os serviços foram prestados.
Por outro lado, a forma de pagamento, em parcelas
iguais, mensalmente, indica que, prestados ou não, os
serviços seriam pagos. Assim sendo, vê-se que o contrato já nasceu inconsistente, haja vista que, cada evento
em que o serviço devesse ser prestado deveria ser previsto em um termo de referência, ou projeto básico, e
mensurado o seu valor unitário, devendo o valor total
contratado ser apenas estimativo.
Entendo, no entanto, que não houve ausência de comprovação da despesa realizada, mas, somente liquidação
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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irregular e/ou ineficiente da despesa contratada, não cabendo, portanto, o ressarcimento imputado.

multa aplicada aos demais responsáveis para 500 VRTE’s
(exceto, por hora, o Prefeito e o Sr. Valmir).

Base normativa: artigos 24, inciso II e 89, da Lei Federal
8666/1993.

Em assim sendo, e considerando que caberia à administração municipal exigir da contratada a relação dos eventos em que os serviços foram prestados para que pudesse anexar ao atestado de sua realização, entendo deva a
responsabilidade da contratada ser afastada.

3.11 AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (ITEM
1.11 DO ACÓRDÃO Nº 167/2016).

Responsável: Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal.

Quanto à responsabilidade do Prefeito, entendo deva
também ser afastada, haja vista que caberia aos seus subordinados a correta liquidação da despesa, não sendo
possível ao Chefe do Poder, a conferência de tais procedimentos administrativos, se corretos ou não.
Com relação à responsabilidade do Contador, decorre da
sua função de fiscalizar a despesa realizada e contabiliza-la somente após a sua regular liquidação, devendo, por
isso, ser mantida.
Com relação aos valores de multa aplicada aos responsáveis, entendo que deva ser reduzida por questão de isonomia, considerando o valor aplicado ao Sr. Raony (item
1.21 – Acórdão), e ao CEMBRAF (500 VRTE), que foram
responsabilizados por uma única irregularidade, sem
ressarcimento, com exceção do Prefeito e do Sr. Valmir
que têm outras irregularidades em julgamento, devendo, ao final, ser reduzida, e da empresa contratada que
tem a sua responsabilidade excluída, devendo a multa
ser afastada.
Posto isto, acompanho parcialmente o entendimento
técnico, do Órgão Ministerial e mantenho a presente irregularidade, porém, sem o ressarcimento dela decorrente, excluindo a responsabilidade do Prefeito e da empresa contratada, afastando, consequentemente, a multa aplicada à referida empresa, e reduzindo o valor da
Diário Oficial de Contas

Base normativa: artigo 67, caput, e § 1º, da Lei Federal
8666/1993.
Responsável: Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal.
Consta do relato técnico (ITI), que o Prefeito não designou um servidor para o acompanhamento e fiscalização
da execução do Contrato nº 47/2011 (o mesmo do item
anterior), na forma da lei.
O recorrente alegou em síntese, como o fez em sua defesa inicial, que a fiscalização de contratos ficou a cargo
de cada Secretário ao qual tivesse vinculado, pelo fato
de o município, à época, não dispor de recursos humanos e financeiros para a designação de um representante seu para tal fim.
A subscritora da ITC sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que a alegação de
que não havia recursos humanos e financeiros para designação do fiscal do contrato não deve prosperar, haja
vista que qualquer representante da administração poderia ser designado, sem prejuízo das suas demais atribuições.
Desta feita, entendo que razão assiste à área técnica e
ao douto representante do Parquet de Contas, motivo
pelo qual os acompanho, e mantenho a presente irregularidade.
3.12 FRACIONAMENTO DO OBJETO COM DISPENSA
INDEVIDA DE LICITAÇÃO (ITEM 1.12 DO ACÓRDÃO Nº
167/2016).
www.tce.es.gov.br

Segundo o relato técnico (ITI), foram realizadas 7 contratações para execução de serviços de sonorização, no
total de R$ 151.640,00, sendo 2 mediante licitação na
modalidade de convite (convites 10/2011 R$ 45.900,00 e
14/2011 R$ 74.140,00, total R$ 120.040,00), e 5 por dispensa de licitação, no valor total de R$ 31.600,00, sendo
o limite de dispensa R$ 8.000,00.
O recorrente alegou, em síntese, que não houve o dito
fracionamento, pois, cada contratação foi realizada com
objeto, fornecedor, finalidade e data diferentes, a saber:
- Contratação da pessoa física Bezaleel Pereira da Silva,
em 4/2/2011, R$ 7.800,00, para “serviços de sonorização estática”, mas foram destinados a diversos eventos
que ocorreram em alguns Distritos/Zona Rural;
- Contratação da J. E. Dutra – RDG Divulgação - ME convite 10/2011 de 21/2/2011 R$ 45.900,00 para serviços
de sonorização ambulante, destinados a “divulgação itinerante de diversos trabalhos” da Prefeitura na Zona Urbana;
- Contratação da BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda. em 11/4/2011 R$ 7.900,00, para “serviços de
sonorização estática”, mas foram destinados a “diversos
eventos” que ocorreram na Zona Urbana;
- Contratação da BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda. mediante o convite 14/2011, em 13/4/2011, R$
74.140,00, para “serviços de sonorização estática”, destinados a diversos eventos específicos, realizados na Zona Urbana;
- Contratação da pessoa física Bezaleel Pereira da Silva
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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15/4/2011, R$ 3.000,00, para serviços de sonorização
estática num evento específico no Distrito de Cachoeirinha de Itaúnas / Zona Rural;
- Contratação da mesma pessoa física (anterior) em
18/7/2011, R$ 7.900,00 para serviços de sonorização estática, mas para eventos específicos em Bairros/Comunidades locais da Zona Urbana; e por fim;
- Contratação da BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda. em 10/8/2011, R$ 5.000,00, para serviços de
sonorização estática num evento específico na Zona Urbana.
Argumentou, por fim, que as contratações não foram para um serviço específico, mas para serviços diversos, sendo que se reverteram em benefícios para a população.
A subscritora da ITR sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que as contratações, embora realizadas para eventos e locais, distintos,
e em datas diferentes, os serviços foram os mesmos SONORIZAÇÃO.
Examinando o acervo processual, verifico que, com exceção do Contrato 47/2011 no valor de R$ 45.900,00, todas as demais contratações, no total de R$ 105.740,00,
foram realizadas com a mesma pessoa, haja vista que a
sigla da empresa BPS se constitui das iniciais da pessoa
física Bezaleel Pereira da Silva.
Como o próprio recorrente relacionou, todas as contratações foram realizadas com o único objeto: serviços de
sonorização, os quais somaram, em 2011, R$ 151.640,00,
sendo o limite anual para realização de despesa sem licitação R$ 8.000,00, não importando as datas (meses e
dias), os locais ou os eventos.
Posto isto, acompanho o entendimento técnico, do ÓrDiário Oficial de Contas

gão Ministerial e mantenho a presente irregularidade.
3.13 UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA MODALIDADE LICITATÓRIA – FALTA DE PLANEJAMENTO DA DESPESA (item 1.13
do Acórdão nº 167/2016).
Base normativa: artigos 2º e 23, inciso II, alínea “b” e
§ 5º, da Lei Federal 8666/1993; e artigo 37, caput, da
Constituição Federal.
Responsável: Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal.
Verifico do relato técnico (ITI), que se trata das mesmas
contratações do item anterior, sendo 2 por convite e 5
por dispensa de licitação, abordadas com outro título semelhante, dispensando análise, razão pela qual adoto a
análise técnica e mantenho a presente irregularidade.
3.14 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE
DESPESAS (ITEM 1.14 DO ACÓRDÃO Nº 167/2016).
Ressarcimento: R$ 23.600,00 equivalentes a 11.175,83
VRTE’s.
Base normativa: artigos 62 e 63 da Lei Federal
4.320/1964.
Responsáveis: Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal; Valmir Fanti – Contador; Bezaleel Pereira da Silva e
BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda. – Contratadas.
Verifico do relato técnico (ITI), que a despesa se refere
a três pagamentos de serviços de sonorização já analisados nos dois itens anteriores, à pessoa física Bezaleel
Pereira da Silva (2) e à empresa de propriedade da mesma pessoa, BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda. nos valores respectivos de R$ 7.800,00, R$ 7.900,00
e R$ 1.900,00, conforme os processos 13905/2010,
5745/2011 e 2122/2011.
www.tce.es.gov.br

Informa a equipe técnica que não foram encontrados
nos processos elementos comprobatórios da regular liquidação da despesa, e que, embora a Administração
tenha respondido os seus questionamentos, conforme
Memorando 84/2012, tal resposta não foi suficiente para afastar a irregularidade.
Os recorrentes alegaram, em síntese, que a despesa foi
liquidada na forma da lei, como tem sido feito a décadas,
sem insurgência deste Tribunal de Contas, e que a exigência de liquidação de forma detalhada não está prevista nos dispositivos legais citados, não se permitindo a
qualquer autoridade ou particular, que exija o que o legislador não exigiu.
A subscritora da ITR sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que as razões recursais são genéricas, inespecíficas e repetitivas, não se
trazendo aos autos qualquer comprovação da liquidação
da despesa, e que a simples declaração de que os serviços foram prestados não é suficiente para comprovar a
sua efetiva realização.
Examinando o acervo processual, verifico que da documentação juntada em auditoria às fls. 571-606 dos autos
do Processo TC 3956/2012 (apenso), que os pagamentos foram precedidos de declaração assinada pelos servidores responsáveis, de que os serviços foram prestados pela contratada, conforme a nota fiscal respectiva,
sendo pago os referidos valores, com as devidas retenções de impostos.
A mesma irregularidade já foi analisada no item 3.10
desta decisão, análise que repito, com os devidos ajustes, a saber:
O artigo 63 da Lei 4.320/1964 estabelece que a liquidaSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ção da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito, e que essa verificação tem por fim apurar: a origem e o objeto do que
se deve pagar; a importância a pagar; e a quem se deve pagar.
O § 2º, incisos I, II e III do mesmo artigo, determina que a
liquidação da despesa tenha por base: o contrato, a nota
de empenho, e os comprovantes da prestação do serviço
(nota fiscal e outros).
Considerando-se que os empenhos das despesas se referem a sonorização para atender eventos comunitários,
e eventos beneficentes no Município, não identificados,
seria necessário que os servidores que assinaram as declarações de que os serviços foram prestados, apresentassem, pelo menos, a relação dos eventos em que os
serviços foram prestados.
Por outro lado, a forma de pagamento, por, não se sabe quantos e quais eventos, indica que, não importa se
prestados ou não, ou quantos e quais, os serviços seriam
pagos.
Assim sendo, entendo que não houve ausência de comprovação da despesa realizada, mas, somente liquidação
irregular e/ou ineficiente da despesa, não cabendo, portanto, o ressarcimento imputado.
Considerando-se que caberia à administração municipal exigir da contratada a relação dos eventos em que
os serviços foram prestados para que pudesse anexar ao
atestado de sua realização, entendo deva ser afastada a
responsabilidade das contratadas.
Quanto à responsabilidade do Prefeito, entendo deva
também ser afastada, haja vista que caberia aos seus suDiário Oficial de Contas

bordinados a correta liquidação da despesa, não sendo
possível ao Chefe do Poder, a conferência de tais procedimentos administrativos, se corretos ou não.

tivos de R$ 45.900,00 e R$ 74.140,00, para realização de
serviços de sonorização e filmagens em diversos eventos
no município.

Com relação à responsabilidade do Contador, decorre da
sua função de fiscalizar a despesa realizada e contabiliza-la somente após a sua regular liquidação, devendo, por
isso, ser mantida.

Informa a equipe técnica, que em ambos os contratos
não foi designado um representante da Administração
para o acompanhamento e fiscalização da sua execução,
na forma da lei.

Quanto ao valor da multa aplicada aos responsáveis,
considerando o afastamento do ressarcimento, e exclusão da responsabilidade do Prefeito e das empresas contratadas, entendo deva ser revisto ao final, quanto ao
Prefeito e ao Sr. Valmir, que têm outras irregularidades
em julgamento, e afastado em relação às referidas empresas.

Este item já foi objeto de análise no item 3.11 desta decisão relativamente ao Contrato 47/2011, sendo mantida aquela irregularidade, que idêntica a esta, razão pela qual me reporto àquela análise aplicando-a ao Contrato nº 58/2011.

Posto isto, acompanho parcialmente o entendimento
técnico e ministerial, e mantenho a presente irregularidade, porém, sem o ressarcimento dela decorrente,
excluindo a responsabilidade do Prefeito e das empresas contratadas, afastando a multa aplicada às referidas empresas.
3.15 AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (ITEM
1.15 DO ACÓRDÃO Nº 167/2016).
Base normativa: artigo 67, caput, e § 1º, da Lei Federal
8666/1993.
Responsável: Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal.
Verifico do relato técnico (ITI), bem como da documentação juntada em auditoria às fls. 612-666 dos autos do
processo TC 3956/2012 (apenso), que se trata dos contratos 47 e 58/2011, oriundos respectivamente do Convite 10/2011 e 14/2011, firmados, o primeiro, com a empresa J. E. Dudtra RDG Divulgação – ME e BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda. nos valores respecwww.tce.es.gov.br

Desta feita, entendo que razão assiste à área técnica e
ao Parquet de Contas, motivo pelo qual os acompanho,
e mantenho a presente irregularidade em relação ao
Contrato nº 58/2011.
3.16 AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO, DE MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E DE RAZOABILIDADE (ITEM 1.16 DO
ACÓRDÃO Nº 167/2016).
Ressarcimento: R$ 78.000,00 equivalentes a 36.937,06
VRTE’s.
Base normativa: artigos 32 e 45, § 2º, da Constituição
Estadual.
Responsáveis: Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal; e Roberto Ribeiro Martins – Presidente da CPL – Comissão Permanente de Licitação.
Verifico do relato técnico (ITI), que se trata do Contrato
nº 08/2011 firmado com o CENBRAF – Centro Brasileiro de Fomento à Pesquisa, visando a prestação de serviços de assessoria e consultoria para acompanhamento de processos licitatórios (Processo Administrativo nº
01/2011).
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Informa a equipe técnica, que a referida contratação teve como objeto, o acompanhamento e assessoramento
da CPL, sendo que os seus membros têm a Procuradoria
Jurídica ou o Contador para os orientarem.
Ressaltou a equipe, que ainda que se admitisse a contratação, seria, em caráter extraordinário, para promover a qualificação dos membros da CPL e/ou outros servidores, e que, considerando que o Edital nº 01/2011 estabelece que caberá à Comissão de Licitação a fiscalização e atestação dos serviços prestados pela contratada,
evidente a sua competência para o exercício de suas funções, e desnecessidade da contratação.
Os recorrentes alegaram, em síntese, que a contratação
se pautou no interesse público por um melhor e mais seguro desempenho da CPL nos processos de sua responsabilidade, que a autoridade municipal entendeu que
deveria se resguardar de eventuais falhas nos processos
licitatórios que pudessem trazer prejuízo ao erário, e que
os técnicos do Tribunal fazem afirmativas sem provas da
inteira capacidade dos membros da CPL.
A subscritora da ITR sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que mais uma
vez os recorrentes se equivocam trazendo a premissa de
que a configuração da irregularidade depende de dolo
ou má-fé, o que não é verdade, bastando, para tanto, a
demonstração de culpa do agente, o que se constatou
pela afirmação dos próprios recorrentes, de que a terceirização seria necessária por ausência de pessoal especializado.
Ressaltou que a administração pública, ao contratar terceiros para exercer funções que deveriam ser desempenhadas pelos seus próprios agentes, deve demonstrar
que se trata de situação específica, dependente de pesDiário Oficial de Contas

soa especializada, o que não é o caso.

que não participaram do certame de 2010.

Examinando o acervo processual, constato da documentação juntada em auditoria às fls. 752-936 dos autos do
Processo TC 3956/2012 (apenso), que os pagamentos foram efetuados mediante requisição da contratada acompanhada de relatórios de execução dos serviços, e atestado assinado pelo Presidente da CPL, de que os serviços
foram executados.

Os recorrentes alegaram, em síntese, que os dispositivos
legais não foram inobservados, haja vista que as vedações do inciso I, do § 1º, do artigo 3º, citado, nada tem a
ver com a licitação deflagrada, e os §§ 3º e 6º do artigo
22, não se aplicam, haja vista que foram convidadas três
empresas, e na praça não existiam, como ainda não existem, empresas que pudessem ser convidadas.

Desta feita, entendo que, a despeito das evidências de
ausência de interesse público, de motivação suficiente e
de razoabilidade, a despesa está devidamente liquidada
e paga, não cabendo o ressarcimento imputado, sob pena de enriquecimento ilícito do Município.

Ressaltou que o CENBRAF foi convidado porque já prestava bons serviços ao município, e as demais convidadas,
também são empresas que prestam serviços de qualidade, e poderiam, caso fossem vencedoras do certame, darem continuidade aos bons serviços que vinham sendo
prestados.

Posto isto, acompanho parcialmente o entendimento
técnico, do Órgão Ministerial e mantenho a presente irregularidade, porém, sem o ressarcimento dela decorrente.
3.17 NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
E DA REGRA DE AMPLIAÇÃO DOS INTERESSADOS (ITEM
1.17 DO ACÓRDÃO Nº 167/2016).
Base Normativa: artigos 3º, caput, e 22, §§ 3º e 6º, da Lei
Federal 8666/1993.
Responsáveis: Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal; e Roberto Ribeiro Martins – Presidente da CPL – Comissão Permanente de Licitação.
De acordo com o relato técnico (ITI), na realização do
convite 01/2011 (referente ao item anterior), foram convidadas as mesmas empresas que participaram do convite de 2010, todas as três sediadas em Vitória, para a
mesma contratação, sendo a mesma empresa a vencedora dos dois certames, não se ampliando o leque de
interessados, expedindo-se convites a outras empresas
www.tce.es.gov.br

A subscritora da ITR sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que os recorrentes admitem que as mesmas empresas foram convidadas em outros certames, mas, ao contrário do que alegam, a norma jurídica foi desrespeitada, em especial o
artigo 22, §§ 3º e 6º, sendo clara a obrigação de convite a mais uma empresa do ramo, a cada convite realizado com o mesmo objeto, entendendo-se como a praça,
o Município de Vitória, onde estão sediadas as três convidadas.
O § 6º do artigo 22 da Lei 8666/1993, estabelece que,
existindo na praça, mais de três possíveis interessados, a
cada novo convite realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, no mínimo mais
um interessado, enquanto existirem cadastrados não
convidados nas últimas licitações.
Quanto ao termo PRAÇA ao que se refere o § 6º, não é,
necessariamente, a cidade, sede do município licitante,
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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mas qualquer outra cidade em que estão sediados os licitantes convidados. Todavia, o final do parágrafo diz que
é obrigatório o convite a, no mínimo mais um possível interessado, enquanto existirem CADASTRADOS não convidados nas últimas licitações.
Observe-se que o § 3º estabelece escolher e convidar, no
mínimo três interessados do ramo, cadastrados ou não.
O § 6º, no entanto, obriga o convite de mais um, a cada convite, enquanto existirem CADASTRADOS não convidados nas licitações anteriores.
Verifico dos autos, que, em momento algum, foi mencionada a existência de interessados do ramo cadastrados na Prefeitura, para que se possa aplicar plenamente
o § 6º, segundo o qual, para que se obrigue o convite de
mais um interessado do ramo, é necessário que existam
outros na praça, que pode ser a de Vitória, cadastrados
na lista de fornecedores do referido serviço, no município de Barra de São Francisco.
Em assim sendo, entendo que não resta plenamente
configurada a presente irregularidade, razão pela qual
divirjo do entendimento técnico, do Órgão Ministerial e
afasto a presente irregularidade.
3.18 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM OBJETO SOCIAL
DIVERSO DO CONTRATADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ITEM 1.18 DO ACÓRDÃO Nº 167/2016).
Base normativa: artigo 30, inciso II, da Lei Federal
8666/1993.
Responsáveis: Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal
e Roberto Ribeiro Martins – Presidente da CPL.
Consta do relato técnico (ITI), que, ainda com relação ao
Convite nº 01/2011 e Contrato nº 08/2011, de acordo
com o estatuto do CENBRAF, ele não possui em seu objeDiário Oficial de Contas

to social, previsão legal para atuar na prestação dos serviços objeto da contratação, qual seja, assessoria e consultoria para acompanhamento de procedimentos licitatórios.
Os recorrentes alegaram, em síntese, que a CPL entendeu, à época, que estava implícito no estatuto da empresa, que ela possuía capacidade técnica, juntamente com
a sua equipe, para desenvolver, com maestria, as atividades para as quais foi contratada, o que ficou comprovado
mediante os trabalhos técnicos realizados.
A subscritora da ITR sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que os argumentos dos recorrentes não se sustentam, uma vez que tal
análise não pode ser subjetiva, ou seja, não poderia a
Administração supor que a contratada seria capaz de desempenhar atividades não previstas no seu estatuto social.
Ressaltou que, no caso, a contratada tinha por finalidade
atividades de pesquisas técnicas e operacionais, não estando apta a realizar os serviços de assessoria e consultoria na área de licitações e contratos.
Examinando o acervo processual, verifico da documentação juntada em auditoria às fls. 752-936 dos autos do
Processo TC 3956/2012 (apenso), que o CENBRAF é uma
associação civil sem fins lucrativos, tendo como finalidade estatutária, apoiar e desenvolver ações nas áreas de
pesquisa técnica e operacional, desenvolvimento de metodologias de projetos organizacionais em entidades públicas e privadas, implantação de projetos em educação
em todos os níveis inclusive em processos seletivos em
instituições públicas (artigo 4º).
De acordo com o parágrafo único do artigo 4º do seu eswww.tce.es.gov.br

tatuto, para a consecução de suas finalidades, o CENBRAF
poderá sugerir, promover, colaborar, coordenar ou executar ações e projetos visando, entre outros (fls. 739740): o planejamento, organização, realização e execução de concursos públicos e processos seletivos, treinamento e desenvolvimento de pessoal, com base em sua
atuação no campo da cultura, do ensino e da pesquisa,
bem como do desenvolvimento institucional, científico
e tecnológico (inciso XV).
Este é o item das finalidades estatutárias que mais se assemelha à atividade de consultoria e assessoria na área
de licitação para a qual foi contratada a entidade. No entanto, não justifica a contratação em análise, podendo a
entidade, no mínimo, atuar na área de treinamento dos
membros da CPL e outros servidores.
O fato de não constar no seu estatuto a assessoria e consultoria na área de licitação, no entanto, não significa
que a entidade não tenha competência técnica para execução de tal serviço, como alegaram os recorrentes, até
porque, poderia ela terceirizar tal serviço. Contudo, não
se pode negar que a entidade não tem competência estatutária para a execução dos serviços contratados.
Verifico, por outro lado, que não foi a entidade chamada aos autos para explicar sua atuação. Sim, porque, ela
participou de processos licitatórios nos quais sagrou-se
vencedora, sendo, também, responsável pela irregularidade, devendo responder por ela junto aos órgãos competentes para fiscalizar a sua atuação, se de acordo ou
não com o seu estatuto.
Ante todo o exposto, acompanho o entendimento técnico, do Órgão Ministerial e mantenho a presente irregularidade.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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3.19 LIQUIDAÇÃO INCONSISTENTE DE DESPESAS (ITEM
1.19 DO ACÓRDÃO Nº 167/2016).
Ressarcimento: R$ 78.000,00 equivalentes a 36.937,06
VRTE’s.
Base normativa: artigos 62 e 63 da Lei Federal
4.320/1964.
Responsáveis: Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal
e Roberto Ribeiro Martins – Presidente da CPL.
De acordo com o relato técnico (ITI), a despesa oriunda do contrato 08/2011 não foi devidamente liquidada, sendo impossível averiguar com segurança a efetiva prestação dos serviços pela contratada, em que pese
o atesto do Presidente da CPL, haja vista que não há sequer indicação dos funcionários da contratada que atuaram junto à CPL, e suas qualificações. Não há, ainda,
um memorial descritivo onde constem todos os procedimentos licitatórios em que atuaram e as respectivas
ações de assessoria e consultoria.
Os recorrentes alegaram, em síntese, que a despesa foi
liquidada na forma da lei, como tem sido feito a décadas,
sem insurgência deste Egrégio Tribunal de Contas, e que
a exigência de liquidação de forma detalhada não está
prevista nos dispositivos legais citados, não se permitindo a qualquer autoridade ou particular, que exija o que o
legislador não exigiu.
A subscritora da ITR não analisou este item, colocando
no seu lugar o item 1.21 do Acórdão.
Em análise do item 3.16 desta decisão, pude constatar
da documentação juntada em auditoria às fls. 752-936
dos autos do Processo TC 3956/2012 (apenso), que os
pagamentos foram efetuados mediante requisição da
contratada acompanhada de relatórios de execução dos
Diário Oficial de Contas

serviços, contendo a relação dos procedimentos licitatórios que acompanhou, e atestado assinado pelo Presidente da CPL, de que os serviços foram executados.

RIO (ITEM 1.20 DO ACÓRDÃO Nº 167/2016).

A mesma irregularidade já foi analisada no item 3.10
desta decisão, análise que repito, com os devidos ajustes, a saber:

Responsáveis: Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal;
Roberto Ribeiro Martins – Presidente da CPL; e CENBRAF
– Centro Brasileiro de Fomento à Pesquisa.

O artigo 63 da Lei 4.320/1964 estabelece que a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito, e que essa verificação tem por fim apurar: a origem e o objeto do que
se deve pagar; a importância a pagar; e a quem se deve pagar.

Segundo o relato técnico (ITI), no convite 01/2011, observou-se que as empresas convidadas foram as mesmas
do certame realizado em 2010 com o mesmo objetivo, o
que configura irregularidade por afronta ao artigo 22, §
6º, da Lei de Licitações e Contratos.

O § 2º, incisos I, II e III do mesmo artigo, determina que a
liquidação da despesa tenha por base: o contrato, a nota
de empenho, e os comprovantes da prestação do serviço
(nota fiscal e outros).
Desta feita, entendo que não houve ausência de comprovação da despesa realizada, e nem mesmo liquidação irregular e/ou ineficiente da despesa, não se configurando a irregularidade, nem cabendo o ressarcimento imputado.
Quanto à responsabilidade do Prefeito, entendo que deva ser afastada, haja vista que caberia aos seus subordinados a correta liquidação da despesa, não sendo possível ao Chefe do Poder, a conferência de tais procedimentos administrativos, se corretos ou não.
Posto isto, divirjo do entendimento técnico, do Órgão
Ministerial e afasto a presente irregularidade, bem como o ressarcimento dela decorrente, excluindo a responsabilidade do Prefeito.
3.20 DIRECIONAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓwww.tce.es.gov.br

Base normativa: artigos 3º, § 1º, inciso I, e 22, §§ 3º e 6º,
da Lei Federal 8666/1993.

Frisou a equipe técnica que a vencedora dos dois certames (2010 e 2011), apresentou o mesmo valor de proposta em ambos os processos licitatórios, evidenciando
direcionamento para que a empresa contratada no ano
anterior continuasse a prestar os serviços objeto da licitação, sendo o valor pago à contratada passível de ressarcimento.
Os recorrentes apresentaram as mesmas alegações sintetizadas no item 3.17 desta decisão, segundo as quais,
os dispositivos legais não foram violados, haja vista que
as vedações do inciso I, do § 1º, do artigo 3º, citado, nada tem a ver com a licitação deflagrada, e os §§ 3º e 6º
do artigo 22, não se aplicam, haja vista que foram convidadas três empresas, e na praça não existiam, como
ainda não existem, empresas que pudessem ser convidadas.
Ressaltou que o CENBRAF foi convidado porque já prestava bons serviços ao município, e as demais convidadas,
também são empresas que prestam serviços de qualidade, e poderiam, caso fossem vencedoras do certame, darem continuidade aos bons serviços que vinham sendo
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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prestados.
A subscritora da ITR, assim como o fez no item anterior,
não se manifestou sobre este item.
Verifico do § 6º do artigo 22 da Lei 8666/1993, que estabelece: existindo na praça, mais de três possíveis interessados, a cada novo convite realizado para objeto
idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, no
mínimo mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações.
Quanto ao termo PRAÇA ao que se refere o § 6º, não é,
necessariamente, a cidade, sede do município licitante,
mas qualquer outra cidade em que estão sediados os licitantes convidados. Todavia, o final do parágrafo diz que
é obrigatório o convite a, no mínimo mais um possível interessado, enquanto existirem CADASTRADOS não convidados nas últimas licitações.
Observe-se que o § 3º manda escolher e convidar, no mínimo três interessados do ramo, cadastrados ou não. O §
6º, no entanto, obriga o convite de mais um, a cada convite, enquanto existirem CADASTRADOS não convidados
nas licitações anteriores.
Verifico dos autos, que, em momento algum, foi mencionada a existência de interessados do ramo cadastrados na Prefeitura, para que se possa aplicar plenamente
o § 6º, segundo o qual, para que se obrigue o convite de
mais um interessado do ramo, é necessário que existam
outros na praça, que pode ser a de Vitória, cadastrados
na lista de fornecedores do referido serviço, no município de Barra de São Francisco.
Em assim sendo, divirjo do entendimento técnico, do Órgão Ministerial e afasto a presente irregularidade, bem
como a multa aplicada à empresa contratada, ressalvanDiário Oficial de Contas

do que a multa dos demais responsáveis seja redimensionada no final, por terem outras irregularidades em
julgamento.
3.21 PAGAMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÃO PELA
FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DA CPL A INTEGRANTE
DOS QUADROS DA PROCURADORIA MUNICIPAL (ITEM
1.21 DO ACÓRDÃO Nº 167/2016).
Base normativa: artigo 37, caput, da Constituição Federal.
Responsáveis: Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal
e Raony Fonseca Scheffer Pereira – Procurador Municipal.
Segundo o relato técnico (ITI), foi pago ao Sr. Raony, Procurador Municipal, a quem compete o assessoramento jurídico do Município, pelo exercício de assessoramento à CPL, durante o ano de 2011, o montante de R$
28.778,75, passível de ressarcimento, por se tratar de
acúmulo de funções de Procurador e Membro da CPL.
O Sr. Raony apresentou recurso de reconsideração em
separado, e o Prefeito, Sr. Waldeles, admitiu que o Procurador Municipal (cargo efetivo) fosse nomeado para a
função de assessor jurídico da CPL, a qual exerceu no período de 2010 a 2012, pelo que recebeu, assim como todos os Membros da CPL, o vencimento do cargo efetivo
acrescido da gratificação da função desempenhada.
A subscritora da ITR sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que a irregularidade decorreu do acúmulo de funções conflitantes como
a de assessor jurídico da CPL e de Procurador Municipal.
Ressaltou que, enquanto no exercício da função de assessor jurídico da CPL, não deveria o Procurador se manifestar nos processos licitatórios como Procurador Muwww.tce.es.gov.br

nicipal, mas foi exatamente o que fez, ao contrário do
alegado pelo recorrente, e que a alegação de boa fé não
deve ser acolhida, uma vez que é de se presumir que o
Procurador Municipal e assessor jurídico pudesse reconhecer a ilicitude de tal conduta.
Reafirmou que a irregularidade não diz respeito ao pagamento da gratificação, mas do exercício de funções conflitantes, o que viola o Princípio da Moralidade previsto
no artigo 37 da Constituição Federal.
Com relação ao Sr. Raony Fonseca Scheffer Pereira –
Procurador Municipal apresentou recurso de reconsideração inserido e analisado nos autos do Processo TC
5941/2017, razão pela qual a sua responsabilidade será
analisada naqueles autos.
Examinando o acervo processual, verifico que restou
plenamente configurada e comprovada a irregularidade
quanto ao exercício de duas funções conflitantes, quais
sejam as de Procurador Municipal e de Assessor Jurídico da CPL.
Constato, às fls. 621-622, 640, 684-685, 701 e 712, que o
Procurador se manifestou em todos os processos licitatórios, prévia e finalmente, assinando como Assessor Jurídico da CPL, ou seja, nos seus pareceres que seriam devidos na função de Procurador Municipal, ele se identificou como Assessor Jurídico da CPL, tendo, inclusive, à
fl. 701, mencionado o artigo 38, parágrafo único da Lei
8666/93 (Convite 01/2011), que exige parecer do Assessor Jurídico da Administração.
Observo, ainda, à fl. 712, parecer sobre a legalidade do
processo licitatório (Convite 01/2011) visando a contratação de empresa para execução de serviços de assessoria e consultoria em acompanhamento à CPL, nos proSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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cessos licitatórios do Município, o que, em tese, dispensaria a assessoria jurídica do Procurador.
A Gratificação paga aos membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL, se dá pelo fato do exercício de
uma função diversa daquela especificada em lei para os
cargos por eles exercidos, o que não é o caso, pois, a função do cargo de Procurador Municipal é emitir parecer
jurídico sobre os processos licitatórios, especialmente,
sobre os editais de licitação.
Em assim sendo, não restam dúvidas quanto ao exercício de funções conflitantes, e pagamento em duplicidade
pelo exercício da função de Procurador Municipal, o que
ensejaria, além da multa aplicada, a pena de ressarcimento do total pago (R$ 28.778,75), o que não ocorreu.
Posto isto, acolho o entendimento técnico, do Órgão Ministerial e mantenho a presente irregularidade sob a
responsabilidade do Prefeito, bem como a multa a ele
aplicada.
Com relação aos valores das multas aplicadas aos responsáveis, entendo devem ser revistos, ou reduzidos, ou
afastados, conforme o afastamento do indicativo de irregularidade, ou do ressarcimento, ou exclusão de responsabilidade, em observância ao princípio da isonomia,
considerando o valor aplicado ao Sr Raony e à empresa
CENBRAF, que foram responsabilizados por uma única irregularidade, sem ressarcimento, a saber:
- Vander Onofre – Secretário de Gabinete e Comunicação, Clemilda José Satil – Oficial de Gabinete e José
Carlos Madureira – Secretário Municipal de Gabinete e
Comunicação, responsabilizados unicamente pelo item
1.10 do Acórdão (item 3.10 desta decisão), cujo ressarcimento foi afastado por este Relator.
Diário Oficial de Contas

Esses agentes foram multados em 1.500 VRTE’s, devendo esse valor ser redimensionado para 500 VRTE’s, valor
aplicado ao Sr. Raony por uma única irregularidade, sem
ressarcimento, em respeito ao princípio da isonomia.
- A empresa J. E. Dutra - RDG Divulgação ME – Contratada, foi responsabilizada pelo item 1.10 do Acórdão
(3.10 desta decisão), sendo-lhe imputado ressarcimento e aplicada multa no valor equivalente a 1.500 VRTE’s,
devendo este valor ser afastado em razão do afastamento do ressarcimento e exclusão de sua responsabilidade,
por este Relator.
- A empresa BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio
Ltda e a Pessoa Física Bezaleel Pereira da Silva – contratadas, foram responsabilizadas quanto ao item 1.14 do
Acórdão (item 3.14 desta decisão), sendo-lhes imputado ressarcimento, e multa equivalente a 1.500 VRTE’s,
cada uma, devendo este valor ser afastado, em razão
do afastamento do ressarcimento e exclusão de suas responsabilidades, por este Relator.
- A empresa contratada, CENBRAF – Centro Brasileiro de
Fomento à Pesquisa, foi responsabilizada pelo item 1.20
do Acórdão (3.20 desta decisão), sem ressarcimento,
sendo-lhe aplicada multa equivalente a 500 VRTE’s, devendo este valor ser afastado em razão do afastamento
da irregularidade, por este Relator.
- O Sr. Valmir Fanti – Contador, foi responsabilizado pelos itens 1.10 e 1.14 do Acórdão (itens 3.10 e 3.14 desta decisão), sendo-lhe imputado ressarcimento, e multa
equivalente a 5.000 VRTE’s, devendo este valor ser redimensionado para 1.000 VRTE’s, em razão do afastamento do ressarcimento dos dois indicativos de irregularidades, por este Relator, em respeito ao Princípio da Isonomia com os demais responsáveis.
www.tce.es.gov.br

- O Sr. Roberto Ribeiro Martins – Presidente da CPL –
Comissão Permanente de licitação, foi responsabilizado pelos itens 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20 do Acórdão
(itens 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 e 3.20 desta decisão), sendo lhe imputado ressarcimento com relação aos itens
1.16 e 1.19 do Acórdão e aplicada multa pecuniária no
valor de R$ 2.000,00, devendo esse valor ser reduzido
para 1.000 VRTE’s, em razão do afastamento dos itens
1.19 com o ressarcimento, 1.17 e 1.20, e o ressarcimento quanto ao item 1.16, mantendo sua responsabilidade pelos itens 1.16 e 1.18 (ambos sem ressarcimento).
- O Sr. Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal foi responsabilizado por todos os 21 indicativos de irregularidades, constantes do v. Acórdão, sendo-lhe imputado
ressarcimento e multa equivalentes a 5.000 VRTE’s, devendo este valor ser reduzido para 2.000 VRTE’s, em razão do afastamento dos itens 1.8 e 1.19 (com ressarcimento), 1.17 e 1.20 do Acórdão, sendo afastado o ressarcimento e excluída sua responsabilidade quanto aos
itens 1.10, 1.14 e 1.19, por este Relator.
- Quanto ao Sr. Edivaldo Martins Filipe, Presidente do
SISPUMUNIC – Sindicato dos Servidores Municipais, foi
responsabilizado pelo item 1.1 do Acórdão (item 3.1
desta decisão), sendo-lhe imputado ressarcimento, e
aplicada multa equivalente a 1.500 VRTE’s, devendo
permanecer este valor, em razão da mantença do referido item com o ressarcimento, por este Relator.
- Com relação à empresa contratada ANPO- Associação
Noroeste de Pedras Ornamentais foi responsabilizada
pelo item 1.9 do Acórdão (item 3.9 desta decisão), sendo-lhe imputado ressarcimento e aplicada multa equivalente a 2.000 VRTE’s, devendo permanecer este valor,
em razão da mantença do referido item com o ressarciSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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mento, por este Relator.
4. 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. CONHECER do presente Recurso de Reconsideração,
interposto pelos Srs. Waldeles Cavalcante, Edivaldo
Martins Filipe, Vander Onofre, Clemilda José Satil, José
Carlos Madureira, Roberto Ribeiro Martins, Valmir Fanti, Bezaleel Pereira da Silva, BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda e J. E. Dutra – RDG Divulgação –
ME, em face do Acórdão TC nº 167/2016 – 1ª Câmara,
para no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reformulando-se os termos do referido Acórdão então atacado;
2. AFASTAR os indicativos de irregularidades constantes
dos itens 3.8, 3.17, 3.19 e 3.20 (itens 1.8, 1.17, 1.19 e
1.20 do v. Acórdão atacado) desta decisão;
3. EXCLUIR a responsabilidade do Prefeito, Sr. Waldeles
Cavalcante, em relação aos itens 3.10, 3.14 e 3.19 desta decisão, bem como das empresas J. E. Dutra – RDG
Divulgação – ME, relativamente ao item 3.10 desta decisão, BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda,
referente ao item 3.14 desta decisão e da Pessoa Física
contratada: Bezaleel Pereira da Silva, referente ao item
3.14 desta decisão;
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4. MANTER os indicativos de irregularidades constantes
dos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11,
3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.18 e 3.21 (itens 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14,
1.15, 1.16, 1.18 e 1.21 do v. Acórdão atacado), desta decisão, mantendo-se o ressarcimento indicado dos itens
3.1, 3.4 e 3.9, afastando-se o ressarcimento imputado,
relativamente aos itens 3.8, 3.10, 3.14, 3.16 e 3.19;
5. MANTER os indicativos de irregularidades das Contas
em relação ao Sr. Waldeles Cavalcante, então Prefeito
Municipal de Barra de São Francisco, em razão da mantença das irregularidades constantes dos itens 3.1, 3.2,
3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16,
3.18 e 3.21 desta decisão;
6. MANTER a IRREGULARIDADE das Contas em relação
aos senhores: Vander Onofre - Secretário de Gabinete
e Comunicação, Clemilda José Satil - Oficial de Gabinete e José Carlos Madureira - Secretário Municipal de Gabinete e Comunicação, em razão da mantença do indicativo de irregularidade constante do item 3.10 (item 1.10
do Acórdão atacado), excluindo-se o ressarcimento e redimensionando-se a multa pecuniária, individualmente,
para 500 VRTE’s;
7. MANTER a IRREGULARIDADE das Contas em relação
ao Sr. Valmir Fanti – Contador, em razão da mantença
dos indicativos de irregularidades constantes dos itens
3.10 e 3.14 desta decisão (itens 1.10 e 1.14 do v. Acórdão atacado), redimensionando-se a multa a ele aplicada para 1.000 VRTE’s;
8. MANTER a IRREGULARIDADE das Contas em relação
ao Sr. Roberto Ribeiro Martins – Presidente da Comissão Permanente de licitação, em razão da mantença dos
indicativos de irregularidades constantes dos itens 3.16
www.tce.es.gov.br

(sem ressarcimento) e 3.18 desta decisão (itens 1.16 e
1.18 do v. Acórdão atacado), redimensionando-se a multa a ele aplicada para 1.000 VRTE’s;
9. MANTER a IRREGULARIDADE das Contas em relação
ao Sr. Edivaldo Martins Filipe – Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, bem como o ressarcimento imputado no valor (único) de R$ 49.000,00 equivalentes a 23.204,05 VRTE’s, solidariamente com o Prefeito Municipal, Sr. Waldeles Cavalcante, em face da mantença dos indicativos de irregularidades constantes dos
itens 3.1 e 3.4 desta decisão (itens 1.1 e 1.4 do v. Acórdão atacado), mantendo-se a multa a ele aplicada no
valor de 1.500 VRTE’s;
10. MANTER a IRREGULARIDADE das Contas em relação à empresa ANPO – Associação Noroeste de Pedras
Ornamentais, bem como o ressarcimento a ela imputado no valor de R$ 180.000,00 equivalentes a 85.239,38
VRTE’s, em solidariedade com o Prefeito Municipal, Sr.
Waldeles Cavalcante, em face do indicativo de irregularidade constante do item 3.9 desta decisão (item 1.9 do
v. Acórdão atacado), mantendo-se a multa pecuniária a
ela aplicada no valor de 2.000 VRTE’s;
11. MANTER a IRREGULARIDADE das Contas em relação
ao Sr. Raony Fonseca Scheffer Pereira – Procurador Municipal, em face do indicativo de irregularidade constante do item 3.21 (item 1.21 do v. Acórdão atacado), mantendo-se a multa pecuniária a ele aplicada no valor de
500 VRTE’s;
12. REDIMENSIONAR o valor do ressarcimento imputado ao Sr. Valdeles Cavalcante para R$ 229.000,00 equivalentes a 108.443,43 VRTE’s, em razão das irregularidades constantes dos itens 3.1 e 3.4 desta decisão (itens
1.1 e 1.4 do v. Acórdão atacado), no valor único de R$
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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49.000,00 equivalentes a 23.204,05 VRTE’s, solidariamente com o Sr. Edivaldo Martins Filipe, Presidente do
Sindicato dos Servidores Municipais, e do item 3.9 desta
decisão (item 1.9 do v. Acórdão atacado), no valor de R$
180.000,00 equivalentes a 85.239,39 VRTE’s, solidariamente com a empresa ANPO - Associação Noroeste de
Pedras Ornamentais, redimensionando-se a multa a ele
aplicada para 2.000 VRTE’s;
13. JULGAR REGULAR as Contas em relação as empresas
J. E. Dutra – RDG Divulgação – ME, e BPS Equipamentos
e Acessórios de Áudio Ltda, bem como a Bezaleel Pereira da Silva, em razão da exclusão de suas responsabilidades quanto aos itens 3.10 e 3.14 desta decisão (itens
1.10 e 1.14 do v. Acórdão atacado), respectivamente,
com o consequente afastamento da multa aplicada;
14. JULGAR REGULAR as Contas em relação a empresa
CENBRAF - Centro Brasileiro de Fomento à Pesquisa,
em razão do afastamento do indicativo de irregularidade tratado no item 3.20 desta decisão (1.20 do v. Acórdão atacado), com o respectivo ressarcimento, bem como da multa aplicada;
15. ENCAMINHAR os presentes autos ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento da penalidade aplicada e mantida nesta decisão, após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
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Trata-se Recurso de Reconsideração interposto pelos
Srs. Waldeles Cavalcante, Edivaldo Martins Filipe, Vander Onofre, Clemilda José Satil, José Carlos Madureira,
Valmir Fanti, Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda
e J.E. Dutra – RDG Divulgação – ME em face do acórdão
TC 167/2016, emanado por este Tribunal, nos autos do
processo TC 3956/2012 que julgou irregulares as contas
prestadas pelos responsáveis e condenou-os ao pagamento de multa e ressarcimento ao erário.
A área técnica elaborou a Instrução Técnica de Recurso –
ITR 64/2017 às fls. 75/107, mediante a qual opinou pelo não acolhimento das razões recursais, mantendo as
irregularidades atribuídas pelo Acórdão 167/2016, nos
itens abaixo:
1 - Celebração de convênio para prestação de serviços
médicos em favor de servidores vinculados ao SISPUMUNIC com infringência aos princípios da administração pública e à lei 4320/64 (item 2.1.1 da ITC);
2 – Ausência de plano de trabalho com infringência ao
artigo 116, parágrafos 1° e 3°, da Lei 8.666/93 e artigo
37, da Constituição Federal (item 2.1.2 da ITC);
3 – Subcontratação indevida – não realização de prévia
licitação por parte do sindicato-conveniente – ausência
de perfeita caracterização do objeto subcontratado e
dos beneficiados – ausência de cotação prévia de preços
(item 2.1.3.1 da ITC);
4 – Ausência de fiscalização da prestação de contas de
convênio – não comprovação da efetiva prestação dos
serviços (item 2.1.3.2 da ITC);
5 – Depósito dos recursos na conta única do conveniente – ausência de abertura de conta corrente específica
(item 2.1.3.3 da ITC);
www.tce.es.gov.br

6 – Ausência de parecer jurídico (item 2.1.4 da ITC);
7 – Ausência de fiscalização do convênio (item 2.1.5 da
ITC);
8 – Ausência de interesse público, da motivação suficiente e da razoabilidade (item 2.2.1 da ITC);
9 – Prestação de contas insubsistente – novos repasses
indevidos (item 2.2.2 da ITC);
10 – Ausência de comprovação de liquidação de despesas (item 2.3.1 da ITC);
11 – Ausência de fiscalização do contrato (item 2.3.2 da
ITC);
12 – Fracionamento do objeto com dispensa indevida de
licitação (item 2.4.1 da ITC);
13 – Utilização indevida da modalidade licitatória – falta
de planejamento da despesa (item 2.4.2 da ITC);
14 – Ausência de comprovação de liquidação de despesas (item 2.4.3 da ITC);
15 – Ausência de fiscalização do contrato (item 2.4.4 da
ITC);
16 – Ausência de interesse público, da motivação suficiente e da regra de ampliação dos interessados (item
2.5.1 da ITC);
17 – Não observância do Princípio da Isonomia e da regra de ampliação dos interessados (item 2.5.2 da ITC);
18 – Contratação de empresa com objeto social diverso
do contratado pela administração pública (item 2.5.3);
19 – Pagamento indevido de gratificação pela função de
assessor jurídico da CPL à integrante dos quadros da Procuradoria Municipal (item 2.6 da ITC);
Os autos foram remetidos ao Ministério Público de ConSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tas, que por meio de Parecer 3880/2017 do Exmo. Procurador de Contas Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
anuiu ao entendimento da área técnica na Instrução Técnica de Recurso 64/2017, não acolhendo as razões recursais dos recorrentes.
O relator votou acompanhando parcialmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, que opinaram por manter todas as irregularidades atribuídas pelo Acórdão 167/2016. No entanto o
relator votou divergindo no sentido de:
1 – Afastar as irregularidades constantes nos itens 1.8,
1.17, 1.19 e 1.20 do Acórdão atacado
2 – Excluir a responsabilidade do Prefeito, Sr. Waldeles
Cavalcante, nos itens 1.10, 1.14 e 1.19 do Acórdão, bem
como das empresas J.E. Dutra – RDG Divulgação – ME
no item 1.10 do Acórdão, BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda no item 1.14 do Acórdão e da pessoa
física contratada, Bezaleel Pereira Silva no item 1.14 do
Acórdão.
3 – Afastar o ressarcimento indicado nos itens 1.8, 1.10,
1.14, 1.16 e 1.19 do Acórdão
4 – Excluir o ressarcimento e redimensionar a multa para 500 VRTE’s, individualmente, em relação aos senhores
Vander Onofre, Clemilda José Satil e José Carlos Madureira, no item 1.10 do Acórdão;
5 – Redimensionar a multa aplicada ao Sr. Valmir Fanti para 1000 VRTE’s, referente aos itens 1.10 e 1.14 do
Acórdão
6 - Redimensionar a multa aplicada ao Sr. Roberto Ribeiro Martins para 1000 VRTE’s, referente aos itens 1.10 e
1.14 do Acórdão
7 – Redimensionar o valor do ressarcimento imputado
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ao Sr. Waldeles Cavalcante nos itens 1.1 e 1.4 do Acórdão, em solidariedade com o Sr. Edivaldo Martins Filipe,
para o valor de R$ 229.000,00 e no item 1.9 do Acórdão, em solidariedade com a empresa ANPO – Associação Noroeste de Pedras Ornamentais, redimensionar a
multa aplicada para 2.000 VRTE’s;
8 – Julgar REGULARES as contas em relação as empresas J.E. Dutra – RDG Divulgação – ME, BPS Equipamentos
e Acessórios de Áudio Ltda e a Bezaleel Pereira da Silva,
nos itens 1.10 e 1.14 do Acórdão;
9 – Julgar REGULARES as contas em relação a empresa
CENBRAF – Centro Brasileiro de Fomento à Pesquisa, no
item 1.20 do Acórdão.
Diante do exposto, pedi vista aos autos para melhor me
inteirar da situação.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelos Srs. Waldeles Cavalcante, Edivaldo
Martins Filipe, Vander Onofre, Clemilda José Satil, José
Carlos Madureira, Valmir Fanti, Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda e J.E. Dutra – RDG Divulgação – ME em
face do acórdão TC 167/2016, emanado por este Tribunal, nos autos do processo TC 3956/2012.
DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Considerando que o Acórdão TC 167/2016 – Primeira Câmara, foi disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico deste Egrégio Tribunal de Contas no dia 11/04/2016,
considerando-se publicado no dia 12/04/2016, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 5º da Resolução
TC 262/2013, tendo os presentes recursos de reconsidewww.tce.es.gov.br

ração sido interpostos em 11/05/2016, portanto, TEMPESTIVO.
Verifica-se que os recorrentes são capazes e possuem interesse e legitimidade, estando preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, nos termos dos artigos 395
e 396 da Resolução TC 261/2013, razão pela qual deve o
recurso ser conhecido.
DO MÉRITO RECURSAL
O acórdão recorrido TC 167/2016 foi proferido em processo de Auditoria Ordinária convertida em Tomada de
Contas Especial – TC 3956/2012.
Após análise dos autos, acompanho pelos seus próprios
fundamentos de fato e de direito o voto do Relator 6182018-1, pedindo vênia, para discordar quanto ao item
1.21 do acórdão atacado: PAGAMENTO INDEVIDO DE
GRATIFICAÇÃO PELA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO
DA CPL A INTEGRANTE DOS QUADROS DA PROCURADORIA MUNICIPAL (ITEM 1.21 DO ACÓRDÃO Nº 167/2016),
tendo como responsáveis: Waldeles Cavalcante – Prefeito Municipal e Raony Fonseca Scheffer Pereira – Procurador Municipal.
Conforme anotado no voto do relator, do Conselheiro
Substituto Marco Antônio da Silva, o Sr. Raony Fonseca Scheffer Pereira – Procurador Municipal apresentou
recurso de reconsideração nos autos do Processo TC
5641/2017, também de sua relatoria, no qual pedi vista
e pude analisar detidamente a situação, que ora transcrevo, como razão de decidir:
O Recorrente insurge pela manutenção da irregularidade
do item 1.21 do acórdão nº 167/2016, que julgou as suas
contas irregulares, bem como da multa aplicada, já que
fora afastado apenas o ressarcimento. Sustenta o RecorSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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rente, conforme sucintamente relatado pela área técnica
na ITR 00243/2017-1:
- que a premissa sob a qual se baseou tanto a ITC n.º
8300/2014 (quanto o Acórdão recorrido), supostamente não encontraria congruência com os termos da defesa
apresentada pelo Recorrente, afirmando que nunca houve o exercício cumulativo das funções de Assessor Jurídico da Comissão Permanente de Licitação e Procurador
Municipal nos mesmos processos nem que atuou como
assessor jurídico da CPL;
- que foi nomeado pelo prefeito municipal à época para
o exercício da função de assessor jurídico da CPL e que
continuou exercendo suas funções de Procurador Municipal de forma concomitante, mas nunca simultânea,
inexistindo provas nos autos nesse sentido;
- que, como Assessor Jurídico da CPL à época, coube ao
Recorrente a análise e aprovação das minutas de editais
de licitação, contratos, acordos, convênios ou ajustes, e,
como Procurador Municipal, cabia-lhe e ainda cabe as
atribuições previstas na Lei Complementar Municipal n.º
004/2006;
- por fim, que, uma vez não restando configurado dano
ao erário (já que houve a efetiva prestação de serviços) e
consequente afastamento do ressarcimento, como o recorrente não era gestor, suas contas não poderiam ser
julgadas irregulares.
A Área Técnica, por fim, sugeriu a manutenção da presente irregularidade, contra argumentando, em síntese,
o seguinte:
- O dano ao erário não é a única causa admissível para o
julgamento das contas irregulares, o que também pode
ocorrer pela prática de ato ilegal, conforme o artigo 84
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da Lei Complementar Estadual 621/2012;
- A presente irregularidade decorreu do acúmulo de funções conflitantes como a de assessor jurídico da CPL e de
Procurador Municipal, o que restou comprovado nos autos, exatamente por entender o recorrente que sua dupla atuação justificaria o pagamento/recebimento da
gratificação.
O Relator fundamenta para acompanhar o entendimento técnico o fato de ter restado plenamente configurada e comprovada a irregularidade quanto ao exercício de
duas funções - a de Procurador Municipal e Assessor Jurídico da CPL -, entendendo que não restaram dúvidas
quanto ao exercício de funções conflitantes, considerando que “o Procurador se manifestou em todos os processos licitatórios, prévia e finalmente, assinando como
Assessor Jurídico da Comissão Permanente de Licitação
– CPL”, consubstanciada pela documentação acostada às
fls. 621-622, 640, 684-685, 701 e 712 dos autos do Processo 3956/2012 (apenso):
Pois bem.
Registro, inicialmente, que não se vislumbra óbice legal
membros da assessoria jurídica comporem a equipe de
licitação, ainda que não seja o mais adequado. Por certo
que, a assessoria jurídica constitui instância de controle
interno de legalidade, na medida em que auxilia a autoridade competente na análise legal dos atos praticados
pela Administração.
À assessoria jurídica compete, portanto, analisar a legalidade e assistir a autoridade assessorada no controle da
legitimidade dos atos a serem praticados ou já efetivados, orientando a atuação do administrador. Dessa avaliação deve resultar um parecer jurídico que possibilite à
www.tce.es.gov.br

autoridade o conhecimento das variáveis necessárias para a tomada de decisão segura.
A atuação de membro do setor jurídico na CPL, de fato, poderia promover a acumulação, num único agente,
o ato de examinar a legalidade dos procedimentos e tomada de decisões desses mesmos atos examinados, e,
assim, comprometer o princípio da segregação de funções, que tem como premissa a interdependência de atividades, evitando assim, fraudes ou corrupção na administração pública.
O acórdão 167/2016 – Primeira Câmara, assim se posicionou:
Neste particular, cumpre registrar que o princípio da segregação de funções decorre do princípio da moralidade (art. 37, da CF/88), e consiste na necessidade da Administração repartir funções entre os agentes públicos,
para que não haja o exercício concomitante de atividades incompatíveis por esses agentes, como ocorre no caso em análise, na qual o procurador analisa e fiscaliza os
atos por ele próprio praticados, como assessor e membro da comissão de licitação.
E no processo licitatório, sabe-se que aqueles atos praticados na fase inicial da licitação, seriam a seguir fiscalizados e corrigidos nas fases seguintes, não sendo
possível que aquele que atua em determinada fase do
procedimento, venha a rever, aprovar ou fiscalizar seus
próprios atos.
Por esta razão, resta incompatível a atuação do Sr. Raony
como membro da comissão de licitação que processará o certame, com a sua atuação como procurador, que
irá analisar e fiscalizar a atuação da comissão da qual fez
parte.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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No caso em análise, inclusive, a defesa apresentada confessa que era o Sr. Raony quem atuava nos processos de
licitação, havendo inclusive prova documentação que
atesta tal fato, por entender o defendente que sua atuação dúplice justificaria o pagamento da gratificação,
quando ocorre justamente o contrário.
Ora, acaso houvesse atuado como membro da Comissão
de Licitação, e não atuasse nestes autos como procurador, sendo outro procurador designado para tal mister,
não haveria qualquer irregularidade. Entretanto, havendo expressa confissão de que atuava como membro da
comissão e posteriormente como procurador, em todos
os processos de licitação do município, resta configurada
a violação ao princípio da segregação de funções e portanto, a irregularidade apontada.
Este é o entendimento contido no Acórdão nº 686/2011
– Plenário, do Tribunal de Contas da União, quando determina a um determinado órgão que não designe “…
para compor comissão de licitação o servidor ocupante
de cargo com atuação na fase interna do procedimento licitatório, em atenção ao princípio da segregação de
funções;”
No entanto, analisando detidamente a vasta documentação acostada aos autos – por exemplo: ata de julgamento fls. 637-638; 709-710; resultado de certame fl.716,
declaração do servidor, Roberto Ribeiro Martins, servidor público, presidente da CPL no período de 2009/201,
fl.55; declaração do servidor efetivo e ex-Procurador Geral do Município, Sr. Francisco Carlos Gomes, fl. 56; declaração do procurador efetivo, Sr. Jaltair Rodrigues de
Oliveira, fl. 57; certidão emitida pelas servidoras Mirella
Neves Ricardo e Priscila Tamires de Souza Barbosa, fl.
129, verifico que o Recorrente não atuou na comissão
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de licitação como membro julgador dos certames, mas
sim como parecerista jurídico, no cumprimento do dever funcional enquanto assessor jurídico da CPL, o qual
foi nomeado pelo chefe do executivo do Município.
Não havendo que se falar de atos praticados pelo Sr. Raony na fase de processamento do certame e ao mesmo
tempo revendo esses atos enquanto Procurador Jurídico, ou seja, seus atos foram exclusivamente o de assessor jurídico, enquanto membro nomeado na CPL para esse fim, entendo, portanto, pelo afastamento da irregularidade.
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas e do Relator, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, 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. CONHECER do presente Recurso de Reconsideração,
interposto pelos Srs. Waldeles Cavalcante, Edivaldo
Martins Filipe, Vander Onofre, Clemilda José Satil, José
Carlos Madureira, Roberto Ribeiro Martins, Valmir Fanti, Bezaleel Pereira da Silva, BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda e J. E. Dutra – RDG Divulgação –
ME, em face do Acórdão TC nº 167/2016 – 1ª Câmara,
para no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reformulando-se os termos do referido Acórdão então atacado;
2. AFASTAR os indicativos de irregularidades constantes
itens 1.8, 1.17, 1.19, 1.20 e 1.21 do v. Acórdão atacado;
www.tce.es.gov.br

3. EXCLUIR a responsabilidade do Prefeito, Sr. Waldeles
Cavalcante, em relação aos itens 1.10, 1.14 e 1.19 do
acórdão, bem como das empresas J. E. Dutra – RDG Divulgação – ME, relativamente ao item 1.10 do acórdão,
BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda, referente ao item 1.14 do acórdão e da Pessoa Física contratada: Bezaleel Pereira da Silva, referente ao item 1.14 do
acórdão;
4. MANTER os indicativos de irregularidades constantes
dos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11,
1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18 e 1.21 do v. Acórdão
atacado, mantendo-se o ressarcimento indicado dos
itens 1.1, 1.4 e 1.9, afastando-se o ressarcimento imputado, relativamente aos itens 1.8, 1.10, 1.14, 1.16 e 3.19
do acórdão;
5. MANTER os indicativos de irregularidades das Contas
em relação ao Sr. Waldeles Cavalcante, então Prefeito
Municipal de Barra de São Francisco, em razão da mantença das irregularidades constantes dos itens 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16 e
1.18 do acórdão;
6. MANTER a IRREGULARIDADE das Contas em relação
aos senhores: Vander Onofre - Secretário de Gabinete e
Comunicação, Clemilda José Satil - Oficial de Gabinete
e José Carlos Madureira - Secretário Municipal de Gabinete e Comunicação, em razão da mantença do indicativo de irregularidade constante do item 1.10 do Acórdão
atacado, excluindo-se o ressarcimento e redimensionando-se a multa pecuniária, individualmente, para 500 VRTE’s;
7. MANTER a IRREGULARIDADE das Contas em relação
ao Sr. Valmir Fanti – Contador, em razão da mantença
dos indicativos de irregularidades constantes dos itens
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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1.10 e 1.14 do v. Acórdão atacado, redimensionando-se
a multa a ele aplicada para 1.000 VRTE’s;
8. MANTER a IRREGULARIDADE das Contas em relação
ao Sr. Roberto Ribeiro Martins – Presidente da Comissão Permanente de licitação, em razão da mantença dos
indicativos de irregularidades constantes dos itens 1.16
(sem ressarcimento) e 1.18 desta do v. Acórdão atacado,
redimensionando-se a multa a ele aplicada para 1.000
VRTE’s;
9. MANTER a IRREGULARIDADE das Contas em relação
ao Sr. Edivaldo Martins Filipe – Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, bem como o ressarcimento imputado no valor (único) de R$ 49.000,00 equivalentes a 23.204,05 VRTE’s, solidariamente com o Prefeito Municipal, Sr. Waldeles Cavalcante, em face da mantença dos indicativos de irregularidades constantes dos
itens 1.1 e 1.4 do v. Acórdão atacado, mantendo-se a
multa a ele aplicada no valor de 1.500 VRTE’s;

lipe, Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, e do item 1.9 do v. Acórdão atacado, no valor de R$
180.000,00 equivalentes a 85.239,39 VRTE’s, solidariamente com a empresa ANPO - Associação Noroeste de
Pedras Ornamentais, redimensionando-se a multa a ele
aplicada para 2.000 VRTE’s;
12. JULGAR REGULAR as Contas em relação as empresas
J. E. Dutra – RDG Divulgação – ME, e BPS Equipamentos
e Acessórios de Áudio Ltda, bem como a Bezaleel Pereira da Silva, em razão da exclusão de suas responsabilidades quanto aos itens 1.10 e 1.14 do v. Acórdão atacado, respectivamente, com o consequente afastamento
da multa aplicada;
13. JULGAR REGULAR as Contas em relação a empresa
CENBRAF - Centro Brasileiro de Fomento à Pesquisa, em
razão do afastamento do indicativo de irregularidade tratado no item 1.20 do v. Acórdão atacado, com o respectivo ressarcimento, bem como da multa aplicada;

10. MANTER a IRREGULARIDADE das Contas em relação à empresa ANPO – Associação Noroeste de Pedras
Ornamentais, bem como o ressarcimento a ela imputado no valor de R$ 180.000,00 equivalentes a 85.239,38
VRTE’s, em solidariedade com o Prefeito Municipal, Sr.
Waldeles Cavalcante, em face do indicativo de irregularidade constante do item 1.9 do v. Acórdão atacado, mantendo-se a multa pecuniária a ela aplicada no valor de
2.000 VRTE’s;

14. ENCAMINHAR os presentes autos ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento da penalidade aplicada e mantida nesta decisão, após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.

11. REDIMENSIONAR o valor do ressarcimento imputado ao Sr. Valdeles Cavalcante para R$ 229.000,00 equivalentes a 108.443,43 VRTE’s, em razão das irregularidades constantes dos itens 1.1 e 1.4 do v. Acórdão atacado,
no valor único de R$ 49.000,00 equivalentes a 23.204,05
VRTE’s, solidariamente com o Sr. Edivaldo Martins Fi-

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto por
Wandeles Cavalcante, Edivaldo Martins Filipe, Vander
Onofre, Clemilda José Satil, José Carlos Madureira, Roberto Ribeiro Martins, Bezaleel Pereira da Silva, BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda-ME. e J.E. Dutra –
RDG Divulgação – ME.,, em face do Acórdão TC 167/2016
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– Primeira Câmara, por meio do qual suas contas foram
julgadas irregulares, sendo os mesmos condenados ao
ressarcimento de valores ao erário e ao pagamento de
multa individual.
Segundo as Normas de Auditoria Governamental – NAGs, auditoria governamental é aquela realizada por profissionais de auditoria por intermédio de levantamentos
de informações, análises imparciais, avaliações independentes e apresentação de informações seguras, devidamente consubstanciadas em evidências, em estreita sintonia com os princípios que regem a Administração Pública, utilizando-se de ações, atos e técnicas sistematicamente ordenadas a fim de estabelecer marcos comprobatórios que lhe servem de suporte.
No caso concreto, a realização da fiscalização demonstra
as relações verticais e horizontais na linha de comando
de execução dos achados, a participação dos entes privados, identifica os responsáveis e as condutas/nexos de
causalidade a eles imputadas.
Compreenda-se que essa espécie de atividade de Controle Externo não se confunde com aquela desempenhada pelo Ministério Público e com os julgados do Poder
Judiciário. Suas ações [do Tribunal de Contas] decorrem
de técnicas específicas de fiscalização, as quais aplicadas nessa auditoria, são marcos legais para tomada de
decisões em feitos dessa espécie e estão presentes desde a gênese, com o RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº RA-O
27/2013, na INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL 376/2013 e na
INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA 8300/2014, todas do
Processo TC 3956/2013, que cuida de fiscalização na modalidade Auditoria Ordinária na Prefeitura Municipal de
Barra de São Francisco, exercício 2011 e que resultou no
Acordão 167/2016, ora combatido mediante Recurso de
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Reconsideração.
Nessa linha, a detalhada, consistente e robusta análise
recursal executada pela SecexRecursos permite adotar
com segurança a conclusão do seu improvimento.
Assim, acolho e reproduzo a Instrução Técnica de Recurso 64/2017 como fundamento de fato e jurídico, conforme transcrito a seguir:
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade do Recurso
de Reconsideração, observa-se que as partes são capazes e possuem interesse e legitimidade processual.
Quanto à tempestividade, verifica-se, de acordo com
o despacho da Secretaria Geral das Sessões – SGS, de
fl. 70, que a notificação do Acórdão TC – 167/2016 foi
disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal em 11/04/2016, considerando-se publicada em
12/04/2016, nos termos dos artigos 62 e 66, Parágrafo
único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 e artigo 5º da Resolução TC nº 262/2013. Assim, interposto
o Recurso de Reconsideração em 11/05/2016, tem-se o
mesmo como TEMPESTIVO, nos termos do artigo 405,
Parágrafo 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
DO MÉRITO
Em suas razões recursais, os Recorrentes apresentaram
os seguintes argumentos, que a seguir serão examinados:
1) CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS EM FAVOR DE SERVIDORES VINCULADOS AO SISPUMUNIC COM INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E À LEI 4320/64
(Responsáveis: Waldeles Cavalcante e Edivaldo Martins
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Filipe – Ressarcimento de R$ 49.000,00 - item 2.1.1 da
ITC):
Consta da Instrução Técnica Inicial (fls. 957/998, dos autos do Processo TC 3956/2012), que os responsáveis celebraram convênio (nº 04/11), com o Sindicato dos Servidores do Município de Barra de São Francisco- SISPUMUNIC, objetivando realizar repasses financeiros, para o
pagamento de exames laboratoriais de servidores públicos municipais e de seus dependentes, em ofensa à Lei
nº 4320/64 e aos Princípios Constitucionais da Impessoalidade, Moralidade, Finalidade e Razoabilidade, tendo
em vista não se tratar de subvenção social ou econômica
(artigos 12, parágrafos 3º, I e II e 16, da Lei nº 4.320/64)
e nem de contribuição ou auxílio (artigo 12, parágrafos
2º e 6º, da Lei nº 4.320/64).
Em suas razões recursais, argumentaram os Recorrentes, que o Município realizou o convênio respaldado na
Lei Municipal nº 212/2011, respeitando-se, portanto, o
Princípio da Legalidade.
Alegaram também, que os Princípios da Moralidade, Impessoalidade e Finalidade não foram descumpridos, já
que, segundo eles, o convênio beneficiou uma coletividade de servidores, que necessitam estar saudáveis para
prestarem serviços de qualidade à população.

2011, ao contrário do que afirmou esta Corte, não teve
efeito retroativo ao ano de 2013, já que isso seria conceder eficácia futura ao mesmo, o que não se admite.
Por fim, alegaram, que a redução da quantia inicial do
convênio de R$ 84.000,00 para R$ 49.000,00 é mais um
indicativo de que não houve irregularidade ou dolo da
Administração Pública, que agiu de boa-fé.
Examinando os argumentos dos Recorrentes observa-se, em primeiro lugar, que a alegação de que o convênio estaria respaldado em lei municipal (Lei Municipal nº
212/2011) não pode prosperar. Isso porque, pela leitura
da referida norma pode-se constatar que a mesma destinou-se a regulamentar os convênios de maneira geral, e
não a este, especificamente.
Do mesmo modo, não devem prevalecer os argumentos
dos Recorrentes de que o convênio teria beneficiado a
coletividade. Não é verdade. Conforme afirmado pelos
próprios, este alcançou um restrito grupo de servidores
sindicalizados.

Ademais, conforme aduziram os Recorrentes, os repasses realizados através do convênio foram destinados à
entidade de direito privado, que tem caráter assistencial, não tem finalidade lucrativa e objetiva a prestação
de serviços aos seus associados, incluindo-se os serviços
médicos, ainda que estes não estejam expressos em seu
Estatuto Social.

Neste sentido, também não se pode concordar com as
afirmações dos Recorrentes de que os repasses realizados através do convênio foram legais, por serem destinados à entidade de direito privado, de caráter assistencial
e sem finalidade lucrativa. Isso porque, os repasses não
se enquadram em nenhuma das hipóteses de subvenção, auxílio ou contribuição, previstas nos artigos 12, Parágrafos 2º, 3º e 6º e 16, da Lei 4.320/64, uma vez que, o
sindicato não realiza serviços de assistência social, médica ou educacional, bem como, não pratica atividades industrial, comercial, agrícola ou pastoril, mas tão somente, defende os interesses de uma categoria associada.

Argumentaram também, que o convênio, assinado em

Ademais, o sindicato, conforme previsão constante em
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seu estatuto aufere receita pela contribuição sindical ou
associativa de seus associados, não sendo admissível a
realização de repasses pelo setor público, que é quem
muitas vezes ele precisa contrariar os interesses para a
defesa de seus associados.

de constatar, irregularidades existiram, tendo havido, inclusive, ofensa a Princípios e demais normas constitucionais, restando demonstrado nos autos que os Recorrentes agiram no mínimo com culpa pelos atos irregulares
praticados.

Acerca dos referidos argumentos, ressalta-se que esta
Corte de Contas não pode basear-se em meras suposições, não existindo qualquer indício da existência de um
plano de trabalho e de que este fora extraviado dos autos do processo administrativo.

Do mesmo modo, não pode prevalecer a afirmação dos
Recorrentes de que o sindicato presta serviços médicos, uma vez que objetiva o desenvolvimento integral
dos seus associados. Não é verdade. O sindicato ao buscar proteger os interesses de seus associados, atua como mero intermediário dos serviços contratados pelos
servidores.

Opina-se, portanto, pela manutenção da presente irregularidade, bem como das penalidades dela decorrentes.

Ademais, ao contrário do que alegaram os Recorrentes,
a ausência de plano de trabalho traz sim graves prejuízos ao interesse público, pois sem o mesmo é impossível
cumprir os objetivos de um convênio e verifcar se os recursos repassados atenderam a suas finalidades.

Não há, portanto, qualquer interesse coletivo no objeto
do referido convênio. Ao contrário, o interesse é de apenas um grupo de agentes públicos municipais sindicalizados, violando-se, portanto, os Princípios Constitucionais
da Igualdade, Legalidade, Moralidade e Impessoalidade.
Sobre o argumento dos Recorrentes de que a Instrução
Técnica Inicial equivocou-se ao afirmar que o convênio
assinado em 2011 teria efeito retroativo a 2013, deve-se
ressaltar que de fato, como afirmaram, não há como dar
efeito retroativo para o futuro. Na verdade, o último parágrafo da peça inicial (fl. 959, do Processo TC 3956/12)
pretendeu afirmar que o convênio, assinado em 1º de
abril de 2011, teria efeitos retroativos a janeiro de 2011
e não a 2013. No entanto, tal equívoco não alterou os fatos e nem trouxe qualquer prejuízo aos Recorrentes, que
puderam defender-se amplamente.
Por fim, sobre a alegação de que a redução da quantia
inicial do convênio de R$ 84.000,00 para R$ 49.000,00 é
mais um indicativo de que não houve irregularidade ou
dolo da Administração Pública, que agiu de boa-fé, também não pode prosperar. Isso porque, conforme se poDiário Oficial de Contas

2) AUSÊNCIA DE PLANO DE TRABALHO COM INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 116, PARÁGRAFOS 1º E 3º, DA LEI
Nº 8.666/93 E ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA - Responsável: Waldeles Cavalcante (item 2.1.2 da ITC):
A Instrução Técnica Inicial também descreveu como irregularidade a ausência de prévia aprovação de um plano
de trabalho para o Convênio (nº 04/11), sem o qual haveria infringência à lei de licitações e ao Princípio da Eficiência, sendo impossível fiscalizar se os recursos repassados atenderam ao interesse público.
Sobre o item, aduziram os Recorrentes, que o Prefeito
Municipal sempre buscou atender aos pressupostos necessários à celebração de convênios, acordos ou ajustes,
inclusive no tocante à prévia aprovação dos planos de
trabalho, o que não foi diferente no caso ora em exame,
a não ser, conforme afirmaram, que este tenha sido extraviado dos autos do processo administrativo.
Mesmo assim, afirmaram os Recorrentes, que a ausência
de plano de trabalho não trouxe qualquer prejuízo à execução do convênio, uma vez que, segundo eles, os serviços médicos foram prestados em favor de servidores
sindicalizados, podendo-se concluir, portanto, que houve demonstração de benefício à coletividade.
www.tce.es.gov.br

Ressalta-se, que os que utilizam recursos públicos não
podem agir da mesma forma do que os particulares. A
Administração Pública deve guiar-se pelos Princípios
Constitucionais Administrativos, dentre eles, o da Legalidade e Eficiência, que impõem a obrigatoriedade de
apresentação de um plano de trabalho para convênios,
em especial, quando estes realizam repasses de recursos públicos.
Opina-se assim pela manutenção da presente irregularidade.
3) SUBCONTRATAÇÃO INDEVIDA – NÃO REALIZAÇÃO DE
PRÉVIA LICITAÇÃO POR PARTE DO SINDICATO-CONVENENTE – AUSÊNCIA DE PERFEITA CARACTARIZAÇÃO DO
OBJETO SUBCONTRATADO E DOS BENEFICIADOS – AUSÊNCIA DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – Responsável:
Waldeles Cavalcante (item 2.1.3.1 da ITC):
Segundo consta da Instrução Técnica Inicial, o Sindicato-convenente subcontratou o Laboratório de Análises
Clínicas Mantena Ltda, para realizar a finalidade do convênio nº 04/2011, não existindo previsão para tanto no
mesmo.
Ademais, a subcontratação foi realizada sem prévia liciSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tação e sem a especificação de seu objeto, além de não
ter existido prévia cotação de preços, para apurar se os
valores pagos eram compatíveis com o de mercado. Em
razão de tais atos, esta Corte de Contas entendeu terem
sido lesados os artigos 37, da Constituição Federal e 2º,
14, 78, inciso VI e 116, caput e parágrafo 3º, inciso I, da
Lei nº 8.666/93.
Sobre o item, aduziram os Recorrentes, que sabiam da
necessidade de prévia autorização no edital e no convênio, acerca da possibilidade de subcontratação, sob pena de sua rescisão, na forma do artigo 76, inciso IV, da
Lei nº 8.666/93.
Ocorre que, segundo eles, toda regra admite exceções,
cogitando-se, portanto, de situação excepcional e superveniente, conforme admite a doutrina e a jurisprudência
do Tribunal de Contas da União.
Ademais, conforme argumentaram, o Tribunal de Contas
da União vem admitindo a subcontratação, mesmo na
falta de previsão expressa no edital ou nas cláusulas do
convênio, desde que não haja expressa vedação.
Alegaram ainda os Recorrentes, que em nenhum momento existiu por parte da Administração Pública a intenção de burlar à lei de licitações, mas sim trazer celeridade a esta, permitindo a contratação de serviços médicos e laboratoriais para servidores sindicalizados, sem
desrespeitar os seus princípios basilares.
Examinando os argumentos dos Recorrentes, verifica-se
que ele não negou os fatos irregulares. Admitem, portanto, que não existiu autorização no edital ou no instrumento de convênio para a realização de subcontratação,
e que esta foi realizada sem licitação. Acerca da ausência
de prévia cotação de preços e de especificação do objeto
Diário Oficial de Contas

contratual, os Recorrentes mantiveram-se silentes e nada argumentaram.
Pretendem, contudo, que tais irregularidades não gerem consequências, primeiro sob o argumento de que
no presente caso, a subcontratação decorreu de situação superveniente e excepcional e segundo, que pela urgência e necessidade de eficiência, não seria necessária
a realização de licitação.
Não é o que se pode concluir pela atenta análise dos fatos relatados nos autos, pois não há situação excepcional e superveniente relacionada ao presente item. O Sindicato formalizou convênio para a realização de repasses
de recursos públicos, objetivando prestar serviços laboratoriais para servidores sindicalizados, o que ele sabia
que não poderia realizar, e, por isso, subcontratou outrem para fazê-lo. Não há qualquer situação excepcional
ou superveniente.
Ademais, não se pode admitir que a subcontratação seja
realizada sem licitação, salvo em situações excepcionais
previstas em lei e devidamente demonstradas nos autos
de um processo administrativo.
Os Recorrentes argumentaram, que assim agiram, em razão da urgência e da necessidade de eficiência. No entanto, não é possível basear-se em urgência quando a
própria Administração lhe dá causa. Ao contrário, há necessidade de existir um planejamento, e, em sua ausência, não se pode realizar a contratação direta. Ademais,
o Princípio da Eficiência apenas reafirma que as regras
licitatórias sejam atendidas, já que a Administração deve buscar a melhor contratação e, portanto, a mais eficiente.
Ademais, não se pode deixar de ressaltar, que a subconwww.tce.es.gov.br

tratação foi realizada, sem ao menos, ser realizada uma
prévia pesquisa de mercado e sem que houvesse uma
clara delimitação do objeto contratual, o que nos permite duvidar, inclusive, acerca do seu valor.
A presente irregularidade, portanto, ofendeu normas
constitucionais, inclusive Princípios (artigo 37 da CF),
além de infringir à Lei de Licitações, não tendo os Recorrentes sustentado argumentos plausíveis para elidi-la, razão pela qual, opina-se por sua manutenção.
4) AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO – NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – Responsáveis: Waldeles
Cavalcante e Edivaldo Martins Filipe – ressarcimento de
R$ 49.000,00 (item 2.1.3.2 da ITC):
A equipe de auditoria desta Corte de Contas constatou,
em relação ao Convênio (nº 04/11), a inexistência de
comprovação da prestação dos serviços, desrespeitando-se os artigos 37, parágrafo 5º e 70 da Constituição Federal, além dos artigos 2º e 116, caput e parágrafo 3º, inciso I, da Lei nº 8.666/93.
Em suas razões recursais, aduziram os Recorrentes, que
o convênio foi celebrado mediante autorização legislativa específica e a sua execução foi realizada de acordo
com o que determina as normas jurídicas, havendo comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo Poder Público, inclusive, por intermédio de
controle interno.
Mesmo assim, afirmaram, que as omissões não foram
dolosas, não existindo desvio de finalidade ou de recursos públicos e muito menos prejuízo ao erário, tendo o
convênio atingido a sua finalidade, que foi a de beneficiar servidores públicos municipais e seus dependentes.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Conforme aduziram os Recorrentes, não há que se falar
em ressarcimento da quantia de R$ 49.000,00 (23.204,05
VRTES), tendo em vista não ter existido prejuízo ao erário, já que os serviços foram prestados.
Ao examinar os argumentos dos Recorrentes, verifica-se que eles afirmam que os serviços foram comprovadamente prestados, mas, ainda que assim não fosse, que
não seria devido o ressarcimento ao erário, por ausência de prejuízo aos cofres públicos. No entanto, tais argumentos são contraditórios, uma vez que é justamente pela impossibilidade de comprovar se os serviços foram prestados é que se presume o prejuízo aos cofres
públicos.
Como já verificou a equipe técnica deste Tribunal de
Contas, não há nos autos qualquer comprovação de que
as despesas realizadas pelo Sindicato atenderam ao objetivo do convênio, uma vez que não há nos autos documentos que informam quais exames foram realizados ou
quem foram os beneficiados, o que é regra basilar quando se trata de gastos de recursos públicos.
Assim agindo, os responsáveis infringiram normas constitucionais que obrigam a prestação de contas por todos
que utilizem, arrecadem, guardem, gerenciem ou administrem dinheiros, bens ou valores públicos (artigos 37,
parágrafo 5º e 70, da CF), bem como, ofenderam as normas legais (lei de licitações), que obrigam a prestação de
contas dos que recebem verbas públicas, mediante convênio.
Não há, pois, que se falar em ausência de prejuízo ao
erário, sendo este decorrente da ausência de prestação
de contas regular dos recursos públicos repassados, razão pela qual, opina-se pela manutenção da irregularidade e, por consequência, das penalidades dela decorrenDiário Oficial de Contas

tes, ou seja, a multa e o ressarcimento ao erário.
5) DEPÓSITO DOS RECURSOS NA CONTA ÚNICA DO
CONVENENTE – AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
CORRENTE ESPECÍFICA – Responsável: Waldeles Cavalcante (item 2.1.3.3 da ITC);
A equipe técnica desta Corte de Contas constatou que os
recursos repassados via convênio (nº 04/11) não foram
depositados em uma conta corrente específica, contrariando regras estabelecidas no próprio convênio (cláusulas 2.3 e 5.1).
Em suas razões recursais, admitem os Recorrentes que
não providenciaram a abertura de conta corrente específica para o recebimento dos valores pactuados no convênio. No entanto, conforme alegaram, tal omissão não
trouxe prejuízos aos cofres públicos, uma vez que não
impediu a apuração da regularidade das operações financeiras realizadas. Ao contrário, segundo eles, a abertura de uma conta corrente traria somente mais despesas.
Apreciando os argumentos dos Recorrentes, pode-se
constatar, que nem mesmo as regras estabelecidas no
próprio convênio foram atendidas e pior, foram consideradas sem importância.
A Cláusula 5.1 do convênio em exame assim impõe:
5.1. O sindicato deverá registrar o recebimento do recurso em conta bancária individualizada, com adendo alusivo ao convênio.
É claro que a existência de conta específica para o depósito dos recursos repassados seria imprescindível para a verificação das despesas realizadas e recursos repassados, além de permitir a apuração de eventual saldo não utilizado, que deveria ser restituído ao Municíwww.tce.es.gov.br

pio. Ademais, cabe ressaltar que tal providência tornaria
mais eficiente o controle interno realizado pela Administração Pública e o controle externo realizado pelo Tribunal de Contas.
Opina-se assim pela manutenção da irregularidade.
6) AUSÊNCIA DE PARECER JURÍDICO - Responsável: Waldeles Cavalcante (item 2.1.4 da ITC):
O Relatório de Auditoria realizado pela equipe técnica
deste Tribunal consignou que não foi encontrado parecer, atestando a regularidade do convênio (nº 04/11),
em infringência ao que impõe o artigo 38, Parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
Sobre o item, argumentaram os Recorrentes, que sempre pautaram as suas ações como gestores públicos observando as prescrições legais e ainda, que nunca deixaram de consultar a Procuradoria Geral do Município para
tomarem qualquer decisão, o que, segundo eles, não foi
diferente no presente caso.
No entanto, segundo alegaram, no presente caso, em razão da dispensa/inexigibilidade de licitação, houve erro
de interpretação da norma quanto à necessidade de parecer escrito, mas, mesmo assim, não deixaram de consultar a assessoria jurídica de maneira informal, não existindo, pois, prejuízo ao erário.
No presente item, mais uma vez os Recorrentes não negam os fatos. No entanto, alegam outra irregularidade
para justificarem a primeira. Isso porque, conforme já
afirmado, não era caso de dispensa ou inexigibilidade de
licitação, ao contrário, a licitação era obrigatória.
No entanto, ainda que se admitisse a contratação direta,
esta não dispensaria o parecer jurídico do órgão competente sobre a minuta de convênio, conforme impõe a Lei
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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de Licitações, em seu artigo 38, Parágrafo único.
Não há, portanto, que se falar em ausência de prejuízo
ao erário, uma vez que a Administração deve orientar-se
pelas normas jurídicas, impondo o artigo 37, da Constituição Federal a observância do Princípio da Legalidade,
sendo que o seu descumprimento pressupõe grave prejuízo ao erário.
Opina-se pela manutenção da irregularidade.
7) AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO – Responsável: WALDELES CAVALCANTE (Item 2.1.5 DA ITC);
Sobre o item, apurou a equipe técnica deste Tribunal,
que não foi encontrado nos autos do processo administrativo relativo ao Convênio nº 04/11, nenhum ato formal designando um responsável para fiscalizar o contrato, conforme exigem os artigos 67 e 116, parágrafo 1º,
da Lei nº 8.666/93.
Admitiram os Recorrentes a omissão, contrariando os
dispositivos legais pertinentes. Conforme aduziram, no
entanto, o Município não dispunha de recursos humanos
e financeiros para tanto, ficando tal tarefa para os órgãos
de controle interno do Município, ou seja, a Procuradoria Geral do Município.
Mesmo assim, segundo eles, a omissão não significou
a ausência de fiscalização e, muito menos, prejuízos ao
erário, visto que, segundo argumentaram, o convênio
atingiu a sua finalidade.
Como se observa, mais uma vez os Recorrentes admitem o ato irregular, mas pretendem que estes não gerem
consequências jurídicas. Primeiro argumentando que o
município não tinha pessoal disponível para tal função e,
depois, alegando ausência de prejuízo ao erário.
Nenhum dos argumentos serve para afastar a presente
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irregularidade. O primeiro, porque qualquer agente público poderia ser nomeado para tal finalidade, sendo que
tal função não o impediria de realizar as suas atribuições
regulares. De outro lado, o descumprimento das normas
jurídicas pela Administração traz prejuízos ao erário. Ainda mais, quando se identifica tantas irregularidades no
mesmo convênio.
De outro lado, não cabe à alegação de que a Procuradoria do Município substituiu a fiscalização por alguém especialmente designado, uma vez que, conforme já mencionado, esta não realizou nem mesmo a análise da minuta do convênio, conforme deveria.
Opina-se pela manutenção da irregularidade.
8) AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO, DA MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE E DA RAZOABILIDADE - Responsável: Waldeles Cavalcante – Ressarcimento de R$ 180.000,00
(item 2.2.1 da ITC):
Apontou a Instrução Técnica Inicial nº 376/2013 deste
Tribunal, que o Município de Barra de São Francisco firmou o Convênio nº 03/2011 com a Associação Noroeste
de Pedras Ornamentais do Espírito Santo – ANPO, com o
objetivo de realização de estudos de viabilidade de implantação da AGENDA-21 MINERAL, através de um consórcio intermunicipal para a microrregião Noroeste do
Espírito Santo, no valor de R$ 180.000,00. No entanto,
segundo apurado, não restou evidenciada qualquer exigência de contrapartida por parte da Associação.
Além disso, observou a equipe técnica, que apesar do”
item 1.2” da cláusula primeira do referido convênio prever que no anexo I deveria constar o plano de trabalho,
este não foi encontrado nos autos do processo administrativo (nº 14.301/2010), concluindo-se pela inexistênwww.tce.es.gov.br

cia de Interesse Público, Motivação e Razoabilidade para o convênio.
Em suas razões recursais, aduziram os Recorrentes que
não foram identificadas irregularidades na execução do
convênio e que este atendeu ao interesse público e aos
demais Princípios Constitucionais.
Segundo eles, o interesse público estaria evidenciado
por beneficiar o setor mais produtivo da região noroeste
do Estado, o setor minerário, responsável pela geração
de empregos e arrecadação de tributos, além de contribuir para o crescimento e desenvolvimeno da região.
Acrescentaram, que embora o corpo técnico desta Corte de Contas não tenha encontrado o plano de trabalho
do convênio, este existe e é parte integrante do processo
administrativo, que se encontra na Prefeitura Municipal.
Observa-se, portanto, que os Recorrentes negam os fatos irregulares descritos no presente item, argumentando que o plano de trabalho do convênio pode ser encontrado nos autos do processo administrativo referenciado, que segundo ele, encontra-se na Prefeitura Municipal, evidenciando-se assim, o interesse público, a razoabilidade e a motivação.
Não é o que se extrai do atento exame dos documentos
constantes dos autos. Não há qualquer indício da existência de plano de trabalho ou mesmo a existência de
contrapartida da Associação conveniada. Ao contrário,
os Recorrentes utilizam-se de argumentos já apresentados em suas defesas e, mais uma vez, nada comprovaram.
Por sua vez, a equipe de auditoria desta Corte de Contas
trouxe aos autos a cópia do citado processo administrativo (fls. 316/496 do Processo TC 3956/2012) e nele não
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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consta um plano de trabalho.
Assim, constatou-se que o Município, apesar de realizar
repasses de recursos públicos (R$180.000,00) para entes privados, não demonstrou o interesse público, a razoabilidade ou a motivação de firmar o referido convênio, não cumprindo requisitos mínimos necessários, razão pela qual, opina-se pela manutenção da presente irregularidade e das penalidades dela decorrentes, inclusive ressarcimento ao erário.
9) PRESTAÇÃO DE CONTAS INSUBSISTENTE – NOVOS
REPASSES INDEVIDOS – RESPONSÁVEIS: WALDELES CAVALCANTE E ASSOCIAÇÃO NOROESTE DE PEDRAS ORNAMENTAIS DO ESPÍRITO SANTO - ANPO – Responsáveis: Waldeles Cavalcante e Associação Noroeste de Pedras Ornamentais do Espírito Santo – ANPO - Ressarcimento R$ 180.000,00 (item 2.2.2 da ITC);
Relatou a inicial, que embora a prestação de contas mensal seja condição necessária ao repasse de recursos públicos, esta não foi realizada nos moldes exigidos pela legislação pátria.

Ressalta-se ainda, que embora este Tribunal tenha solicitado esclarecimentos aos responsáveis, não foram apresentadas as informações e os documentos a seguir exigidos: relação do nome dos consultores que participaram do projeto; informações quanto ao tipo de vínculo existente entre os consultores contratados e a ANPO
(sendo autônomos deveriam apresentar os recibos de
pagamento de autônomos com os comprovantes de recolhimento de INSS e IR e, sendo contratados, apresentariam as cópias dos contratos acompanhadas das notas fiscais correspondentes); cópia das notas fiscais indicando os gastos com transporte, alimentação, moradia e
outros; esclarecimento quanto à ausência de manifestação da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Rocha quanto à execução do objeto pactuado e do Setor de
Contabilidade de Município quanto à aprovação ou reprovação das prestações de contas apresentadas, conforme cláusula 5 (item 5.3) do convênio.

Do mesmo modo, a alegação de ausência de dolo ou culpa não pode ser acolhida, uma vez que restou comprovado nos autos que os responsáveis não se desincumbiram da obrigação de prestar contas, o que, no mínimo,
demonstra que agiram com culpa. Do mesmo modo, não
é cabível a pretensão dos Recorrentes de excluírem suas
responsabilidades, sob o argumento da ausência de prejuízo ao erário, uma vez que este decorre do descumprimento do dever de prestar contas, o que ocasionou, inclusive, a infringência aos Princípios Constitucionais.

Em suas razões recursais aduziram os Recorrentes apenas o seguinte:

Conforme relatado na Instrução Técnica Inicial, no tocante ao Convite nº 10/2011, que resultou na contratação da empresa J.E. Dutra – RDG Divulgação ME para a
prestação de serviços de sonorização ambulante para diversos eventos realizados pela Prefeitura no valor de R$
45.900,00, constatou-se a ausência da regular liquidação
das despesas dos serviços contratados.

Demonstrou a equipe técnica deste Tribunal, que os
comprovantes dos serviços prestados restringiram-se a
recibos genéricos, sem informações suficientes, tais, como “pagamentos a consultores”, “ressarcimento de despesas relativas a transportes, alimentações, moradias e
outros”.

Ocorre que todas as autorizações e repasses mensais
de recursos do convênio à ANPO foram realizados com
a devida regularidade e de acordo com os ditames legais, sendo que eventual omissão não ocorreu por dolo
do defendente/recorrente Waldeles Cavalcante, e muito menos ocasionou qualquer prejuízo ao erário, sendo
que o convênio atingiu a finalidade para o qual foi criado.

Ademais, as mesmas justificativas para as despesas repetiram-se durante todos os meses de vigência do convênio, não sendo possível identificar quem eram os consultores, que tipo de vínculo possuíam com a Associação
e tampouco, em que consistiam as despesas com transporte, alimentação e moradia.

Trata-se de alegações genéricas e abstratas, constatando-se que os Recorrentes não atenderam às solicitações
deste Tribunal e não apresentaram os documentos e informações necessárias à liquidação de despesas, contrariando, portanto, as normas legais pertinentes. (Lei de Licitações e 4.320/64).
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Opina-se pela manutenção da irregularidade e penalidades dela decorrentes.
10) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE
DESPESAS - Responsáveis: Vander Onofre; Clemilda José Saltil, José Carlos Madureira, Valmir Fanti, Waldeles
Cavalcante e J.E Dutra. RDG Divulgação – ME – Ressarcimento de R$ 45.900,00 (item 2.3.1 da ITC);

Segundo informou a equipe técnica deste Tribunal, não
há elementos suficientes nos autos, para concluir pela efetiva prestação dos serviços, já que nenhum documento juntado serviu a tal finalidade, limitando-se estes a meras declarações da Administração Pública, e nada mais.
Acerca do item, alegaram os Recorrentes que o procedimento adotado pela Administração Pública para liquiSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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dar as despesas e autorizar os pagamentos sempre foi o
mesmo e nunca tiveram problemas.
Ademais, segundo eles, os artigos 62 e 63, da Lei nº
4.320/64, não impõem que as liquidações dos serviços
sejam realizadas de forma detalhada, e desta forma, nenhuma autoridade também poderá exigir.
Mesmo porque, afirmaram os Recorrentes, que a defesa
prévia foi instruída com declarações de testemunhas que
garantem que os serviços foram prestados, tais como a
do ex-secretário e a da própria empresa contratada.
Acerca das alegações dos Recorrentes, ressalta-se em
primeiro lugar, que ao contrário do que aduziram, os artigos 62 e 63, da Lei nº 4.320/64 impõem que a liquidação das despesas seja feita de forma detalhada. Assim
vejamos:
Artigo 62. O pagamento da despesa só será efetuado
quando ordenado após sua regular liquidação.
Artigo 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
Parágrafo 1º. Essa verificação tem por fim apurar:
A origem e o objeto do que se deve pagar;
A importância exata a pagar;
A quem se deve pagar a importância para extinguir a
obrigação.
Parágrafo 2º. A liquidação da despesa por fornecimentos
feitos ou serviços prestados terá por base:
O contrato, ajuste ou acordo respectivo;
A nota de empenho;
Os comprovantes da entrega de material ou da prestaDiário Oficial de Contas

ção efetiva do serviço. (grifo nosso).
Extrai-se, inclusive, do caput dos artigos transcritos, que
para a realização de pagamentos deve haver a regular liquidação das despesas, demonstradas por títulos e documentos. Além disso, o parágrafo 2º, do artigo 63 expressamente dispõe que para a liquidação de despesas,
nos casos de prestação de serviços, deve ser demonstrada a sua efetiva prestação.
De outro lado, não se pode deixar de mencionar, que a
mera afirmação pela Administração de que os serviços
foram prestados não é suficiente para comprovar a sua
realização e, muito menos, se esta for da própria empresa contratada para a realização dos serviços. .
Conclui-se, portanto, que a liquidação de despesas, tal
qual foi realizada, não permite atestar se os serviços pagos foram efetivamente prestados, razão pela qual, opina-se pela manutenção da irregularidade e, consequentemente, pelas penalidades dela decorrentes, inclusive o
ressarcimento ao erário.
11) AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO - Responsável: Waldeles Cavalcante (item 2.3.2 da ITC):
A equipe técnica deste Tribunal constatou que a Administração Pública não designou servidor para fiscalizar o
contrato nº 47/2011 e tampouco efetuou registros próprios de ocorrências relativas ao mesmo, conforme exigência do artigo 67, da Lei nº 8.666/93 e ainda assim, foi
aprovado pela Procuradoria Municipal.
Aduziram os Recorrentes, que embora a lei de licitações
exija a designação de um representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos, que no Município de Barra de São Francisco a designação do mesmo sempre foi uma prática posterior à anáwww.tce.es.gov.br

lise do assessor juídico e por isso, não haveria responsabilidade do Procurador.
Ademais, segundo eles, a menção expressa no contrato de que a eficácia deste estaria condicionada à análise do Procurador Municipal é uma exigência da Lei nº
8.666/93, o que não transfere a responsabilidade ao
mesmo.
Além disso, argumentaram os Recorrentes que o Município não dispunha de recursos humanos e financeiros suficientes para designar um representante da Administração para tal fim, mas que, mesmo assim, não houve desvio de finalidade e nem prejuízos ao erário.
Examinando as alegações dos Recorrentes, observa-se
em primeiro lugar que eles pretendem excluir a responsabilidade do Procurador Municipal em relação ao presente item, sendo que esta foi atribuída pelo acórdão
recorrido, tão somente, ao Prefeito Municipal, Senhor
Waldeles Cavalcante.
De outro lado, a alegação de que não havia recursos humanos e financeiros suficientes para tanto não é capaz
de elidir a presente irregularidade, até porque, qualquer
representante da Administração Pública poderia ser designado para cumprir tal tarefa, podendo este continuar
a exercer as suas atribuições, conforme dispõe o artigo
67, da Lei de Licitações.
Acerca do argumento de ausência de prejuízos ao erário,
mais uma vez afirma-se que este decorre do descumprimento de normas jurídicas pela Administração Pública,
o que ofendeu, inclusive, o Princípio da Legalidade, expresso no artigo 37, da Constituição Federal.
Opina-se pela manutenção da presente irregularidade.
12) FRACIONAMENTO DO OBJETO COM DISPENSA INSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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DEVIDA DE LICITAÇÃO - Responsável: Waldeles Cavalcante (item 2.4.1 da ITC);
Segundo consta da Instrução Técnica Inicial, o Município auditado efetuou um total de 7 (sete) contratações
distintas e com valores variados para a prestação de
serviços de sonorização (processos administrativos nº
13905/10, 24/11, 2122/11, 29/11, 3667/11, 5745/11 e
8823/11). Das mesmas, 5 (cinco) contratações foram realizadas sem prévia licitação, sob o argumento de tratar-se de valores compatíveis com a modalidade de dispensa, prevista no artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

e serviços que não ultrapassem o valor de até 10% do limite previsto na alínea “a”, inciso II, do artigo 23, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço.
Ocorre que, embora as contratações tenham sido efetuadas para a prestação de serviços em locais e datas
distintos, os serviços foram os mesmos e poderiam ser
prestados por um único fornecedor, resultando em economia para o Município. Agiu, portanto, o responsável
de maneira irregular ao realizar sete contratações diferentes para a realização de um mesmo serviço, sendo
que destas, cinco foram realizadas sem licitação.

Sobre o item, argumentaram os Recorrentes que não tiveram o intuito de fracionar procedimento licitatório e
que todas as licitações respeitaram a lei de licitações.
Ademais, segundo eles, não existiu fracionamento de licitação, já que, cada serviço contratado teve fornecedores, datas, objetos e finalidades distintos.

Houve, portanto, ofensa direta a Lei de Licitações e aos
Princípios Constitucionais Administrativos, o que demonstra descumprimento de normas jurídicas pelo gestor, que agiu no mínimo com culpa, o que faz presumir a
existência de prejuízo ao erário.

Ademais, segundo aduziram, todos os recursos financeiros foram pagos mediante a efetiva prestação dos serviços contratados, os quais foram revertidos em benefício
da população.

13) UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA MODALIDADE LICITATÓRIA – FALTA DE PLANEJAMENTO DA DESPESA – Responsável:Waldeles Cavalcante (item 2.4.2 da ITC);

Opina-se pela manutenção da irregularidade.

Por fim, afirmaram que não houve dolo ou má-fé por
parte dos responsáveis, eis que os serviços foram efetivamente prestados, não existindo dano ao erário.

Relatou a equipe técnica deste Tribunal, que o Município, ao contratar a prestação de serviços de sonorização,
ultrapassou os limites previstos na Lei de Licitações para
a realização pela modalidade convite.

Examinando os argumentos dos Recorrentes, verifica-se
que a Administração contratou os serviços (sonorização)
para eventos distintos, porém em datas próximas (fevereiro, março, abril, junho e agosto de 2011) o que indica ausência de planejamento e, por consequência, fracionamento.

Aduziram os Recorrentes, contudo, que cada contrato
foi realizado de forma individual, não tendo sido prestados os mesmos serviços, além de serem estes realizados por pessoas diferentes, em datas também diversas.
Ademais, alegaram ausência de má-fé e a efetiva prestação dos serviços.

O artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, expressamente,
dispõe ser a dispensa de licitação possível para compras

Examinando os argumentos dos Recorrentes, afirma-se,
conforme já explicitado no item anterior, que ao contrá-
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rio do alegado, os objetos de todos os contratos eram
idênticos (serviços de sonorização), e foram prestados
em datas próximas, o que permitia a contratação de um
único prestador, indicando a falta de planejamento da
Administração Pública, que deveria ter escolhido a modalidade licitatória considerando o valor total da contratação.
Ademais, nada impedia que as contratações fossem realizadas em tantas parcelas quanto fossem necessárias,
desde que respeitada a modalidade de licitação que correspondesse ao seu valor total. Tal regra além de estar
prevista no artigo 23, Parágrafo 5º, da Lei nº 8.666/93
encontra amparo no Princípio da Eficiência, expresso no
artigo 37 da Constituição Federal, sendo que o primeiro
assim dispõe:
Art. 23.
Parágrafo 5º. É vedada a utilização da modalidade convite ou tomada de preços, conforme o caso, para parcelas
de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e
serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso
de tomada de preços ou concorrência, respectivamente,
nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de natureza específica que possam ser executadas por pessoas
ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço.
Assim, opina-se pela manutenção da irregularidade.
14) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE
DESPESAS – Responsáveis: Valmir Fanti, Waldeles Cavalcante, Bezaleel Pereira da Silva e BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda – Ressarcimento de R$
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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23.600,00 (item 2.4.3 da ITC);
Afirmou a Instrução Técnica Inicial, que nos processos
administrativos nº 13905/10, 5745/11 e 6255/11 não foram identificados elementos comprobatórios da regular
liquidação de despesas, nos termos exigidos pelos artigos 62 e 63, da Lei nº 4320/64.
Em suas razões recursais, aduziram os Recorrentes, que
jamais teriam efetuado o pagamento sem a devida liquidação das despesas, que segundo eles, sempre foi realizada da mesma forma pelo Município. Ademais, afirmam que em momento algum os artigos 62 e 63 da Lei
nº 4.320/64 exigem tal comprovação de forma detalhada.
Examinando os argumentos dos Recorrentes verifica-se
que eles trazem alegações genéricas e inespecíficas, sem
qualquer comprovação, além de repetirem os mesmos
argumentos feitos em suas defesas e também em outros
itens do presente recurso.
Ora, como já afirmado, ao contrário do alegado pelos Recorrentes, os artigos 62 e 63, da Lei nº 4.320/64 impõem
que a liquidação das despesas seja feita de forma detalhada. Assim vejamos:
Artigo 62. O pagamento da despesa só será efetuado
quando ordenado após sua regular liquidação.
Artigo 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
Parágrafo 1º. Essa verificação tem por fim apurar:
A origem e o objeto do que se deve pagar;
A importância exata a pagar;
Diário Oficial de Contas

A quem se deve pagar a importância para extinguir a
obrigação.
Parágrafo 2º. A liquidação da despesa por fornecimentos
feitos ou serviços prestados terá por base:
O contrato, ajuste ou acordo respectivo;
A nota de empenho;
Os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. (grifo nosso).
Extrai-se do caput dos artigos transcritos, que para a realização de pagamentos deve haver a regular liquidação
das despesas, demonstrada por títulos e documentos.
Além disso, o parágrafo 2º, do artigo 63 expressamente
dispõe que para a liquidação de despesas nos casos de
prestação de serviços deve ser comprovada a sua efetiva prestação.
Assim, conclui-se que a mera afirmação pela Administração de que os serviços foram prestados não é suficiente para comprovar a sua realização e que a liquidação
de despesas, tal qual foi realizada, não permite atestar
se os serviços foram efetivamente prestados, razão pela qual, opina-se pela manutenção da irregularidade e,
consequentemente, das penalidades dela decorrentes,
inclusive o ressarcimento ao erário.
15) AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO – Responsável: Waldeles Cavalcante (item 2.4.4 da ITC);
Relatou a equipe técnica deste Tribunal, que o Contrato nº 58/11 também não designou servidor responsável
pela sua fiscalização, infringindo-se o artigo 67, da Lei nº
8.666/93.
Acerca do item, aduziram os Recorrentes, que embora a lei exija tal prática, esta sempre foi realizada após
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a apreciação pelo Procurador Municipal, o que exclui a
responsabilidade deste. Além disso, tal responsabilidade, segundo eles, sempre ficou a cargo do responsável
pela pasta em cada secretaria.
Ademais, conforme informaram os Recorrentes, a Administração não dispunha de recursos humanos e financeiros para designar um representante para fiscalizar o contrato, o que não impediu que este fosse cumprido, sem
causar danos ao erário.
Observa-se, em primeiro lugar, que os argumentos que
pretendem excluir a responsabilidade do Procurador do
Município em relação ao presente item são desnecessários, pois o único responsabilizado pelo mesmo foi o Prefeito, o Senhor, Waldeles Cavalcante.
Sobre a alegação de que a responsabilidade seria do titular da pasta de cada uma das secretarias responsáveis
pelo contrato, deve-se deixar claro que esta só poderia
ser alegada se existisse instrumento formal de desconcentração, o que não se comprovou.
Por fim, acerca da alegação de inexistência de recursos
humanos e financeiros, mais uma vez afirma-se não ser
esta capaz de elidir a presente irregularidade, até porque, qualquer representante da Administração Pública
poderia ser designado para cumprir tal tarefa, podendo
este continuar a exercer as suas atribuições, conforme
dispõe o artigo 67, da Lei de Licitações.
Do mesmo modo, a alegação de ausência de prejuízo ao
erário não pode ser acolhida, visto que este decorre do
descumprimento de normas jurídicas pela Administração Pública, o que ofende, inclusive, o Princípio da Legalidade, expresso no artigo 37, da Constituição Federal.
Opina-se pela manutenção da presente irregularidade.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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16) AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO, DA MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE E DA REGRA DE AMPLIAÇÃO DOS INTERESSADOS – Responsáveis: Waldeles Cavalcante e Roberto
Ribeiro Martins – Ressarcimento de R$ 78.000,00; (item
2.5.1 da ITC);
Relatou a Instrução Técnica Inicial, que o Contrato nº
08/11, resultado do Convite nº 01/2011, foi firmado,
apesar da ausência de interesse público, uma vez que
os serviços contratados eram atribuições de servidores
públicos, integrantes da Comissão Permanente de Licitação, que diante de eventuais dúvidas, deveriam solicitar
orientações aos órgãos internos, tais como, a Procuradoria do Município.
Ademais, relatou a equipe técnica desta Corte, que ainda que se admitisse a contratação de empresa de consultoria para a realização de tais tarefas, que estas deveriam ser pontuais e fundamentadas em necessidade extraordinária.
Em suas razões recursais, argumentaram os Recorrentes,
que a Administração entendeu que deveria resguardar-se de eventuais falhas nos processos licitatórios que pudessem trazer prejuízos ao erário e, segundo eles, para
que seus atos fossem irregulares seria necessário comprovar o dolo, a fraude ou má-fé.
Argumentaram, outrossim, que os técnicos deste Tribunal agiram como promotores e juízes, fazendo graves
acusações e condenando autoridades, o que segundo
eles, não é competência de auditores, que devem limitar-se a demonstrar os fatos e a prová-los, sendo o julgamento função dos Conselheiros.
Por fim, concluíram que o ponto vulnerável de qualquer
Administração sempre foi os processos que objetivam
Diário Oficial de Contas

adquirir bens e serviços. Mormente, no interior em que
não se dispõe de servidores especializados, sendo necessário lançar mão de terceirizações.
Ao examinar os argumentos dos Recorrentes verifica-se
que, mais uma vez, equivocam-se ao trazer como premissa para a configuração de irregularidade a existência de fraude, dolo ou má-fé. Não é verdade. Basta à demonstração de culpa do agente responsável, o que se
constatou pelo relato dos próprios Recorrentes, que afirmaram que a terceirização seria necessária por ausência
de pessoal especializado.
Ora, como já explicitado pela área técnica, existindo dúvidas por parte da Comissão Permanente de Licitação,
deveriam ser consultados o Procurador do Município ou
o Contador, salvo demonstração de situação extraordinária, que justificasse a realização de consultoria, devendo esta ser demonstrada pelos Recorrentes, que é quem
têm o ônus de provar situações que não se enquadram
na regra geral.
Do mesmo modo, não pode ser acolhida a alegação dos
Recorrentes de que a equipe técnica deste Tribunal está ultrapassando as suas funções, uma vez que, os auditores devem se limitar a demonstrar os fatos e a prová-los e não a realizar julgamentos. Em nenhum momento os técnicos realizaram julgamento, sendo certo que
tal competência pertence aos Conselheiros, mas, tão somente, examinaram os fatos e as provas dos autos e opinaram, conforme suas atribuições.
Conclui-se, portanto, que a Administração Pública, ao
contratar terceiros para realizar funções que deveriam
ser desempenhadas por seus próprios agentes, dentre
as quais a avaliação da regularidade de uma licitação,
sem demonstrar que se tratava de situação específica,
www.tce.es.gov.br

que não poderia ser realizada a não ser por pessoa especializada, incorreu em irregularidade grave, ofendendo
os Princípios Constitucionais do Interesse Público e Razoabilidade.
Opina-se assim, pela manutenção da irregularidade e
das penalidades dela decorrentes, inclusive, o ressarcimento ao erário.
17) NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONONOMIA E DA REGRA DE AMPLIAÇÃO DOS INTERESSADOS
– Responsáveis: Waldeles Cavalcante e Roberto Ribeiro
Martins (item 2.5.2 da ITC);
Afirmou a Instrução Técnica Inicial, que no Convite nº
01/2011, a Administração não promoveu a ampliação
dos interessados, por meio da expedição de convites
também a outras empresas não participantes do certame anterior.
Ademais, segundo relatou a equipe técnica, as três empresas convidadas estão localizadas no Município de Vitória e, portanto, distantes do município auditado, sendo
certo que outras empresas interessadas em prestar serviços de assessoria e consultoria existiam.
Em suas razões recursais, afirmaram os Recorrentes que
os dispositivos que fundamentaram a condenação não
foram desrespeitados. De outro lado, reconhecem que
as mesmas empresas convidadas no certame anterior
também foram neste, mas que isso decorreu do bom trabalho prestado pela contratada e do conhecimento de
que as outras também o fariam.
Ao analisar os argumentos dos Recorrentes, verifica-se,
que eles admitem que as mesmas empresas convidadas
em outros certames foram novamente, mas, ao contrário do alegado por eles, a norma jurídica foi desrespeitaSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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da, em especial, o artigo 22, parágrafos 3º e 6º, da Lei de
Licitações que assim dispõem:
Art. 22. São modalidades de licitação:
Parágrafo 3º. Convite é a modalidade de licitação entre
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse
com antecedência de até 24 horas de apresentação das
propostas.
Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 3º desse artigo,
existindo na praça mais de 3 (três) possíveis interessados, a cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações.
Observa-se, que o dispositivo acima transcrito é claro quanto à obrigação de convidar outros interessados
em realizar a contratação, não sendo possível prosperar
o entendimento de que não existiam outras empresas
interessadas em prestar os serviços de consultoria além
das convidadas, inclusive, por localizarem-se as convidadas no município de Vitória.

zação de assessoria à Comissão Permanente de Licitação
(contrato nº 8/2011) não possui em seu estatuto social a
previsão para atuar neste ramo de atividade e foi constituída com a finalidade de desenvolver ações nas áreas
de pesquisas técnicas e operacionais.

tada tinha por finalidade atividades de pesquisas técnicas e operacionais, não estando apta, porém, a realizar
os serviços de assessoria e consultoria, para os quais foi
contratada e, o contrário, não pode ser concluído por
mera suposição da Administração Pública.

Em suas razões recursais, aduziram os Recorrentes que
a Administração entendeu à época que estaria implícito
no estatuto da contratada, que a mesma possuía capacidade técnica para desenvolver as atividades para a qual
foi contratada.

Sugere-se, portanto, o não acolhimento das razões recursais, mantendo-se a presente irregularidade.

Ocorre que, os argumentos trazidos pelos Recorrentes
não se sustentam, uma vez que tal análise não pode ser
subjetiva, sendo insuficiente a suposição da Administração de que a contratada seria capaz de bem desempenhar as atividades previstas no objeto contratual.
Trata-se, ao contrário, de ato formal e objetivo, que necessita ser demonstrado, a começar pelo objeto da pessoa jurídica contratada descrito em seu estatuto social,
bem como pelo atendimento de todos os demais itens
referentes a sua qualificação técnica, descritos no artigo
30, inciso II, da Lei nº 8.666/93, que assim dispõe:

19) Pagamento indevido de gratificação pela função de
assessor jurídico da CPL à integrante dos quadros da
Procuradoria Municipal – Responsáveis: Waldeles Cavalcante e Raony Fonseca Scheffer Pereira (item 2.6 da
ITC).
Relatou a equipe técnica deste Tribunal a existência de
pagamento de gratificação equivalente a 60% (sessenta
por cento) da remuneração, pelo exercício da função de
assessor jurídico da Comissão Permanente de Licitação
ao Sr. Raony Fonseca Cheffer Pereira, ocupante do cargo
de Procurador Municipal, cujas funções incluem o assessoramento jurídico do Município.

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica
limitar-se-á a:

Afirmou também a inicial, que o Senhor Raony, como
membro da Comissão de Licitação, não poderia manifestar-se nos processos licitatórios também como Procurador Municipal.

18) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM OBJETO SOCIAL
DIVERSO DO CONTRATADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Responsáveis: Waldeles Cavalcante e Roberto
Ribeiro Martins (item 2.5.3 da ITC);

II. comprovação da 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.

Em suas razões recursais, admitem os Recorrentes que o
Procurador do Município, Sr. Raony Fonseca Sheffer Pereira, foi nomeado pelo ex-prefeito municipal, Sr. Waldeles Cavalcante, para o desempenho da função de assessor jurídico da Comissão Permanente de Licitação, tendo o mesmo exercido a função durante os exercícios de
2010 a 2012, recebendo como todos os demais membros, a gratificação da função desempenhada.

Afirmou a inicial, que a empresa contratada para a reali-

No presente caso, constatou-se que a empresa contra-

Mesmo assim, aduzem os Recorrentes, que o Sr. Raony,

Neste sentido, opina-se pela manutenção da irregularidade.
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nos processos em que atuou como assessor, não o fez
também como Procurador, já que em tais casos encaminhava os autos ao Procurador Geral do Município ou a
outro procurador.

uma vez que é de se presumir que o procurador municipal e assessor jurídico pudesse reconhecer a ilicitude
dessa conduta.

Conselheiro em Substituição

Opina-se pela manutenção da irregularidade.

Segundo ainda afirmaram os Recorrentes, após o Senhor
Raony pedir exoneração é que o Município editou a Lei
nº 310/2012, criando cargo específico para tal função
(gerente de assuntos jurídicos da CPL), cuja remuneração era maior que a anteriormente paga.

CONCLUSÃO

Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelos senhores: Waldeles Cavalcante,
Edivaldo Martins Filipe, Vander Onofre, Clemilda José
Satil, José Carlos Madureira, Roberto Ribeiro Martins,
Valmir Fanti, Bezaleel Pereira da Silva, BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda. e J. E. Dutra – RDG Divulgação – ME, em face do Acórdão TC 167/2016 – Primeira Câmara, prolatado nos autos do Processo TC nº
3956/2012, através do qual esta Corte de Contas julgou
IRREGULARES as Contas dos responsáveis, apenando-os
com multa e ressarcimento ao erário, em razão das irregularidades 1 a 21, oriundas de auditoria do exercício
de 2011.

Por fim, argumentaram que a gratificação recebida não
foi aleatória, mas sim devida com base em sua nomeação para o desempenho da função de membro/assessor
da Comissão Permanente de Licitação e concedida mediante lei e com fulcro na boa-fé do agente, já que os serviços foram prestados.
Examinando os argumentos dos Recorrentes e os fatos
narrados pela equipe técnica deste Tribunal, verifica-se
que a irregularidade decorreu do acúmulo de funções
incompatíveis, como a de assessor jurídico da Comissão
Permanente de Licitação e de Procurador Municipal.
Assim, enquanto exercesse a função de assessor jurídico da Comissão Permanente de Licitação estaria o mesmo impedido de manifestar-se nos processos licitatórios como Procurador Municipal, mas era exatamente o
que acontecia, conforme apurado pela área técnica e, ao
contrário do alegado pelos Recorrentes, já que ele deveria exercer ambas as funções.
A irregularidade em análise não diz respeito ao pagamento da gratificação e sim de funções conflitantes, o
que viola o Princípio da Moralidade, previsto no artigo
37, da Constituição Federal.
A alegação de boa-fé também não pode ser acolhida,
Diário Oficial de Contas

Ante as razões expostas, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, sugere-se o conhecimento do
Recurso de Reconsideração interposto pelos Senhores
Waldeles Cavalcante e outros, e, quanto ao mérito, opina-se pelo não acolhimento das razões recursais, mantendo-se incólumes todas as irregularidades atribuídas
aos mesmos pelo Acórdão recorrido, bem como, todas
as penalidades delas decorrentes.
É a manifestação.
Desse modo, acolho as análises realizadas pela Área
Técnica, consubstanciada na Manifestação Técnica
1616/2017, as quais foram recepcionados pelo Ministério Público de Contas, adotando-as como fundamento e
razão de decidir, e VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas neste voto, em:
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se os termos do Acórdão TC 167/2016, proferido nos autos do Proc. TC 3956/2012.

VOTO COMPLEMENTAR DO EXMO. SR. CONSELHEIRO
EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:

Ocorre que, após prolação de voto, houve pedido de vista pelo Eminente Conselheiro Domingos Augusto Taufner, apresentando seu Voto de Vista nº 00079/2018-1,
divergindo deste Relator apenas quanto ao item 1.21 do
Acórdão nº 167/2016.
Na sequência, o Eminente Conselheiro em Substituição
João Luiz Cotta Lovatti, apresentou seu Voto de Vista nº
00088/2018-1, divergindo deste Relator, tendo acompanhado o posicionamento da área técnica e do Parquet
de Contas.

À Secretaria Geral das Sessões para as comunicações.

Após análise do voto de vista prolatado, entende este
Conselheiro em Substituição que procedem os argumentos trazidos pelo Eminente Conselheiro Domingos Augusto Taufner, razão pela qual apresenta complemento
de voto, a fim de alinhar-se ao voto de vista apresentado.

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

É o sucinto relatório.

Transitado em julgado, arquivem-se.
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COMPLEMENTODEVOTO
Em se tratando de Recurso intentado em face dos termos do Acórdão indicado, necessário é sua análise, em
cotejo com os documentos e argumentos despendidos,
fazendo-se necessária a análise dos atos e fatos, em face da documentação que lhe deu suporte, tendo em vista os votos de vistas apresentados.
1. CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, verifico que o Eminente Conselheiro Domingos Augusto Taufner, apresentou voto de vista,
nos seguintes termos, verbis:
[...]
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas e do Relator, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
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. CONHECER do presente Recurso de Reconsideração,
interposto pelos Srs. Waldeles Cavalcante, Edivaldo
Martins Filipe, Vander Onofre, Clemilda José Satil, José
Carlos Madureira, Roberto Ribeiro Martins, Valmir Fanti, Bezaleel Pereira da Silva, BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda e J. E. Dutra – RDG Divulgação –
ME, em face do Acórdão TC nº 167/2016 – 1ª Câmara,
Diário Oficial de Contas

para no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reformulando-se os termos do referido Acórdão então atacado;

atacado, excluindo-se o ressarcimento e redimensionando-se a multa pecuniária, individualmente, para 500 VRTE’s;

2. AFASTAR os indicativos de irregularidades constantes
itens 1.8, 1.17, 1.19, 1.20 e 1.21 do v. Acórdão atacado;

7. MANTER a IRREGULARIDADE das Contas em relação
ao Sr. Valmir Fanti – Contador, em razão da mantença
dos indicativos de irregularidades constantes dos itens
1.10 e 1.14 do v. Acórdão atacado, redimensionando-se
a multa a ele aplicada para 1.000 VRTE’s;

3. EXCLUIR a responsabilidade do Prefeito, Sr. Waldeles
Cavalcante, em relação aos itens 1.10, 1.14 e 1.19 do
acórdão, bem como das empresas J. E. Dutra – RDG Divulgação – ME, relativamente ao item 1.10 do acórdão,
BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda, referente ao item 1.14 do acórdão e da Pessoa Física contratada: Bezaleel Pereira da Silva, referente ao item 1.14 do
acórdão;
4. MANTER os indicativos de irregularidades constantes
dos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11,
1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18 e 1.21 do v. Acórdão
atacado, mantendo-se o ressarcimento indicado dos
itens 1.1, 1.4 e 1.9, afastando-se o ressarcimento imputado, relativamente aos itens 1.8, 1.10, 1.14, 1.16 e 3.19
do acórdão;
5. MANTER os indicativos de irregularidades das Contas
em relação ao Sr. Waldeles Cavalcante, então Prefeito
Municipal de Barra de São Francisco, em razão da mantença das irregularidades constantes dos itens 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16 e
1.18 do acórdão;
6. MANTER a IRREGULARIDADE das Contas em relação
aos senhores: Vander Onofre - Secretário de Gabinete e
Comunicação, Clemilda José Satil - Oficial de Gabinete
e José Carlos Madureira - Secretário Municipal de Gabinete e Comunicação, em razão da mantença do indicativo de irregularidade constante do item 1.10 do Acórdão
www.tce.es.gov.br

8. MANTER a IRREGULARIDADE das Contas em relação
ao Sr. Roberto Ribeiro Martins – Presidente da Comissão Permanente de licitação, em razão da mantença dos
indicativos de irregularidades constantes dos itens 1.16
(sem ressarcimento) e 1.18 desta do v. Acórdão atacado,
redimensionando-se a multa a ele aplicada para 1.000
VRTE’s;
9. MANTER a IRREGULARIDADE das Contas em relação
ao Sr. Edivaldo Martins Filipe – Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, bem como o ressarcimento imputado no valor (único) de R$ 49.000,00 equivalentes a 23.204,05 VRTE’s, solidariamente com o Prefeito Municipal, Sr. Waldeles Cavalcante, em face da mantença dos indicativos de irregularidades constantes dos
itens 1.1 e 1.4 do v. Acórdão atacado, mantendo-se a
multa a ele aplicada no valor de 1.500 VRTE’s;
10. MANTER a IRREGULARIDADE das Contas em relação à empresa ANPO – Associação Noroeste de Pedras
Ornamentais, bem como o ressarcimento a ela imputado no valor de R$ 180.000,00 equivalentes a 85.239,38
VRTE’s, em solidariedade com o Prefeito Municipal, Sr.
Waldeles Cavalcante, em face do indicativo de irregularidade constante do item 1.9 do v. Acórdão atacado, mantendo-se a multa pecuniária a ela aplicada no valor de
2.000 VRTE’s;
Segunda-feira, 9 de julho de 2018

194

ATOS DO PLENÁRIO

11. REDIMENSIONAR o valor do ressarcimento imputado ao Sr. Waldeles Cavalcante para R$ 229.000,00 equivalentes a 108.443,43 VRTE’s, em razão das irregularidades constantes dos itens 1.1 e 1.4 do v. Acórdão atacado,
no valor único de R$ 49.000,00 equivalentes a 23.204,05
VRTE’s, solidariamente com o Sr. Edivaldo Martins Filipe, Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, e do item 1.9 do v. Acórdão atacado, no valor de R$
180.000,00 equivalentes a 85.239,39 VRTE’s, solidariamente com a empresa ANPO - Associação Noroeste de
Pedras Ornamentais, redimensionando-se a multa a ele
aplicada para 2.000 VRTE’s;
12. JULGAR REGULAR as Contas em relação as empresas
J. E. Dutra – RDG Divulgação – ME, e BPS Equipamentos
e Acessórios de Áudio Ltda, bem como a Bezaleel Pereira da Silva, em razão da exclusão de suas responsabilidades quanto aos itens 1.10 e 1.14 do v. Acórdão atacado, respectivamente, com o consequente afastamento
da multa aplicada;
13. JULGAR REGULAR as Contas em relação a empresa
CENBRAF - Centro Brasileiro de Fomento à Pesquisa, em
razão do afastamento do indicativo de irregularidade tratado no item 1.20 do v. Acórdão atacado, com o respectivo ressarcimento, bem como da multa aplicada;
14. ENCAMINHAR os presentes autos ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento da penalidade aplicada e mantida nesta decisão, após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos. – g.n.
Verifico, também, que o Eminente Conselheiro em Substituição João Luiz Cotta Lovatti, em seu voto de vista, posicionou-se nos seguintes termos, verbis:
[...]
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Desse modo, acolho as análises realizadas pela Área
Técnica, consubstanciada na Manifestação Técnica
1616/2017, as quais foram recepcionados pelo Ministério Público de Contas, adotando-as como fundamento e
razão de decidir, e VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.

fner em seu voto de vista, notadamente, quanto ao afastamento da irregularidade disposta no item 1.21 do
Acórdão nº 167/2016, correspondente ao item 3.21 da
decisão, entendo que estes se mostram plausíveis, motivo pelo qual encampo sua razão de decidir, entendendo
que a referida irregularidade deve ser afastada.

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Ante o exposto, encampando os termos do voto de vista do Eminente Conselheiro Domingos Augusto Taufner,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.

Conselheiro em Substituição
ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas neste voto, em:
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se os termos do Acórdão TC 167/2016, proferido nos autos do Proc. TC 3956/2012.
Transitado em julgado, arquivem-se.
À Secretaria Geral das Sessões para as comunicações.
– g.n.
Assim sendo, o Eminente Conselheiro Domingos Augusto Taufner divergiu do entendimento deste Conselheiro em Substituição, apenas, em relação ao item 1.21 do
Acórdão nº 167/2016 (item 3.21 da decisão), trazendo
em seu voto de vista argumentos no sentido de que o
Sr. Raony Fonseca Scheffer Pereira praticou atos, exclusivamente, como assessor jurídico, enquanto membro
nomeado na Comissão Permanente de Licitação, sendo
necessário o afastamento da respectiva irregularidade.
Dessa maneira, no que se refere aos argumentos trazidos pelo Eminente Conselheiro Domingos Augusto Tauwww.tce.es.gov.br

2. DISPOSITIVO:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1. CONHECER do presente Recurso de Reconsideração,
interposto pelos Srs. Waldeles Cavalcante, Edivaldo
Martins Filipe, Vander Onofre, Clemilda José Satil, José
Carlos Madureira, Roberto Ribeiro Martins, Valmir Fanti, Bezaleel Pereira da Silva, BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda e J. E. Dutra – RDG Divulgação –
ME, em face do Acórdão TC nº 167/2016 – 1ª Câmara,
para no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reformulando-se os termos do referido Acórdão então atacado;
2. AFASTAR os indicativos de irregularidades constantes
itens 1.8, 1.17, 1.19, 1.20 e 1.21 do v. Acórdão atacado;
3. EXCLUIR a responsabilidade do Prefeito, Sr. Waldeles
Cavalcante, em relação aos itens 1.10, 1.14 e 1.19 do v.
Acórdão atacado, bem como das empresas J. E. Dutra
– RDG Divulgação – ME, relativamente ao item 1.10 do
acórdão, BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio LtSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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da, referente ao item 1.14 do acórdão e da Pessoa Física
contratada: Bezaleel Pereira da Silva, referente ao item
1.14 do acórdão;
4. MANTER os indicativos de irregularidades constantes
dos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11,
1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.18 do v. Acórdão atacado,
mantendo-se o ressarcimento indicado dos itens 1.1, 1.4
e 1.9, afastando-se o ressarcimento imputado, relativamente aos itens 1.8, 1.10, 1.14, 1.16 e 3.19 do acórdão;
5. MANTER os indicativos de irregularidades das Contas
em relação ao Sr. Waldeles Cavalcante, então Prefeito
Municipal de Barra de São Francisco, em razão da mantença das irregularidades constantes dos itens 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16 e
1.18 do acórdão;
6. MANTER a IRREGULARIDADE das Contas em relação
aos senhores: Vander Onofre - Secretário de Gabinete e
Comunicação, Clemilda José Satil - Oficial de Gabinete
e José Carlos Madureira - Secretário Municipal de Gabinete e Comunicação, em razão da mantença do indicativo de irregularidade constante do item 1.10 do Acórdão
atacado, excluindo-se o ressarcimento e redimensionando-se a multa pecuniária, individualmente, para 500 VRTE’s;
7. MANTER a IRREGULARIDADE das Contas em relação
ao Sr. Valmir Fanti – Contador, em razão da mantença
dos indicativos de irregularidades constantes dos itens
1.10 e 1.14 do v. Acórdão atacado, redimensionando-se
a multa a ele aplicada para 1.000 VRTE’s;
8. MANTER a IRREGULARIDADE das Contas em relação
ao Sr. Roberto Ribeiro Martins – Presidente da Comissão Permanente de licitação, em razão da mantença dos
Diário Oficial de Contas

indicativos de irregularidades constantes dos itens 1.16
(sem ressarcimento) e 1.18 desta do v. Acórdão atacado,
redimensionando-se a multa a ele aplicada para 1.000
VRTE’s;
9. MANTER a IRREGULARIDADE das Contas em relação
ao Sr. Edivaldo Martins Filipe – Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, bem como o ressarcimento imputado no valor (único) de R$ 49.000,00 equivalentes a 23.204,05 VRTE’s, solidariamente com o Prefeito Municipal, Sr. Waldeles Cavalcante, em face da mantença dos indicativos de irregularidades constantes dos
itens 1.1 e 1.4 do v. Acórdão atacado, mantendo-se a
multa a ele aplicada no valor de 1.500 VRTE’s;
10. MANTER a IRREGULARIDADE das Contas em relação à empresa ANPO – Associação Noroeste de Pedras
Ornamentais, bem como o ressarcimento a ela imputado no valor de R$ 180.000,00 equivalentes a 85.239,38
VRTE’s, em solidariedade com o Prefeito Municipal, Sr.
Waldeles Cavalcante, em face do indicativo de irregularidade constante do item 1.9 do v. Acórdão atacado, mantendo-se a multa pecuniária a ela aplicada no valor de
2.000 VRTE’s;
11. REDIMENSIONAR o valor do ressarcimento imputado ao Sr. Waldeles Cavalcante para R$ 229.000,00 equivalentes a 108.443,43 VRTE’s, em razão das irregularidades constantes dos itens 1.1 e 1.4 do v. Acórdão atacado,
no valor único de R$ 49.000,00 equivalentes a 23.204,05
VRTE’s, solidariamente com o Sr. Edivaldo Martins Filipe, Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, e do item 1.9 do v. Acórdão atacado, no valor de R$
180.000,00 equivalentes a 85.239,39 VRTE’s, solidariamente com a empresa ANPO - Associação Noroeste de
Pedras Ornamentais, redimensionando-se a multa a ele
www.tce.es.gov.br

aplicada para 2.000 VRTE’s;
12. JULGAR REGULAR as Contas em relação às empresas
J. E. Dutra – RDG Divulgação – ME, e BPS Equipamentos
e Acessórios de Áudio Ltda, bem como a Bezaleel Pereira da Silva, em razão da exclusão de suas responsabilidades quanto aos itens 1.10 e 1.14 do v. Acórdão atacado, respectivamente, com o consequente afastamento
da multa aplicada;
13. JULGAR REGULAR as Contas em relação à empresa
CENBRAF - Centro Brasileiro de Fomento à Pesquisa, em
razão do afastamento do indicativo de irregularidade tratado no item 1.20 do v. Acórdão atacado, com o respectivo ressarcimento, bem como da multa aplicada;
14. ENCAMINHAR os presentes autos ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento da penalidade aplicada e mantida nesta decisão, após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO TC- 447/2018 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas, em:
1.1. CONHECER do presente Recurso de Reconsideração, interposto pelos Srs. Waldeles Cavalcante, Edivaldo
Martins Filipe, Vander Onofre, Clemilda José Satil, José
Carlos Madureira, Roberto Ribeiro Martins, Valmir Fanti, Bezaleel Pereira da Silva, BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda e J. E. Dutra – RDG Divulgação –
ME, em face do Acórdão TC nº 167/2016 – 1ª Câmara,
para no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reforSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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mulando-se os termos do referido Acórdão então atacado;
1.2. AFASTAR os indicativos de irregularidades constantes itens 1.8, 1.17, 1.19, 1.20 e 1.21 do v. Acórdão atacado;
1.3. EXCLUIR a responsabilidade do Prefeito, Sr. Waldeles Cavalcante, em relação aos itens 1.10, 1.14 e 1.19 do
acórdão, bem como das empresas J. E. Dutra – RDG Divulgação – ME, relativamente ao item 1.10 do acórdão,
BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda, referente ao item 1.14 do acórdão e da Pessoa Física contratada: Bezaleel Pereira da Silva, referente ao item 1.14 do
acórdão;
1.4. MANTER os indicativos de irregularidades constantes dos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10,
1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18 e 1.21 do v. Acórdão atacado, mantendo-se o ressarcimento indicado dos
itens 1.1, 1.4 e 1.9, afastando-se o ressarcimento imputado, relativamente aos itens 1.8, 1.10, 1.14, 1.16 e 3.19
do acórdão;
1.5. MANTER os indicativos de irregularidades das Contas em relação ao Sr. Waldeles Cavalcante, então Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, em razão da
mantença das irregularidades constantes dos itens 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16
e 1.18 do acórdão;
1.6. MANTER a IRREGULARIDADE das Contas em relação
aos senhores: Vander Onofre - Secretário de Gabinete e
Comunicação, Clemilda José Satil - Oficial de Gabinete
e José Carlos Madureira - Secretário Municipal de Gabinete e Comunicação, em razão da mantença do indicativo de irregularidade constante do item 1.10 do Acórdão
Diário Oficial de Contas

atacado, excluindo-se o ressarcimento e redimensionando-se a multa pecuniária, individualmente, para 500 VRTE’s;
1.7. MANTER a IRREGULARIDADE das Contas em relação
ao Sr. Valmir Fanti – Contador, em razão da mantença
dos indicativos de irregularidades constantes dos itens
1.10 e 1.14 do v. Acórdão atacado, redimensionando-se
a multa a ele aplicada para 1.000 VRTE’s;
1.8. MANTER a IRREGULARIDADE das Contas em relação
ao Sr. Roberto Ribeiro Martins – Presidente da Comissão Permanente de licitação, em razão da mantença dos
indicativos de irregularidades constantes dos itens 1.16
(sem ressarcimento) e 1.18 desta do v. Acórdão atacado,
redimensionando-se a multa a ele aplicada para 1.000
VRTE’s;
1.9. MANTER a IRREGULARIDADE das Contas em relação
ao Sr. Edivaldo Martins Filipe – Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, bem como o ressarcimento imputado no valor (único) de R$ 49.000,00 equivalentes a 23.204,05 VRTE’s, solidariamente com o Prefeito Municipal, Sr. Waldeles Cavalcante, em face da mantença dos indicativos de irregularidades constantes dos
itens 1.1 e 1.4 do v. Acórdão atacado, mantendo-se a
multa a ele aplicada no valor de 1.500 VRTE’s;
1.10. MANTER a IRREGULARIDADE das Contas em relação à empresa ANPO – Associação Noroeste de Pedras
Ornamentais, bem como o ressarcimento a ela imputado no valor de R$ 180.000,00 equivalentes a 85.239,38
VRTE’s, em solidariedade com o Prefeito Municipal, Sr.
Waldeles Cavalcante, em face do indicativo de irregularidade constante do item 1.9 do v. Acórdão atacado, mantendo-se a multa pecuniária a ela aplicada no valor de
2.000 VRTE’s;
www.tce.es.gov.br

1.11. REDIMENSIONAR o valor do ressarcimento imputado ao Sr. Valdeles Cavalcante para R$ 229.000,00
equivalentes a 108.443,43 VRTE’s, em razão das irregularidades constantes dos itens 1.1 e 1.4 do v. Acórdão
atacado, no valor único de R$ 49.000,00 equivalentes
a 23.204,05 VRTE’s, solidariamente com o Sr. Edivaldo
Martins Filipe, Presidente do Sindicato dos Servidores
Municipais, e do item 1.9 do v. Acórdão atacado, no valor de R$ 180.000,00 equivalentes a 85.239,39 VRTE’s,
solidariamente com a empresa ANPO - Associação Noroeste de Pedras Ornamentais, redimensionando-se a
multa a ele aplicada para 2.000 VRTE’s;
1.12. JULGAR REGULAR as Contas em relação as empresas J. E. Dutra – RDG Divulgação – ME, e BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda, bem como a Bezaleel Pereira da Silva, em razão da exclusão de suas
responsabilidades quanto aos itens 1.10 e 1.14 do v.
Acórdão atacado, respectivamente, com o consequente afastamento da multa aplicada;
1.13. JULGAR REGULAR as Contas em relação a empresa
CENBRAF - Centro Brasileiro de Fomento à Pesquisa, em
razão do afastamento do indicativo de irregularidade tratado no item 1.20 do v. Acórdão atacado, com o respectivo ressarcimento, bem como da multa aplicada;
1.14. ENCAMINHAR os presentes autos ao Ministério
Público Especial de Contas para acompanhamento da
penalidade aplicada e mantida nesta decisão, após o
trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.
2. Por maioria, nos termos do voto do conselheiro Domingos Augusto Taufner, encampado pelo relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Parcialmente vencido o conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun que votou pela manutenção da irregularidaSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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de constante do item 3.8 do voto do relator. Vencidos o
conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges e o conselheiro
João Luiz Cotta Lovatti que votaram por negar provimento ao recurso, acompanhando a área técnica o Ministério
Público Especial de Contas.

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

O Ministério Público pugna:
ACÓRDÃO TC- 491/2018 – PLENÁRIO

3. Data da Sessão: 24/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Processos: 01031/2015-2, 01988/2010-6

4. Especificação do quórum:

UG: PMB - Prefeitura Municipal de Brejetuba

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.

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

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

Procuradores: ATTILA KUSTER NETTO (OAB: 13988-ES),
RODRIGO KENNEDY GUIMARAES COSTA (OAB: 22815ES), RODRIGO LISBOA CORREA (OAB: 14588-ES), WESLEY
DE ANDRADE CELESTRINO (OAB: 20077-ES),

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 19/06/2018
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2 – Ausência e elementos necessários a efetiva liquidação de despesa (item 3.1.4.2 da ITC 1639/2013):

Classificação: Pedido de Reexame

Recorrente: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Interessados: ITAMIR DE SOUSA CHARPINEL, CELIMAR
TRISTÃO DE SOUSA

PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – PROVIMENTO
PARCIAL – MULTA - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, por intermédio do Procurador de Contas Luís Henrique Anastácio da Silva, em face do Acórdão TC-628/2014 – Primeira
Câmara, prolatado nos autos do Processo TC1988/2010,
que considerou irregulares os atos dos senhores Itamir
Souza Charpinel e Celimar Tristão de Sousa Uliana, afastando, contudo, as seguintes supostas irregularidades:
1 – Ausência de Exclusividade na contratação de show
artístico (item 3.1.6.1 da ITC 1639/2013;
www.tce.es.gov.br

1. Pelo conhecimento, recebimento e provimento do pedido de reexame.
2. Pela reforma do Acórdão TC 628/2014, para manter as
irregularidades afastadas de forma absoluta ou parcial,
bem com a importância de R$ 27.400,00, equivalente a
14.218,99 VRTE, aplicando ao responsável multa proporcional ao dano, relativo ao débito afastado, e multa pecuniária aos demais itens.
Consta do Acórdão TC 628/2014 que a irregularidade relativa à “Ausência de exclusividade na contratação de
show artístico” (item 3.1.6.1 da ITC 1639/2013), de responsabilidade do senhor Itamir Souza Chapinel, foi afastada (fls. 660), e a “Ausência e elementos necessários a
efetiva liquidação de despesa”, de responsabilidade dos
senhores Itamir Souza Chapinel e Celimar Tristão de Sousa Uliana, foi mantida, contudo, afastou-se no dito Acórdão o ressarcimento no valor de 14.218,99 VRTE (item
3.1.4.2 da ITC 1639/2013). Concluiu o v. Ac. Por considerar irregulares os atos de gestão dos Srs. Itamir Sousa
Charpinel e Celimar Tristão de Sousa Uliana, aplicando-lhes, respectivamente, multa de 1.500 VRTE e de 1.000
VRTE;
Inicialmente, tendo em vista a presença dos requisitos
de admissibilidade e a necessidade de oportunizar ao recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório,
decidi por notificar os senhores Itamir Souza Chapinel
- Prefeito Municipal e Celimar Tristão de Souza Uliana Secretária Municipal de Educação para que, no prazo de
30 (trinta dias), apresentassem suas contrarrazões recurSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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sais (Decisão Monocrática 271/2015 - fls. 17-19), cientificando-os do direito de defesa oral quando do julgamento do Pedido de Reexame.
Verificado que a notificação destinada ao senhor Celimar
Tristão de Souza Uliana foi devolvida com a informação
dos correios de que se trata de área rural (fls.30), decidi
por notificá-lo por edital com vistas a oportunizar as contrarrazões recursais, na forma do disposto no art. 156 da
Lei Complementar nº 621/2012, no prazo de 30 dias improrrogáveis, na forma da Decisão Monocrática Preliminar DECM 1689/2015.
Foram os autos encaminhados à área técnica que, por
meio da Instrução Técnica de Recurso 21/2018 (fls.
89/105), opinou pelo conhecimento do recurso e, quanto ao mérito, pelo provimento parcial, para reformar o
Acórdão TC 947/2016 – Plenário, não acolhendo o recurso no que respeita à obrigação de ressarcimento pela liquidação deficiente das despesas oriundas do Contrato
284/2009, e acolhendo as razões no que toca à contratação de artistas com infringência às prescrições do art. 25,
III, da Lei 8666/93, aplicando aos recorridos consequentemente sanção pecuniária.
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luiis Henrique Anastácio da Silva (Parecer
621/2018).
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
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Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica de Recurso 21/2018, abaixo transcrita.
“[...]
II. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Em sede de admissibilidade, verifica-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual, o que
torna o recurso CABÍVEL.
Verifica-se que a entrega dos autos com vista pessoal ao
Ministério Público Especial de Contas, junto ao Tribunal, conforme dispõe o artigo 66, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, para ciência do Acórdão TC 628/2014, prolatado no processo TC 1988/2010,
ocorreu no dia 12/12/2014.
Portanto, considerando o disposto no art. do, e art. 157
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012,e art. 363,
parágrafo único do mesmo diploma c/c a Decisão Plenária Tc 003/2014, que suspendeu os prazos processuais no período de 20/12/2014 a 20/01/2015, o prazo para interposição, pelo MPEC, de Pedido de Reexame em
face do Acórdão mencionado venceria em 16/03/2015.
Interposto o presente Pedido de Reexame em
16/01/2015, tem-se o mesmo como TEMPESTIVO.
Devidamente notificados, por meio da Decisão Monocrática, a recorrida, Sra Celimar Tristão apresentou isoladamente contrarrazões às fls. 40 a 46 dos autos, complementada posteriormente em petição conjunta com o
outro recorrido, Itamir Souza Charpinel, às fls. 84 a 87 do
processado.
À folha 82 dos autos o Secretário Adjunto das Sessões informa que os prazos para apresentação de contrarrazões
www.tce.es.gov.br

por recorrido e recorrida venceram respectivamente, em
18/05/2015 e 22/10/2015.
Dessume-se daí, que as contrarrazões apresentadas pela Sra. Celimar, nas datas de 15 e 19 de outubro de 2015
se encontram tempestivas e as apresentadas pelo Sr. Itamir Souza Charpinel, intempestivas, podendo, todavia,
serem aproveitadas se for o caso, pois não há contraposição de interesses na peça de defesa, subscrita por ambos recorrentes.
III. MÉRITO
Em síntese apertada, o argumento recursal relativamente ao primeiro item do acórdão que o MPEC almeja ver
reformado, se funda no ônus da prova, que a seu entender competiria aos recorridos, bem como não consta dos
autos do processo de fiscalização, discriminação dos valores unitários necessários à comprovação da efetiva liquidação de despesas.
Faz coro com a área técnica desta Corte, que assinalou
como necessário para adequada liquidação da despesa
a efetiva demonstração de informações como o percurso
utilizado, se houve deslocamentos no interior do município destinatário das viagens, a quilometragem necessária entre a origem e o destino.
Em sede de contrarrazões a recorrida aduz que de fato
atestou nas notas fiscais apresentadas pela contratante
a execução dos serviços, por falta de experiência e que
ainda por ocasião das razões de justificativa no processo
originário, a fim de escoimar qualquer dúvida, solicitou
ao Prefeito a abertura de uma sindicância, momento em
que entrou em contato com a contratante informando
da possibilidade de ser compelida à devolução de valores, conforme as conclusões da referida sindicância.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Ocorre que o tempo passou e a sindicância não se desenrolou a contento, restando atravancada no seio da
Prefeitura.
Conclui essa abordagem esclarecendo que adotou todas
as providências necessárias para a apuração da suposta
irregularidade apontada no Relatório de Auditoria Ordinária, não podendo ir além dos atos que praticou, pois a
abertura de Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar seria de competência da Secretaria de Administração.
Relata que apenas fez a solicitação para a contratação
da empresa a prestar o serviço e assinou o cheque juntamente com o prefeito, o verdadeiro ordenador de despesas.
Suscita que só haveria sua responsabilização em casos
de delegação ou desconcentração administrativa.
Alega, derradeiramente, a ocorrência de boa fé em sua
conduta, uma vez que proveu todos os meios necessários que se encontravam ao seu dispor para apuração
dos fatos.
Em peça adicional às folhas 84 a 87 dos autos, menciona que algumas imprecisões alegadas pelo recorrente ao
descrever o modus operandi da execução dos serviços
seriam notórias e como tal, de fácil obtenção pela equipe de fiscalização.
Passa-se a análise do item recorrido delimitando argumentos de recorrente e recorrido.
O primeiro entende que a liquidação inadequada da despesa ensejaria independentemente de ter havido ou não
a efetiva prestação de serviços a obrigação de ressarcimento por parte da recorrida e do ex-prefeito de Brejetuba, uma vez que o ônus da prova da regular aplicação
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dos recursos públicos lhes competia.
A recorrida em alguns momentos reconhece a deficiência da documentação produzida para fins de verificação
da liquidação efetiva das despesas, alega boa fé e outrora remete à fiscalização, o trabalho de intelecção apontado como faltante, entendendo se tratar de fato notório,
logo de domínio público.
O Tribunal de Contas em decisões reiteradas vem assinalando que a ausência de liquidação adequada da despesa não tem o condão de presumir que a mesma não
foi realizada.
Colacionam-se alguns excertos sobre o tema:
ACÓRDÃO TC - 573/2014 – PLENÁRIO
Tratam os presentes autos de Denúncia (fl. 04), em que
se noticia a possível ocorrência de irregularidades na realização da festividade denominada “XXV Forró da Tábua
Lascada” (fls. 05/09) que ocorreu nos dias 23, 24, 25 e
26 de junho de 2005. Juntamente com o expediente, encaminhou cópia de representação ao Ministério Público
Estadual.
(...)
II. 2 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:
O Município de Pedro Canário celebrou o Convênio nº
011/05 (fls. 400/402) entre a Prefeitura Municipal de Pedro Canário e a Comissão Organizadora do “XXV Forró da
Tábua Lascada” com o objetivo de a Prefeitura subsidiar
a referida Comissão para a realização dos festejos nos
dias 23, 24, 25 e 26 de junho/05. Na forma da Lei Municipal nº 723/2005 (fls. 395/396) de 05/04/2005 (art.
3º), “para a organização e realização da festa, será aberta uma conta bancária específica em nome da “Comissão
de Festa da Tábua Lascada”, que será movimentada pelo
www.tce.es.gov.br

seu Presidente e Tesoureiro”. Em 05/04/2005 foi expedido o Decreto Municipal nº 201/2005 (fls. 398) designando os componentes da Comissão da festa, quais sejam:
(...) (presidente), (...), (...), (...), (...), (...) e (...). O valor
a ser repassado à Comissão seria de até R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais), na forma descrita na
Cláusula Terceira do Convênio nº 011/05, sendo que as
despesas necessárias para execução das festividades seriam de responsabilidade da Comissão, sendo liberadas pela Secretaria Municipal de Finanças, devidamente autorizadas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal. A Conta aberta para o recebimento dos recursos transferidos
estava em nome do Sr. (...) e da Sra. (...) (Presidente),
que à época, ocupava o cargo de Secretária Municipal
de Ação Social e era primeira dama do Município. Em
junho de 2005 foi feito um Termo Aditivo ao Convênio
(fls. 404/405) com vistas a acrescer R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), tendo assim o valor do convênio passado a ser então de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil
reais). (...) Foi constatado na ITI nº 270/06 (fls. 742/746)
que a Administração Pública não obedeceu ao princípio
da legalidade, impessoalidade e moralidade, pois não há
previsão legal de que os recursos sejam repassados para conta de particulares. A equipe de auditoria atestou a
existência de notas fiscais e recibos acerca das despesas,
mas não identificou a liquidação da despesa na aquisição
de bens e/ou produtos e serviços. (...) acompanho em
parte o entendimento do NEC, e afasto o ressarcimento no montante de R$ 305.446,76 (trezentos e cinco mil
quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos), por entender que não há que se falar em ressarcimento integral e em dano presumido, pois o evento foi
realizado. (...) entendo que há necessidade de compreSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ender as falhas no contexto de toda a gestão enfocada,
pois, embora, da análise fática dos fatos demonstre que
a opção adotada pelo responsável tenha representado a
ausência de estrita observância aos comandos normativos a respeito da comprovação de despesa, não restou
comprovado a má-fé do gestor. (...) Por outro lado, tendo
em vista que, da análise dos documentos, verificou-se,
também, a ocorrência de diversas irregularidades, como
a total ausência de planejamento – que é imprescindível para eventos desse porte e evitariam os equívocos
ocorridos inexistência de orçamentos em planilhas nas
quais constasse o custo unitário de cada serviço, o correto processamento da inexigibilidade dos concertos, a
descrição sucinta e clara do objeto dos contratos, a correta liquidação das despesas, dentre outras, opina-se pela expedição de determinação, ao atual gestor, que observe os preceitos da Lei 8666/93 na realização de eventos semelhantes.
ACÓRDÃO TC - 537/2016 – PLENÁRIO https://mapjuris.tce.es.gov.br/Arquivo/VisualizarArquivoNoMapjuris/3121?extensaoArquivo=Application/pdf
Cuidam os presentes autos de Fiscalização Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de São Mateus, referente ao exercício de 2003, com base no Plano de Auditoria
nº 283/2005 (fls. 01).
(...)
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
(...)
II. 4 - Do Mérito:
Primeiramente, em relação à irregularidade constante no item 3.1.1 da ITC 2675/2015 - Pagamento de itens
Diário Oficial de Contas

além das quantidades contratadas, há que se ressaltar
que apesar dos itens terem ultrapassado o previsto no
Contrato, ou seja, executadas em quantidades não contempladas originalmente, sem que fosse firmado o respectivo Termo Aditivo, o pagamento dos serviços/obras
foi efetuado por parte da Administração Municipal com
a comprovação de sua execução, através de Termos de
Recebimento Definitivos e Boletins de Medição (fls.
105/176), o que afasta a hipótese de dano ao erário, como asseverou a área técnica.
Nesse sentido, a condenação em dano ao erário depende da prática de ato que resulte em perda patrimonial,
desvio, apropriação ou dilapidação do patrimônio público, o que a meu ver não se confirmou no caso em tela.
(...) na tese da inviabilidade de imputação de ressarcimento por dano presumido, afasto a devolução ao erário
apontada, mantendo, contudo, a irregularidade de não
formalização de Termos Aditivos por aquela Municipalidade, em atendimento pleno a legislação sobre a matéria, sem aplicar penalidade em face da decretação de
prescrição.
ACÓRDÃO TC - 788/2016 – PLENÁRIO https://mapjuris.tce.es.gov.br/Arquivo/VisualizarArquivoNoMapjuris/3466?extensaoArquivo=Application/pdf
Trata-se de Auditoria Ordinária realizada na Secretaria
de Estado da Cultura – SECULT, relativa ao exercício de
2012, em cumprimento ao Plano e Programa de Fiscalização nº 035/2013 (fls. 01), a qual deu origem ao Relatório de Auditoria RAO 48/2013 (fls. 17/68) e à Instrução
Técnica Inicial ITI 729/2013 (fls. 519/550) (...).
(...)
II FUNDAMENTAÇÃO
www.tce.es.gov.br

(...)
II. 2 MÉRITO
(...)
II. 2.3 – FALHAS NA LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, “COFFEE BREAK” E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM
(item 2.3 da ITC 4360/2015)
Consta do relatório de auditoria que as despesas com refeições, hospedagens e coffee break foram pagas sem
a devida observância da regra legal estabelecida na Lei
4320/1964, não havendo assim a regular liquidação de
despesa, ou seja, porque realizada sem elementos capazes de comprovar a efetiva prestação dos serviços.
(...)
A defesa argumenta em síntese que apesar das liquidações ocorrerem de forma inconsistente, não houve má-fé e sequer prejuízo ao erário, afirmando que as notas
fiscais foram conferidas e atestadas pelo gestor do contrato, inclusive com acompanhamento e fiscalização “in
loco” dos serviços e fornecimentos prestados.
Após análise das justificativas, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC sugere a manutenção da irregularidade e devolução ao erário do montante de R$ 70.604,79 (setenta mil seiscentos e quatro reais e setenta e nove centavos), uma vez que manteve o
valor total de R$ 6.500,00 relativo à Nota fiscal 4793, R$
33.070,79 relativo à Nota Fiscal 4909, R$ 14.550,00 relativo à Nota Fiscal 4910 e R$ 16.484,00 relativo à Nota Fiscal 4911.
(...)
Pelos documentos acostados aos autos, entendo que
embora existam falhas formais na comprovação da presSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tação dos serviços, os elementos trazidos são suficientes
para concluir pela sua adequada execução, de modo que
a devolução de valores constituiria enriquecimento ilícito sem causa da Administração.

de processo o ônus seja do Tribunal ou distribuído da
forma possível entre este e jurisdicionados, prevalecendo a regra geral estatuída no Código de Processo Civil, de
que o ônus da prova incumbe a quem alega.

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

Sobre esse tema traz-se à colação o seguinte excerto, colhido do processo tc-1667/2015, acórdão TC-706/2017:

Além disso, consta relatório de serviços prestados em relação aos eventos supracitados (fls. 439/440, 464/467),
devidamente assinado pela Subsecretária de Patrimônio
Cultural, Sra. (...), onde atesta a execução dos serviços.

É preciso destacar que o ônus da prova cabe à parte que
alega os fatos, tratando-se de regra do direito processual perfeitamente cabível nos processos de competência
desta Corte de Contas.

Neste contexto, ainda que reconheça a existência de falhas formais, estas não são suficientes para condenar os
responsáveis à devolução dos valores despendidos, sob
pena de se configurar ressarcimento por dano presumido, rechaçado pela jurisprudência dominante do STJ.

Desse modo, considerando que em processo de prestação de contas, a própria Constituição Federal atribui ao
gestor público a obrigação no dever de prestar as contas
a toda sociedade, temos que em processos dessa natureza o ônus da prova incumbe ao gestor, devendo este
demonstrar que geriu a coisa pública com base na legalidade, legitimidade e economicidade.

(...)
Por outro giro, de todos os eventos realizados, não verifiquei nenhuma despesa constante das prestações de
contas que tivesse evidente desvio de finalidade, tratando todas, basicamente, de gastos com refeições, coffee
break e hospedagem de eventos (...).
Nesse sentido, na linha das alegações da defesa e da jurisprudência pacificada do STJ, não vislumbro, no caso
concreto, elementos suficientes que comprovem a máfé ou conduta dolosa do responsável, e nem mesmo prejuízo ao erário, afasto o ressarcimento e considero que
as falhas na liquidação não têm o condão de macular as
contas ora analisadas.
Em complemento dessa perspectiva tem-se que, mormente nos processos de fiscalização, o ônus da prova da
boa aplicação dos recursos sofreu uma mitigação de entendimento, restando configurado que em tais espécies
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Por outro lado, tratando-se de processos de denúncia,
representação e auditoria, temos que é dado conhecimento a esta Corte de Contas de possíveis ilegalidade ou
irregularidades, sendo, portanto, ônus de quem alega a
prova das irregularidades noticiadas, sob pena de criar-se uma responsabilidade pressuposta, muito mais rígida
do que a própria responsabilidade objetiva.
O caso sob análise reflete a falta de diligência dos recorridos na confecção de mecanismos seguros que propiciassem aos órgãos de controle o exercício de suas funções de forma escorreita. Contudo, é temerário se entender que a ausência desses procedimentos redundou
em enriquecimento ilícito ou alguém causou dano ao
erário, notadamente, quando em tese havia uma empresa contratada na relação jurídica controvertida que sewww.tce.es.gov.br

quer foi citada a prestar os devidos esclarecimentos e
até prova em contrário, recebeu pela prestação de serviços, não se cogitando de desvio de finalidade no pacto.
Assim sendo, no caso concreto, a adoção da tese da impossibilidade de se condenar ao ressarcimento com fulcro em meras presunções deve prevalecer sobre a o dogma de que o ônus da prova sempre incumbe ao gestor.
Lado outro, revela-se gravíssima a conduta do agente
público que mesmo por culpa, negligência na adoção de
mecanismos adequados a propiciar aos órgãos de controle a integral percepção de como se desenvolveu todas
as fases da despesa pública.
Nesse diapasão, imagina-se que em situações que tais,
quando não for possível a imputação de ressarcimento
por caracterização de dano presumido, a sanção pecuniária a ser aplicada ao agente público que não providenciou a perfeita intelecção do processo de despesa aos
órgãos de controle, deve ser altamente severa, sob pena de se estar estimulando o descontrole e consequentemente o princípio da prestação de contas, o mais caro
dos princípios constitucionais republicanos.
Atente-se, todavia, que o pedido Ministerial para o presente item reivindica tão somente a aplicação de multa
proporcional ao dano, o que se revela prejudicado em
função de se entender que atribuir o dever de ressarcimento no caso sob apreciação equivaleria a patrocinar
uma condenação com fundamento em mera presunção.
Feitas essas considerações, opina-se pela manutenção
do acórdão guerreado no tocante a esse item, entendendo impossível no presente caso, a aplicação de gravame
patrimonial aos recorridos por presunção.
Passa-se à análise do segundo item recorrido, qual seSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ja: Ausência de exclusividade na contratação de show
artístico- Infringência ao art. 25, inciso III da Lei Federal 8666/93.
Nesse particular, o recorrente alega que a contratação
de diversas bandas realizada mediante procedimento de
inexigibilidade não se deu diretamente, nem com empresário exclusivo, mas sim com empresa intermediária,
que detinha segundo suas palavras, exclusividade de comercialização somente para os dias 25 a 27 de setembro de 2009.
Alega que a exclusividade a que alude o art. 25, III da Lei
8666/93, não contempla essa relação de precariedade.
Os recorridos em contrarrazões e já se alertou para a intempestividade da manifestação do ex-alcaide de Brejetuba, alegam que não devem prosperar as razões recursais, uma vez que houve equívoco fático e consequentemente jurídico no aduzido pelo recorrente, já que as
contestadas contratações teriam ocorrido de forma direta com os artistas.
Passa-se ao cotejo dos argumentos contrapostos, assinalando inicialmente que as fls. 300 a 304 do TC- 1988/2010
há prova inconteste de que o contrato realizado pela Prefeitura Municipal de Brejetuba foi celebrado com Amanda Degobi Rocha ME e não diretamente com os artistas,
no caso Ataíde e Alexandre; Maiksuel e banda; Banda
Nechivile; Cristian e Creik e banda e os Carreteiros.
Antecedendo ao referido instrumento cartas de exclusividade dos referidos artistas foram outorgadas à contratada para representá-los em datas específicas.
A suposta controvérsia diante desse quadro reside no
seguinte aspecto: é admissível para fins do disposto no
art.25, III da Lei 8666/93, a concessão de cartas de excluDiário Oficial de Contas

sividade temporárias, precárias?
Pois bem.
A Lei de Licitações e Contratos ao permitir, em seu art.
25, inciso III, a contratação direta (via inexigibilidade de
licitação) de artistas, exige que esta se dê diretamente
(com o próprio artista) ou através de empresário exclusivo. Vejamos o teor do dispositivo:
Art. 25 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
[...] omissis [...]
III - para contratação de profissional de qualquer setor
artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou
pela opinião pública (grifou-se).
Portanto, a Lei de Licitações exige para a contratação de
profissional artista (através de inexigibilidade de licitação), que o ajuste se dê diretamente (com o próprio artista) ou através de empresário exclusivo.
Comentando a hipótese de inexigibilidade de licitação
prevista no inciso III do art. 25 da Lei 8.666/93 o eminente Professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandesestabelece três requisitos básicos para que se dê a contratação
do profissional artista de forma regular, vejamos:
Para a regularidade dessa contratação direta existem
três requisitos, além da inviabilidade de competição:
- que o objeto da contratação seja o serviço de um artista profissional;
- que seja feita diretamente ou mediante empresário
exclusivo;
- que o contratado seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública” (grifamos).
www.tce.es.gov.br

Assim, conforme lecionado por JACOBY, entende-se por
“empresário exclusivo” “[...] o profissional ou agência
que intermedeia, com caráter de exclusividade, o trabalho de determinado artista. Numa analogia, é o fornecedor exclusivo daquela mão de obra”.
Analisando-se as “cartas de exclusividade” apresentadas
desvela-se que, longe de atribuir-se a representação dos
artistas pelas referidas empresas, os documentos, em
verdade, apenas declaram a disponibilidade das atrações musicais para apresentação em datas específicas.
Nesse passo, vale asseverar que a expressão “empresário exclusivo” adotada pelo legislador na redação do inciso III, do artigo 25 da LLC, tem o sentido de empresário agenciador de artista que com ele mantém um vínculo duradouro, permanente e não uma relação temporária ou firmada para um único e determinado evento artístico.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Contas,
firmado através do Acórdão 867/2014 e publicado no Informativo de Jurisprudência nº 02, vazado nos seguintes termos:
3. A contratação de bandas e artistas deve se dar de forma direta e, quando não for possível, deve ser exigido
do empresário intermediário a carta de exclusividade
acompanhada do respectivo contrato firmado por este
e a banda ou artista.
Versam os autos sobre Auditoria Ordinária realizada na
Prefeitura Municipal de São Mateus, relativa ao exercício de 2010. Dentre as irregularidades apresentadas no
Relatório de Auditoria tem-se a “contratação de profissionais do setor artístico por inexigibilidade de licitação
intermediada indevidamente por empresa de promoção
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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de shows e eventos”. O relator colaciona trecho de doutrina defendendo que a contratação de artista deve se
dar por meio de empresário exclusivo cuja intervenção
“somente se justificará se preexistir vínculo contratual que subordine a contratação do artista à sua participação”. Acompanhando o voto do relator, o Plenário
deliberou por considerar regulares com ressalva os atos
de gestão do Prefeito Municipal determinando, quanto
à realização de eventos artísticos, que contrate “diretamente com bandas e artistas a realização de eventos artísticos e, quando assim não for possível, contratar com
o empresário exclusivo devidamente comprovado com
“carta de exclusividade”, acompanhada do respectivo
contrato firmado entre o artista/banda, evitando assim
o contrato com pessoas interpostas munidas de cartas
de exclusividade para shows em data e local determinado”. Acórdão TC-867/2014-Plenário, TC 1280/2011, relator Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
publicado em 21/01/2015 (g.n).
Note-se que o julgado supramencionado deixa claro o
entendimento desta Corte de Contas acerca dos requisitos exigidos na contratação direta de bandas ou artistas, quais sejam: a) que se dê de forma direta com o profissional artista; b) em caso de impossibilidade de se entabular o ajuste com o próprio artista, deve-se exigir do
empresário intermediário a carta de exclusividade acompanhada do respectivo contrato firmado entre o artista/
banda.
Portanto, de acordo com o entendimento adotado por
este TCEES, baseado em voto do Conselheiro Rodrigo
Flavio Freire Farias Chamoun, não basta ao empresário
ou empresa intermediária a mera apresentação da “carta de exclusividade”, exigindo-se, isto sim, que esta se faDiário Oficial de Contas

ça acompanhar do respectivo contrato firmado com o artista/banda.
No caso ora em análise as contratações dos artistas/bandas, muito embora realizadas através de empresas interpostas, se deram com a mera apresentação de “cartas
de exclusividade”, o que revela a precariedade do liame
existente entre as empresas contratadas pelo município de Brejetuba e os artistas/bandas que se apresentaram nos eventos custeados com recursos públicos, desatendendo frontalmente ao disposto no art. 25, III, da Lei
8.666/93 e a jurisprudência desta Corte de Contas que,
não só no mencionado Acórdão TC 867/2014, mas sim
em várias oportunidades, já se manifestou sobre o tema,
senão vejamos:
ACÓRDÃO TC-548/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
Tratam os presentes autos de Relatório de Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Laranja da
Terra, referente ao exercício de 2008, sob a responsabilidade do (...), Prefeito Municipal.
(...) A equipe de auditoria apontou como irregular a contratação de artista, nos moldes procedimentais do Art.
25, inciso III da Lei 8666/93, sem que houvesse a figura
do representante exclusivo.
(...) A Lei de Licitações exige, para a contratação de profissional artista através de inexigibilidade de licitação,
que o ajuste se dê diretamente (com o próprio artista)
ou através de empresário exclusivo.
(...) entende-se por empresário exclusivo “(...) o profissional ou agência que intermedeia, com caráter de
exclusividade, o trabalho de determinado artista. Numa analogia, é o fornecedor exclusivo daquela mão de
obra”.
www.tce.es.gov.br

(...) levando-se em conta de que não foram apresentados documentos para comprovação das alegações defensivas, opina-se pela manutenção da irregularidade.
(Processo 738/2009,   Data da sessão: 23/07/2014,   Relator: SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO) (g.n).
ACÓRDÃO TC-295/2013
Cuidam os presentes autos de Relatório de Auditoria,
realizada na Prefeitura Municipal de Guarapari, referente ao exercício de 2008, sob a responsabilidade dos
Srs. (...), Prefeito Municipal, no período de 01/01/08 a
04/06/08, e (...), no período de 05/06/08 a 31/12/08.
(...) os apontes de irregularidades, para fins de decisão
desta Egrégia Corte de Contas, vejamo-nas:
16. Contratação de Shows Musicais através de Terceira
Pessoa – art. 37, XXI, da CF/88 e arts. 2º, 25, III e 26 da
Lei 8666/93.
(...) Segundo o Relatório de Auditoria, a Prefeitura Municipal de Guarapari contratou os diversos shows acima
relacionados por inexigibilidade de licitação, porém sem
observar as regras contidas na Lei de Licitações concernentes ao objeto contratual. O artigo 25, inciso III, da Lei
nº 8.666/93 permite a inexigibilidade de licitação tão
somente para a contratação de profissional do setor artístico, quando esta se proceda diretamente com o artista ou através de empresário exclusivo.
(...) Contudo, verifica-se, que os empresários exclusivos
dos artistas contratados não participam diretamente
do processo de contratação.
Ocorreu, na verdade, que as empresas contratadas,
sem licitação, atuaram junto ao município, não na qualidade de empresário, como se autodenominam, mas
como prestadores de serviços, e em sendo assim, deSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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vem ser contratados através de processo licitatório (artigo 2º da Lei nº 8.666/93 e Constituição Federal, artigo
37, inciso XXI).

bem como a conversão dos autos em tomada de contas
especial, tendo em vista terem sido identificados indícios
de dano ao erário (...).

sentação realizada, infringindo os princípios do processo
licitatório, já que o contrato foi realizado por inexigibilidade de licitação.

Destarte, caso os artistas e seus respectivos empresários entendam conveniente a contratação de intermediários, caberá a estes o pagamento pelo serviço dos
mesmos, não sendo lícito que tal ônus venha a ser
transferido para o Município.

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 ITC 8368/2014 (fls.
496/502), que aqui se transcreve:

Quanto aos artigos 72 e 78, inciso VI, da Lei 8.666/93, verifica-se que não se aplicam ao caso.

Além disso, registrou a Equipe de Auditoria que a Prefeitura Municipal de Guarapari contratou as empresas
acima relacionadas sem justificar nos autos a escolha do
fornecedor e o preço contratado, infringindo o artigo 26,
inciso II e III, da Lei de Licitações.

2.1. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIÇOS DE SHOWS
POR INEXIGIBILIDADE

Ante a análise transcrita da área técnica, tenho como esgotado o assunto, sendo desnecessário maiores delongas, razão porque acompanho a área técnica e o douto Representante do Parquet de Contas e mantenho a
irregularidade. (Processo: 1145/2009, Data da sessão:
10/07/2013, Relator: MARCO ANTONIO DA SILVA) (g.n).
ACÓRDÃO TC-1073/2014 - PLENÁRIO
Versam os presentes autos sobre Representação subscrita pelo senhor (...), atual Prefeito Municipal de Barra
de São Francisco, narrando a ocorrência de possíveis irregularidades na contratação por inexigibilidade de licitação da empresa (...), ocorrida na gestão anterior, para promoção de shows de diversas bandas por ocasião
do carnaval de 2012, no período de 17 a 21 de fevereiro de 2012.
A documentação foi encaminhada à 6ª Secretaria de
Controle Externo, a qual elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI 490/2013 (fls. 296/304), apontando as seguintes
irregularidades, e sugerindo a citação dos responsáveis,
Diário Oficial de Contas

Quanto à contratação de artistas por inexigibilidade de
licitação sem atender ao requisito de “através de empresário exclusivo”, conforme artigo 25, inciso III, da Lei
8.666/93, a defesa basicamente alegou que nota-se através dos contratos de prestação de serviços de fls. 06/08,
15/17, 29/31, 41/43, 50/52, e 58/60, que o empresário
(...) – ME contratou as bandas (...) respectivamente, passando a ser o empresário exclusivo de todas elas a partir da referida contratação, com o fito de empresariá-las
imediatamente no Carnaval de 2012.
(...) Assim, verifica-se que a Prefeitura Municipal de
Barra de São Francisco contratou por inexigibilidade de
licitação a apresentação de shows artísticos através de
um terceiro (...) que não detinha poderes para ajustar
ou assinar contratos, infringindo o inciso III do artigo 25
da Lei 8.666/93, bem como o artigo 2º da mesma lei, e
o artigo 37, inciso XXI, da CF.
Além da não participação do empresário exclusivo no
processo de inexigibilidade de licitação, não foi possível
identificar o valor efetivamente pago a cada banda participante do CARNABARRA 2012. Verifica-se somente que
a empresa intermediária recebeu R$ 15.202,00 por aprewww.tce.es.gov.br

Nesses termos, somos pela manutenção da irregularidade. (Processo: 4432/2013, Data da sessão:
02/12/2014, Relator: SEBASTIAO CARLOS RANNA DE
MACEDO) (g.n).
Os julgados retromencionados guardam estreita simetria com os fatos descritos no caso concreto, no qual se
admitiu como se lícitas fossem (para os fins do art.25, III,da Lei 8666/93) cartas de exclusividade absolutamente
precárias, não tendentes a estabelecer um vínculo de caráter duradouro entre artistas e empresários.
Assim sendo, opina-se pela irregularidade do item guerreado.
IV. CONCLUSÃO
Diante do exposto, opina-se pelo conhecimento do presente Pedido de Reexame, para no mérito pugnar pelo seu provimento parcial, desacolhendo a pretensão
de ver reformado Acórdão TC 628/2014-Primeira Câmara no que respeita à obrigação de ressarcimento pela liquidação deficiente da despesa oriundas do contrato 284/2009 e acolhendo as razões recursais no que toca
à contratação de artistas com infringência às prescrições
do art. 25, III, da Lei 8666/93, aplicando aos recorridos
consequentemente sanção pecuniária.
Em 14 de julho de 2018.
[...]”
No mesmo sentido o Parecer 621/2018 do Ministério
Segunda-feira, 9 de julho de 2018

205

ATOS DO PLENÁRIO

Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva:
“[...]
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 00021/2018-6, às
fls. 89/105, pugnando pelo provimento parcial do Pedido de Reexame.
Vitória, 19 de fevereiro de 2018.
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador de Contas”
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
deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. CONHECER do presente recurso;
1.2. DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso quanto ao seu mérito, no sentido de manter a irregularidade constante do item 3.1.6.1 da Instrução Técnica Conclusiva 1639/2013 constante do processo TC
1988/2010, qual seja:
2.1 Ausência de exclusividade na contratação de show
Diário Oficial de Contas

artístico
Base legal: Infringência ao art. 25, inciso III da Lei
8.666/93.
Responsável: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal
1.3. MANTER a multa anteriormente aplicada, bem como os demais itens, recomendações e determinações
do Acórdão TC 628/2014 e, consequentemente, o julgamento pela irregularidade das contas dos senhores Itamir Sousa Charpinel e Celimar Tristão de Sousa Uliana,
frente à Prefeitura Municipal de Brejetuba no exercício
de 2009;
1.4. ARQUIVAR os presentes autos, após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 08/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária do
Plenário.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
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- 492/2018 – PLENÁRIO

4. Especificação do quórum:

Processo TC: 3401/2016-4

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

Assunto: Denúncia

4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
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 ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
www.tce.es.gov.br

Jurisdicionados: Secretaria de Estado da Educação – SEDU, Secretaria de Estado de gestão e Recursos Humanos
- SEGER
Denunciante: Sindicato dos Trabalhadores e Servidores
Públicos Ativos e Aposentados do Estado do Espírito Santo - SINDIPUBLICOS/ES
Exercício: 2016
Responsáveis: Haroldo Correa Rocha - Secretario de Estado da Educação /ES Dayse Maria Oslegher Lemos - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos /ES
Procurador: Marcos Gomes Ribeiro (OAB-ES 21.094)
DENÚNCIA – SEDU E SEGER -– EXERCÍCIO DE 2016 – RESegunda-feira, 9 de julho de 2018
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CONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE DAYSE MARIA
OSLEGHER LEMOS - EXTINGUIR SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO – NÃO CONHECER DA DENÚNCIA – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Trata o expediente encaminhado pelo Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito
Santo - SINDIPUBLICOS/ES, em face da Secretaria de Estado da Educação – SEDU e da Secretaria de Estado de
gestão e Recursos Humanos – SEGER, protocolizado neste Tribunal sob o nº 6907/2016-5 (fls. 2-110), na data de
13 de maio de 2016, informando da existência de supostas irregularidades na realização do concurso público realizado através do Edital nº 01/2015 – SEGER/SEDU, e
contratação de servidores temporários em detrimento
de servidores concursados.
Inicialmente, notifiquei os responsáveis para apresentação das informações que entendessem necessárias, com
amparo no art. 176, §3º, inc. I da Resolução TC 261/2013
(Decisão Monocrática 607/2016, fls. 113/114).
Mediante a Manifestação Técnica 675/2016 (fls.
212/216), a Secex Previdência opinou pelo não conhecimento da Denúncia, por não terem sido observados os
requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno, e pela notificação dos responsáveis para realizarem novo concurso para preenchimento das vagas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 01681/2016 - fl. 221).
Diário Oficial de Contas

Desta forma, notifiquei os responsáveis para encaminharem as providências adotadas ou a serem adotadas,
com vistas à realização de novo concurso público para
preenchimento de vagas para as quais não houve candidatos habilitados (Decisão Monocrática 1316/2016, fls.
228/233).
Por meio da Manifestação Técnica 1234/2016 (fls.
251/254), a Secex Previdência opinou por citar os responsáveis, para, querendo, apresentarem defesa sobre a
irregularidade estabelecida na Instrução Técnica Inicial
1159/2016 (fls. 255/262).
A citação foi realizada pela Decisão Monocrática
0020/2017 (fls. 264-266), e os responsáveis apresentaram justificativas às fls. 275/361.
Em seguida a SecexPrevidência exarou a Manifestação
Técnica Conclusiva 3742/2017 (fls. 366/378), opinando
por responsabilizar o senhor Haroldo Corrêa Rocha – Secretário de Estado da Educação e a senhora Dayse Maria
Oslegher Lemos – Secretária de Gestão e Recursos Humanos.
O Ministério Público de Contas, no parecer de fls.
382/385, da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se em consonância com a área
técnica.
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
www.tce.es.gov.br

como razão de decidir a fundamentação exarada na Manifestação Técnica Conclusiva 3742/2017 (fls. 366/378)
e no parecer do Ministério Público de Contas de fls.
382/385, da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva abaixo transcritos:
- Instrução Técnica Conclusiva 0342/2017 “(...) 1 ANÁLISE TÉCNICA DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
1.1 AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
PARA O CARGO DE PROFESSOR
Base legal: art. 37, II e IX da CF/88.
Responsáveis:
Identificação: Haroldo Corrêa Rocha - Secretário de Estado de Educação - SEDU
Dayse Maria Oslegher Lemos - Secretária de Gestão e
Recursos Humanos - SEGER
Conduta: Não realizar concurso público estando ciente da essencialidade deste meio para investir servidores
públicos nas funções de professor, na forma do art. 37,
II, da CF. Por outro lado, admite que possui na estrutura
permanente com expressivo quadro de professores temporários e os mantém em detrimento do concurso público, sem que houvesse demonstrado real e específica
necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da Constituição Federal).
Nexo causal: Não realizando concurso público para o
provimento de cargos de sua necessidade permanente
e, em contrapartida, admitindo que mantém servidores
temporários para executar atividades permanentes da
estrutura educacional do Estado, ofende diretamente o
inciso II e IX do art. 37 da CF/88.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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A ITI 1159/2016-1 assim descreveu este item:
Inicialmente, deve-se ressaltar que nas manifestações
apresentadas os defendentes solicitam que suas defesas preliminares sejam consideradas em conjunto. Isto
se deve ao fato de que o planejamento de pessoal da secretaria de educação envolve os responsáveis pela pasta da específica (SEDU) e geral (SEGER), motivo pelo qual
ambos os Secretários de Estado são igualmente responsáveis pelos atos ora em análise.
A partir da admissão que foi realizado concurso público
em número insuficiente para suprir a necessidade do Estado e em contrapartida admite-se que há a manutenção de expressivo número de professores temporários,
há descumprimento da norma constitucional de exigência de concurso público para investidura em cargo público.
Com as novas informações dos autos de que 1.000 (um
mil) cargos serão destinados à substituição de pessoal é
possível concluir que há indícios de autoria e materialidade na afirmação de privilégio de professores temporários mantidos em desconformidade com as normas
constitucionais, ou seja, há indício de existência de burla ao concurso público, não tendo sido afastada com as
manifestações preliminares desacompanhadas de documentação de que tenham sido adotadas providências
concretas para substituição da mão de obra precária pela efetiva.
Nada obstante ter sido realizado concurso público em
2015 (Edital n. 001/2015) para o cargo de professor e
mesmo ante o significativo número de candidatos aprovados e nomeados, é incontroverso que muitas vagas
existentes permaneceram não preenchidas, não tendo
os Secretários de Estado denunciados apontado mediDiário Oficial de Contas

das concretas adotadas para substituição dos contratos
temporários por efetivos; ao contrário, afirmam que “foi
editado o Decreto n. 3.923-R, publicado em 07 de janeiro de 2016, que no vácuo do art. 17, §1º da lei em tela, determinou a extinção gradual dos contratos temporariamente nos órgãos públicos estaduais até o ano de
2025, com sua pertinente substituição por servidores
efetivos” (fl. 131).
Nessa linha, por meio das informações existentes nos
autos, há indício de irregularidade na manutenção de
contratos temporários em desobediência aos restritos
critérios da Constituição Federal e contrários, até mesmo, à lei complementar que o próprio editou para regular os casos excepcionais de contratação de professor.
Com efeito, a Constituição Federal não admitiu a contratação de cargos de necessidade permanente quando há
continuada imprescindibilidade da atividade; ao contrário, determinou que os mesmos apenas podem ser providos após regular realização de concurso público, não
sendo permitida à lei ou ao administrador ampliar o conteúdo restritivo da norma (art. 37, II c/c, CF):
[...]
Ademais, não noticia o denunciado ter promovido concurso público para os cargos os quais pretende promover
contratações temporárias. Ao contrário, depreende-se
do portal selecao.es.gov.br que no âmbito estadual tem
havido preferência pela realização de contratos temporários em detrimento à realização de concursos, ferindo
a ordem constitucional.
Assim, mesmo estando ciente da essencialidade de concurso público para investir servidores públicos, especialmente nas funções de professor lançaram mão da conwww.tce.es.gov.br

tratação temporária, incorrendo na desobediência do
comando constitucional inserto nos incisos II e IX do art.
37, da Carta Fundamental, verbis:
[...]
A mesma previsão é observada no texto da Constituição
do Espírito Santo:
[...]
Nessa linha, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
[...]
Depreende-se da leitura do precedente da Corte de Vértice que toda a interpretação constitucional para caso de
contratação temporária deve ser excepcional. Em outras
palavras, só pode ser considerada constitucional a contratação temporária que siga todos os requisitos predispostos na Carta de 1988. Nesse sentido expõe o Recurso
Extraordinário RE 658026/MG julgado pelo Pleno do STF,
em 09/04/2014:
[...]
Inequívoco, pois, que a partir de tal conduta omissiva não realização de concurso público para cargos de natureza permanente - e subsequente conduta comissiva
- pretensão de contratação de servidores temporários
para exercer atividades típicas de servidores efetivos, incorrem os responsáveis em afronta à constituição federal (incisos II e IX do art. 37) e à constituição estadual (incisos II e IX do art. 32), motivo pelo qual deve ser coibida
por esta Corte de Contas.
Justificativas:
Às fls. 275/278, por meio do Ofício SEDU/GS/Nº 173, o
Sr. Carlos Eduardo Zucoloto Xavier (Secretário de Estado
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de Educação – respondendo) e a Sra. Dayse Maria Oslegher Lemos (Secretária de Gestão e Recursos Humanos –
SEGER), assim se justificam:
[...]
Quanto às supostas irregularidades no concurso público,
objeto do Edital 01/2015, a SEDU já se manifestou em junho de 2016, através do Oficio n° 650/2016, juntado ao
processo TCEES n° 03401/2016-4, e solicitou o arquivamento da mesma por total improcedência, nos termos
do artigo 176, § 3°, inciso 11, da Resolução TC 261/2013.
Quanto à contratação de servidores temporários em detrimento de servidores concursados, a SEDU vem adotando ao logo dos últimos 02 anos diversas medidas para
que o número de temporários tenham uma redução expressiva, como iremos comprovar mais adiante.
Preliminarmente, cabe esclarecer que o Edital 01/2015
do concurso público realizado em 2015 teve seu prazo de
validade fixado em 08 meses, IMPRORROGAVEL, a contar da data da publicação da homologação do resultado
final, conforme subitem 13.4 (DOC. N° 01).
Se a intenção da SEDU fosse de não realizar concursos
públicos, o prazo de validade do certame seria de 02
anos, PRORROGAVEL por igual período, conforme previsto na Constituição Federal.
Através do Edital n° 07/2016, publicado em 15/04/2016,
a SEGER/SEDU homologou o resultado final do certame,
cujo prazo esgotou-se em 15/12/2016 (DOC. N° 02).
Os decretos de nomeação dos aprovados foram publicados em 06/06/2016 e 1°/11/2016. (DOC. N° 03).
Logo após, a SEDU publicou os Editais n°5 54/2016
(publicado em 12/12/2016), 001/2017 (publicado em
04/01/2017) e 08/2017 (publicado em 14/02/2017), esDiário Oficial de Contas

tabelecendo regras para atribuição de carga horaria especial (CHE), para os professores efetivos da rede. Tal iniciativa tem por objetivo elevar a carga horária semanal
de 25 horas para até 44 horas, de modo a reduzir o quadro de servidores temporários do Estado (DOC. N° 04).
O fato é que a atual administração tem conseguido reduzir de forma significativa o quadro de professores temporários nos últimos 02 anos.
Essa afirmativa pode ser comprovada através de relatórios do sistema SIARHES, que estamos fazendo juntada, com data de 30/11/2014, 30/11/2015 e 30/11/2016
(DOC. N° 05).
Em novembro de 2014, o quadro de professores temporários do Estado era de 15.052 servidores, que foi reduzido em 30/11/2015 para 13.255 e nova redução em
30/11/2016 para 11.107, com um corte de quase 4.000
profissionais. Em termos percentuais, reduzimos o quadro em mais de 26%.
É evidente que o ingresso de candidatos aprovados no
concurso realizado contribuiu para esse feito, mas também medidas internas, como a concessão de carga horária especial, foram fundamentais para a redução apontada.
Para o corrente ano, nova redução será realizada. E os
números apontam para ISSO.
O relatório extraído do sistema SIARHES, datado de
02/03/2017, registra um total de 7.512 profissionais
(DOC. N° 06), uma redução de 50% do quadro que recebemos no início desta gestão.
Este número sofrerá pequeno acréscimo em razão de alguns contratos ainda não cadastrados.
Porém, trabalhamos com a expectativa de um quadro inwww.tce.es.gov.br

ferior a 8.000 professores temporários para o corrente
ano.
Nos relatórios do SIARHES acima citados, devem ser desconsiderados os quantitativos relativos ao cargo de Cuidador, por não se tratarem de servidores em regência
de classe.
Importante registrar ainda, que em 25/09/2015 foi publicada a Lei Complementar n° 809, definindo as regras
de contratações por tempo determinado, no âmbito do
Poder Executivo Estadual (DOC. N° 07). O artigo 17 da
mesma atribui responsabilidade às Secretarias pela redução gradativa do quantitativo de servidores temporários.
O referido artigo foi regulamentado pelo Decreto n°
3923-R, publicado em 07/01/2016 e em seu artigo 1°
estabeleceu as metas de redução gradativa dos servidores contratados temporariamente nas Secretarias de
Estado. Como pode ser observado, a Secretaria de Estado da Educação, antecipando-se ao estabelecido pelo Poder Executivo já superou meta a ser cumprida até
31/12/2021 (DOC. N° 08).
Comprovadamente a SEDU está e continuará reduzindo
gradativamente seu quadro de servidores temporários.
Porém essa redução não pode ser feita de forma abrupta, até mesmo porque a legislação que rege a jornada de
trabalho do professor efetivo é fixada em 25 horas semanais e, em alguns casos a carga horária é superior as necessidades reais das unidades escolares em alguns municípios. A redução será feita observando-se a real necessidade de contratação do servidor efetivo mediante
acompanhamento das mudanças na legislação relativa à
reforma do ensino médio e número de matrículas da rede pública.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Destacamos que, a exemplo de 2015 e 2016, novamente
promoveremos concurso público para o magistério estadual no presente ano, assim como também o faremos no
ano de 2018. Há inclusive previsão na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual de 2017 previsão de gastos pra a realização de tais certames. E isso
não se deu por ocasião da presente denúncia: o Governo
do Estado já havia tornado pública sua intenção de realizar o Concurso Público do magistério de 2017 já no 4°
trimestre de 2016.
Tudo isso reforça o compromisso das Secretarias e do
Governo com a paulatina extinção dos contratos temporários no âmbito do magistério público estadual, segundo o comando legislativo contido no art. 18 da Lei Complementar n° 809/2015, regulamentado pelo Decreto n°
3.923-R/2016, como já destacado supra.
Parece desarrazoado, portanto, que as atuais gestões
destas Secretarias sejam penalizadas pela contratação
de temporários no âmbito do magistério estadual, visto
que trabalham incessantemente para sua diminuição, e
com expressivos resultados, mesmo diante da grave crise econômica que assola o país.
O que torna ainda mais notável o esforço envidado nesse
sentido. São as informações pertinentes, s.m.j.
Por fim, os secretários que assinam à presente, dispõem-se a realizar sustentação oral, quando da apreciação dos
presentes autos.
[...]
Análise:
A irregularidade diz respeito à reiterada adoção de contratações temporárias em detrimento de realização de
concurso público para cargos efetivos de professores,
Diário Oficial de Contas

tanto que a Secretaria de Estado de Educação, antes de
encerrado o certame público, já preparava processo seletivo para contratação de professores temporários, tendo sido esta a opção para prover as vagas remanescentes do concurso de 2015 e outras da educação. Segundo
a ITI, tem ocorrido no âmbito da SEDU sucessivas e constantes contratações temporárias em desprestígio às contratações de servidores efetivos por meio de concurso
público, em afronta à Constituição Federal.
Sob outro aspecto, os defendentes alegam que a SEDU
vem adotando diversas medidas para reduzir o número de servidores com vínculo temporário. Foi citado o
concurso público (Edital 01/2015), objeto dessa denúncia, e ainda o Decreto Estadual 3923-R, publicado em
07/01/2016, que em seu artigo 1° estabeleceu as metas
de redução gradativa dos servidores contratados temporariamente nas Secretarias de Estado.
Segundo a defesa, a atual administração tem conseguido reduzir de forma significativa o quadro de professores temporários nos últimos 02 anos, e essa afirmativa
pode ser comprovada através de relatórios do sistema
SIARHES, que comprovam um corte de quase 4.000 profissionais em dois anos e que, em termos percentuais, o
quadro foi reduzido em mais de 26%. Além do concurso
público, a carga horária especial também contribuiu para essa diminuição.
Os citados alegam ainda que no corrente ano há a expectativa do quadro de temporário ficar abaixo dos oito mil
servidores. Informam ainda que em 2017 e 2018 serão
promovidos concursos públicos para o magistério estadual, sendo que há previsão na LOA e LDO de 2017 para
a realização de tais certames.
Para analisar o caso concreto e verificar se os argumenwww.tce.es.gov.br

tos dos defendentes elidem ou não a irregularidade, é
importante checar as informações trazidas na defesa.
Uma delas se refere à redução do quantitativo de servidores temporários nos últimos anos. A análise dos cargos na SEDU pode ser vista a seguir:
Tabela 1: Evolução dos cargos ocupados na SEDU entre
junho de 2015 e junho de 2017
Referên- DT´s

%

Efetivos %

cia
jun/17
nov/16
jun/16
nov/15
jun/15
nov/14

11.972
13.071
13.119
14.452
14.135
16.061

61%
62%
63%
64%
63%
63%

7.297
7.887
7.353
7.939
8.301
9.056

37%
37%
36%
35%
37%
36%

Outros %

Total de %

vínculos

servido-

212
208
205
204
155
194

1%
1%
1%
1%
1%
1%

res
19.481
21.166
20.677
22.595
22.591
25.311

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Fonte: Quantitativo de servidores ativos do Poder Executivo Estadual – Adm. Direta - Relatório de Informações Gerenciais - SEGER (disponível em: http://seger.es.
gov.br/informacoes-de-recursos-humanos). Acesso em
17/08/2017.
Ao analisar a tabela acima, verifica-se que entre novembro de 2014 e junho de 2017, houve uma redução de
4.089 servidores temporários, o que representa uma redução da ordem de 34% no total desses servidores. Porém, constata-se que nesse período também houve uma
redução na quantidade de servidores efetivos em 1.759
servidores ou 24% e na quantidade total de servidores
em 30%.
Essas informações permitem concluir que no período
houve uma redução natural da quantidade de servidores
da SEDU, em ambos os vínculos, tanto que houve uma
redução expressiva também na quantidade de servidores efetivos. Além disso, a quantidade total de servidores temporários ficou na faixa entre 61% e 64% do total
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de servidores da pasta, enquanto dos efetivos ficou entre 35% e 37%. Conclui-se que esses números não demonstram, pelo menos ainda, uma redução significativa
a ponto de ratificar uma política de redução do número
de temporários, até mesmo porque em termos percentuais continuam sendo o vínculo preponderante na SEDU, em mais de 60% do total de servidores.

deste mesmo ano.

A justificativa de já ter alcançado a meta de redução do
número de temporários estabelecida no Decreto Estadual 3923-R, publicado em 07/01/2016, que estabeleceu
as metas de redução gradativa dos servidores contratados temporariamente nas Secretarias de Estado, não deve ser levada em consideração para elidir a ilegalidade.
Até mesmo porque as contratações temporárias reiteradas e excessivas, conforme demonstrado, é uma irregularidade insanável e uma afronta à Constituição Federal,
não alterando o cenário imposto pela irregularidade narrada nesse item.

Edital Proc. Seletivo Publicação
Simplif.
003/16
jan/16

Ao substituir gradativamente as contratações temporárias por servidores efetivos a SEDU não estará realizando nada mais do que cumprir gradativamente dispositivo
constitucional. Além do mais, os números demonstrados
na Tabela 1 e as justificativas e documentos juntados pelos citados em nenhum momento conduzem à uma conclusão de que há um plano ou estudo que demonstre a
política de substituição dos servidores temporários.
Conforme se depreende dos autos, o Edital do Concurso Público 001/2015 para provimento do quadro efetivo dos professores no âmbito da SEDU foi publicado no
DIO-ES em 19/11/2015 (fls. 151/161), com validade de
oito meses improrrogável. Já o resultado final do concurso público foi publicado em abril de 2016 (fls. 44/83) e,
segundo a regra editalícia, teria validade até dezembro
Diário Oficial de Contas

Nesse intervalo, em rápida consulta realizada na internet, verifica-se alguns editais de processo seletivo simplificado para contratação de professores para a SEDU,
conforme quadro abaixo:
Quadro 01: Exemplos de editais de processos seletivos
simplificados para professores da SEDU em 2016

045/16

out/16

055/16

dez/16

056/16

dez/16

057/16

dez/16

Cargos
Professor MaPA e MaPB
Professor MaPA, MaPB, MaPP e Educação
Especial
Professor Regente de
Classe / Professor em
função
pedagógica
MaPA, MaPB e MaPP
Professor MaPB e
Educação Especial
Professor MaPA e MaPB

Fonte: Editais de processos seletivos simplificados disponíveis em: https://selecao.es.gov.br/novo. Acesso em
17/08/2017.
O Quadro 01 mostra que, mesmo com concurso público para provimento efetivo em aberto, a SEDU já preparou e divulgou editais de processos seletivos para contratação de professores temporários. Além disso, elaborar um concurso público com validade de oito meses improrrogável para, logo em seguida, realizar contratações
temporárias reiteradas para preenchimento do quadro
de professores evidencia o desprestígio no preenchimento desses cargos por servidores efetivos.
Nota-se que as contratações temporárias ocorridas sistematicamente nos últimos anos no âmbito da Administrawww.tce.es.gov.br

ção Direta e Indireta do Estado também são caracterizadas como despesa com pessoal nos termos do art. 18 da
LRF e, portanto, não justificam a escolha dessa contratação no cenário atual de queda de arrecadação da receita do Estado.
Depreende-se dos autos, portanto, uma predominância
de maior número de servidores públicos temporários em
exercício de atividades típicas de cargos públicos efetivo.
Tal fato implica descumprimento da regra constitucional
do concurso público, prevista no art. 37, II e dos valores
e princípios que lhe robustecem:
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:  
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis
aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
A mesma previsão é reproduzida no texto da Carta Constitucional do Estado do Espírito Santo:
Art. 32 - As administrações públicas direta e indireta de
quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse
público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e
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também aos seguintes:
II - a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexibilidade do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão,
declarados em lei, de livre nomeação e exoneração;
A situação constatada não é inaugural. Observam-se
dois exemplos de julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em situações similares à analisada em que a corte determinou a imprescindibilidade do
cumprimento da regra do concurso público para a contratação de servidores para exercer atividades permanentes da administração:
62636 - DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDITAL SEGER Nº
19/2014.PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PARA PREENCHIMENTO DE 19
(DEZENOVE) CARGOS DESTINADOS A PROFISSIONAIS DE
ÁRES DIVERSAS. NECESSIDADE PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE
CONCURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, dispõe que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista
em Lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração”.
II. Na hipótese, por meio do Edital SEGER nº 19/2014,
de 13.05.2014, o Recorrente deflagrou Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de 19 (dezenove) profissionais de áreas de formação diversas, além do
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preenchimento de cadastro de reserva, visando, conforme aduziu, atender às necessidades emergenciais vinculadas às ações sociais do Governo Estadual, através do
“Programa Estado Presente”. Não obstante, as funções
atribuídas aos respectivos cargos - Sob o título de “Especialista em Desenvolvimento Humano e Social” - Buscariam, a rigor, atender a necessidade de ordem permanente, no âmbito da Administração Pública Estadual, violando o normativo constitucional que exige a
contratação de Servidores por meio de Concurso Público. A contratação temporária de Servidores somente deve ocorrer em situações emergenciais e temporárias, conforme o teor do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, o que não restou verificado, no caso.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 001790389.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 02/09/2014; DJES
11/09/2014)

aprovada, exsurgindo, o seu direito à nomeação e posse. III - Nesse contexto, em tendo a Administração Pública efetuado contratação temporária para ocupação
de cargo para o qual há candidato aprovado em concurso público e - E aí reside a excepcionalidade da situação
-, forçoso concluir pela necessidade de preenchimento de tais vagas pelos candidatos legitimamente aprovados, sob pena de se inviabilizar o exercício das funções pertinentes ao cargo em questão por candidatos
regularmente aprovados em certame. lV - Evidencia-se,
portanto, a ilegalidade perpetrada pela Administração
Pública, materializada na omissão quanto a nomeação
dos candidatos aprovados, enquanto mantém naquela função, contratados temporários, a demonstrar, como dito, a necessidade do provimento de tais cargos. V
- Recurso conhecido e improvido. (TJES; AG-AP 000237622.2014.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 31/08/2015; DJES 14/09/2015)

49680909 - AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.
MÉRITO. PRETERIÇÃO EM CONCUROS PÚBLICO. MUNICÍPIO QUE LANÇA EDITAL PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA TENDO CANDIDATOS APROVADOS. ILEGALIDADE
MANIFESTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Tem-se que o agravo combate si a
decisão monocrática, já que expõe de forma clara e precisa a matéria a ser reformada, cumprindo assim o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. II - Extrai-se que, embora existam candidatos aprovados aguardando nomeação, o município lançou edital de processo seletivo nº 009/2014 (fls. 153/156 e 178/183) pretendendo a contratação temporária de 22 profissionais
no mesmo cargo e carga horária em que a recorrida foi

Acerca do tema, há precedente judicial extraído do RE
658.026 do STF reconhecido como tal na ADI 5163/GO,
no qual a Corte expõe que a contratação temporária reclama a presença de todos os seguintes requisitos para
sua validade:

www.tce.es.gov.br

os casos excepcionais devem estar previstos em lei;
o prazo de contratação precisa ser predeterminado;
a necessidade deve ser temporária;
o interesse público deve ser excepcional;
a necessidade de contratação há de ser indispensável,
sendo vedada a contratação para os serviços ordinários
permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração, mormente na ausência de uma necessidade temporária.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Aplicando a regra do precedente acima ao caso em análise, nota-se que ainda que existam leis que versem sobre
as contratações temporárias questionadas (Leis Complementares Estaduais 502/2009 e 809/2015) e os prazos
estejam definidos em lei (sem adentrar na constitucionalidade das leis), os outros três requisitos não foram atendidos.
De forma que, não se trata de necessidade temporária
ou interesse público excepcional. Os esclarecimentos
prestados pelos gestores apenas ratificam que a necessidade é permanente e o interesse público é imprescindível, porém ordinário, e está sob o espectro das contingências normais da Administração.
Desse modo, inequívoco que a contratação e a renovação de contratos de servidores temporários para exercer
atividades típicas de servidores efetivos é uma afronta
à Constituição Federal e à Constituição Estadual, motivo
pelo qual deve ser coibida por esta Corte de Contas. Não
foi trazido aos autos pelos gestores quais as providências tomadas a fim de mudar o cenário narrado, de maneira que os serviços permanentes atrelados à SEDU sejam exercidos por servidores efetivos.
Sobre os responsáveis pela irregularidade na contratação de servidores temporários em substituição à nomeação de servidores efetivos para preencher as vagas abertas, importante ressaltar que essa é uma opção
de gestão dos responsáveis pela Secretaria de Estado
de Educação e da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos. É o que se extrai da Lei Complementar
637, de 20 de agosto de 2012, que dispõe sobre as atribuições da SEGER:
DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS
Diário Oficial de Contas

CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Art. 4º O Planejamento de Recursos Humanos deve considerar as necessidades de pessoal de curto, médio e
longo prazo, considerando as demandas quantitativas e
qualitativas.
Art. 5º A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER deve garantir o planejamento de recursos humanos de forma estratégica, sistêmica, sustentável e perene, coordenando trabalhos conjuntos com as
unidades organizacionais de recursos humanos do Poder
Executivo Estadual.
§ 1º As unidades organizacionais de recursos humanos
do Poder Executivo Estadual deverão reportar à SEGER
informações no que se refere ao planejamento de recursos humanos do respectivo órgão ou entidade de atuação.
§ 2º Compete à SEGER, juntamente com os órgãos ou
entidades, analisar as demandas relativas ao planejamento de recursos humanos, sob os seguintes parâmetros:
I - limites legais;
II - estrutura de cargos e funções públicas;
III - composição dos quadros de pessoal;
IV - dimensionamento de recursos humanos;
V - projeção orçamentária.
§ 3º Os parâmetros de que trata o § 2º deverão ser analisados de forma conjunta e sistêmica, considerando a estratégia do Poder Executivo Estadual e do respectivo órgão/entidade demandante.
Portanto, diante da ausência de novos fatos ou justifiwww.tce.es.gov.br

cativas trazidas aos autos capazes de sanar esse item, e
considerando ainda a manutenção da situação irregular
acima exposta, mantém-se o entendimento técnico exarado na ITI pela manutenção dessa irregularidade e responsabilização do Sr. Haroldo Corrêa Rocha - Secretário
de Estado de Educação - SEDU e da Sra. Dayse Maria Oslegher Lemos - Secretária de Gestão e Recursos Humanos – SEGER.
3 PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, em face das informações trazidas na
presente Instrução Técnica Conclusiva, sugere-se o encaminhamento dos autos ao Gabinete do Conselheiro Relator, com as seguintes propostas de encaminhamento,
alertando, ainda, quanto ao pedido de sustentação oral
por parte dos citados:
Responsabilizar o Sr. Haroldo Corrêa Rocha - Secretário
de Estado de Educação - SEDU e a Sra. Dayse Maria Oslegher Lemos - Secretária de Gestão e Recursos Humanos
– SEGER, pela irregularidade constante no item 1.1 desta
Instrução Técnica, com aplicação da multa aos responsáveis prevista no art. 135, incisos II, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012. (...)”
- Parecer do Ministério Público de Contas “(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso de suas atribuições institucionais, com fulcro
no art. 130 da Constituição Federal c/c art. 3º, II, da Lei
Complementar nº. 451/2008, manifesta-se nos seguintes termos.
Em síntese, trata-se de Representação apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do
Estado do Espírito Santo, em razão de possíveis irregulaSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ridades referente à ausência de realização de concurso
público para os cargos de professor.
Denota-se da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
03742/2017-4 que o corpo técnico manteve o seguinte
indicativo de irregularidade, depois de contrapostas as
justificativas apresentadas pelos responsáveis aos fatos
apontados na Instrução Técnica Inicial 1159/2016-1:
1.1 AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
PARA O CARGO DE PROFESSOR
Base legal: art. 37, II e IX da CF/88.
Responsáveis:
Haroldo Corrêa Rocha - Secretário de Estado de Educação - SEDU
Dayse Maria Oslegher Lemos - Secretária de Gestão e Recursos Humanos - SEGER
Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a Instrução Técnica Conclusiva é consentânea com o posicionamento do Ministério Público de Contas, motivo pelo
qual, independentemente de transcrição, passa a fazer
parte integrante deste pelos fundamentos de fato e de
direito ali deduzidos.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 890DF, decidiu que “(...) a Administração Pública direta e indireta deve obediência cogente à regra geral do concurso público para admissão de pessoal, ressalvadas as duas únicas exceções contempladas pela própria Constituição, relativamente ao provimento de cargos em comissão, (...), e à contratação destinada a atender necessidade temporária e excepcional (...)” (g. n.). O voto condutor da lavra do eminente Ministro Maurício Corrêa deixou claro que:
Com efeito, a cláusula constitucional autorizadora destina-se exclusivamente – e aqui a interpretação restritiva se impõe – aos casos em que comprovadamente haja necessidade temporária de pessoal. Tal situação não
abrange aqueles serviços permanentes que estão a cargo do Estado nem aqueles de natureza previsível, para
os quais a Administração Pública deve alocar, de forma
planejada, os cargos públicos para isso suficientes, a serem providos pela forma regular do concurso público,
sob pena de desídia e ineficiência administrativa (g. n.).
Carvalho Filho explica que a contratação temporária deve atender a três pressupostos inafastáveis:

Ora, o cargo de professor é de serviço permanente e de
natureza previsível, o qual deveria ser ocupado por servidores efetivos, deixando evidente a burla ao princípio
do concurso público, não se constituindo exceção a esta regra.

O primeiro deles é a determinabilidade temporal da contratação, ou seja, os contratos firmados com esses servidores devem ter sempre prazo determinado, contrariamente, aliás, do que ocorre nos regimes estatutário e
trabalhista, em que a regra consiste na indeterminação
do prazo da relação de trabalho. [...]

As exceções encontram-se no art. 37, da CF/88, em seus
incisos V (nomeação para cargos em comissão, nas atribuições de direção, chefia e assessoramento) e IX (contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público).

Depois, temos o pressuposto da temporariedade da função: a necessidade desses serviços deve ser sempre
temporária. Se a necessidade é permanente, o Estado
deve processar o recrutamento através dos demais regimes. Está, por isso, descartada a admissão de servido-
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res temporários para o exercício de funções permanentes; se tal ocorrer, porém, haverá indisfarçável simulação, e a admissão será inteiramente inválida. Lamentavelmente, algumas Administrações, insensíveis (para dizer o mínimo) ao citado pressuposto, tentam fazer contratações temporárias para funções permanentes, em
flagrante tentativa de fraudar a regra constitucional. Tal
conduta, além de dissimular a ilegalidade do objetivo,
não pode ter outro elemento mobilizador senão o de favorecer a alguns apaniguados para ingressarem no serviço público sem concurso, o que caracteriza inegável desvio de finalidade.
O último pressuposto é a excepcionalidade do interesse público que obriga ao recrutamento. Empregando o
termo excepcional para caracterizar o interesse público
do Estado, a Constituição deixou claro que situações administrativas comuns não podem ensejar o chamamento desses servidores. Portanto, pode dizer-se que a excepcionalidade do interesse público corresponde à excepcionalidade do próprio regime especial. Algumas vezes o Poder Público, tal como sucede com o pressuposto anterior e em regra com o mesmo desvio de poder,
simula desconhecimento de que a excepcionalidade do
interesse público é requisito inafastável para o regime
especial.
Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal suspendeu
liminarmente a eficácia de dispositivo de Medida Provisória que autorizava recrutamento pelo regime especial
para funções permanentes do INPI – Instituto Nacional
de Propriedade Industrial (ADI- MC 2.125-DF, rel. Min.
MAURÍCIO CORRÊA, julg. em 6.4.2000; Informativo STF
nº 184, abr./2000).
Outrossim, na ADI 2.229-ES (Rel. Min. MARCO AURÉLIO,
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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jun/2004) e na ADI 3700-RN (Rel. min. Carlos Britto, em
15.10.2008), o STF declarou, por ofensa aos arts. 37, II e
134, da CF, a inconstitucionalidade de duas leis estaduais
(uma delas do Espírito Santo), que ilegitimamente, admitiam a contratação temporária de advogados, sem concurso, para atuarem como Defensores Públicos.
Necessário citar, ainda, as seguintes decisões do Excelso Pretório:
RE n. 572.676-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra
Ellen Gracie, DJe de 17.05.2011. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OBRIGAÇÕES DE NÃO-FAZER E FAZER. CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS. ART.
37, II E IX, CF/88. INTERESSE PROCESSUAL E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SUPOSTA CONDUTA REITERADA DE AGRESSÃO À ORDEM CONSTITUCIONAL. INTERESSE PROCESSUAL E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. Diante da reiteração de leis supostamente inconstitucionais, propiciando sucessivas contratações emergenciais de servidores públicos, em desatenção à regra
básica do concurso público, art. 37, II, CF/88, e sem se
estar no campo do recrutamento excepcional, art. 37,
IX, CF/88, tem-se matéria fático-jurídica a autorizar o
recurso à via jurisdicional, como forma de combater a
conduta desafeita a princípio constitucional básico, justificando-se, ademais, conforme exame da situação fática, determine o Judiciário, através de sua função básica,
qual seja, a jurisdicional, a realização de concursos públicos, exatamente para que se dê o provimento regular dos cargos indevidamente ocupados.” 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
ADI 3116/AP, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento: 14/04/2011 EMENTA:
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI AMAPAENSE N. 765/2003. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PERMANENTES: SAÚDE; EDUCAÇÃO; ASSISTÊNCIA JURÍDICA; E, SERVIÇOS TÉCNICOS. NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO DOS INCISOS II E IX DO
ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXIGÊNCIA
DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.
No caso em tela, não se vislumbra a confirmação da contratação dos servidores como hipóteses de contratação
temporária. Pelo contrário, a contratação sucessiva de
professor demonstra o caráter permanente de tal função, o que indica a necessidade de contratação por intermédio de concurso público, restando, portanto, violado o art. 37, IX, da CF.
Isto posto, o Ministério Público de Contas anui ao posicionamento da área técnica constante da Instrução Técnica Conclusiva 03742/2017-4. (...)”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos,
o entendimento técnico exarado na Manifestação Técnica Conclusiva 3742/2017 (fls. 366/378), e no parecer
de fls. 382/385 do Ministério Público de Contas, da lavra
do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte Deliberação que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
www.tce.es.gov.br

1 - julgar procedente a denúncia, nos termos do art. 95,
inciso II, da LC n. 621/12, tendo em vista o reconhecimento da irregularidade concernente a ausência de realização de concurso público para o cargo de professor:
2 - rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo
senhor Haroldo Corrêa Rocha – Secretário de Estado da
Educação e pela senhora Dayse Maria Oslegher Lemos –
Secretária de Gestão e Recursos Humanos em razão da
retro mencionada irregularidade, com amparo no artigo
114, parágrafo único da Lei Complementar 621/2012 c/c
artigo 207, §4º do RITCEES,
3- aplicar multa correspondente a R$3.000,00 (três mil
reais), ao senhor Haroldo Corrêa Rocha – Secretário de
Estado da Educação, com amparo no artigo 135, II da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012 e art. 389, II do RITCEES;
4- aplicar multa correspondente a R$3.000,00 (três mil
reais), à senhora Dayse Maria Oslegher Lemos – Secretária de Gestão e Recursos Humanos, com amparo no artigo 135, II da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 e
art. 389, II do RITCEES;
5 determinar, com base no artigo 57, III, do, da Lei Complementar 621/2012:
5.1 para que o atual gestor tome as providências necessárias a fim de promover concurso público, de provas ou
de provas e títulos, para preenchimento dos cargos de
professor;
6- dar ciência à entidade Denunciante da decisão a ser
proferida por este Egrégio TCEES.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Trata-se de DENÚNCIA encaminhada pelo Sindicato dos
Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo - SINDIPÚBLICOS, em face da Secretária de Estado da Educação – SEDU e da Secretária de Estado de
Gestão e Recursos Humanos – SEGER, em razão de possíveis irregularidades referente á ausência de realização
de concurso público para o provimento de cargos de professor.
O Eminente relator, através da Decisão Monocrática
00607/2016-6, determinou a NOTIFICAÇÃO dos Senhores Haroldo Correa Rocha – Secretário de Estado da Educação e Dayse Maria Oslegher Lemos – Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, para que apresentassem informações que entendessem necessárias, no
prazo de cinco dias.
Registre-se que consta dos autos a Manifestação Técnica 00675/2016-2 (fls. 212-216), contudo a referida Manifestação Técnica, no sistema E-TCEES está numerada como 00680/2016-3.
Após a manifestação dos responsáveis, a Secretária de
Controle Externo Previdência e Pessoal, através da Manifestação Técnica 00675/2016-2, opinou pelo não conhecimento da denúncia, por estarem ausentes os requisitos dos incisos II e III do art. 94 da LC 621/2012, ou
seja, não contém indícios de prova e nem elementos
de convicção suficientes para o regular prosseguimento processual e apuração de ilegalidades, sendo acompanhada pelo Parquet de Contas, conforme Parecer nº
1681/2016-1.
Ato contínuo, o Eminente Relator, através da Decisão
Diário Oficial de Contas

Monocrática 01316/2016-9, determinou a notificação
dos gestores para instrução do feito, para que apresentassem, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, ou a serem adotadas, com vistas à realização de
concurso público para preenchimento das vagas do Anexo I, as quais não houve candidatos habilitados.
Em razão dos documentos acostados às folhas 242247, a área técnica, nos termos da Manifestação Técnica 01234/2016-4, reiterando os entendimentos trazidos anteriormente, propondo o não conhecimento da
denúncia e a citação dos responsáveis para manifestação satisfatória acerca das irregularidades anteriormente suscitadas.
A Área Técnica, por meio da Instrução Técnica Inicial
01159/2016-1, sugeriu a citação dos responsáveis acerca da irregularidade inserta no item 1.1 da sobredita ITI,
sendo acompanhada pelo Eminente Relator, que nos termos da Decisão Monocrática 00020/2017-3, reiterou seu
entendimento no sentido de que a admissibilidade somente deveria ser analisada em momento futuro, após
o regular trâmite processual e determinou a citação dos
responsáveis para apresentarem justificativa no prazo de
trinta dias.
Em resposta aos Termos de Citação nº 00017/2017-1 e
00018/2017-6, os responsáveis apresentaram às folhas
275-361 suas alegações de defesa, tendo a área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC
03742/2017-4, pugnado pela responsabilização do Sr.
Haroldo Corrêa Rocha - Secretário de Estado de Educação - SEDU e da Sra. Dayse Maria Oslegher Lemos - Secretária de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, pela irregularidade constante no item 1.1 da referida instrução
técnica, bem como pela aplicação de multa.
www.tce.es.gov.br

O Ministério Público de Contas, nos termos do Parecer
nº 04338/2017-9, da lavra do Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, em consonância com o posicionamento da
área técnica, pugnou no mesmo sentido.
O Eminente Relator, o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo encampando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, votou pela procedência da denúncia, com aplicação de multa e expedição
de determinação.
Na sequência, após o pedido de vista, visando formar
convicção sobre o voto proferido pelo eminente Relator
dos autos, vem o feito a este Magistrado de Contas para
emissão de relatório e voto de vista, para efeito de julgamento do Plenário desta Corte de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTODEVISTA
Da análise dos autos, foi identificada irregularidade em
face dos responsáveis acima mencionados, referente à
ausência de realização de concurso público para o provimento de cargos de professor, motivo pelo qual se faz
necessário à análise dos atos e fatos, para posterior decisão, em razão da documentação que lhe deu suporte.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Preliminarmente, verifiquei que a presente denúncia,
não atende aos requisitos dos incisos II e III do art. 94 da
LC 621/2012, ou seja, não contém indícios de prova e
nem elementos de convicção suficientes para o regular
prosseguimento processual e apuração de ilegalidades.
Peço vênia ao excelentíssimo Relator, mas não restaram comprovados, em seu voto, o suprimento de tais
ausências, e, por isso, me filio ao entendimento da área
técnica em relação ao não preenchimento dos requisiSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tos de admissibilidade, exarado na Manifestação Técnica 00675/2016-2, acompanhada pelo Ministério Público
Especial de Contas, na forma do Parecer 01681/2016-1,
reiterado na Manifestação Técnica 01234/2016-4.
Posto isto, acompanhando a área técnica, entendo que
NÃO DEVE SER CONHECIDA a presente denúncia, em razão do não atendimento dos requisitos de admissibilidade descritos nos incisos II e III do art. 94 da LC 621/2012.
2. DO MÉRITO:
2.1 AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
PARA O CARGO DE PROFESSOR (REFERENTE AO ITEM
1.1 DA ITC 03742/2017-4).
Base legal: art. 37, II e IX da CF/88.
Responsáveis: Haroldo Corrêa Rocha - Secretário de Estado de Educação – SEDU e Dayse Maria Oslegher Lemos
- Secretária de Gestão e Recursos Humanos - SEGER
Caso entendam os Eminentes Conselheiros pela superação da matéria trazida, em sede preliminar, passo a análise de mérito, aplicando-se o princípio da eventualidade
e da primazia da resolução de mérito.
Inicialmente, trago trecho da defesa apresentada pelo
Senhor Carlos Eduardo Zucoloto Xavier – atual Secretário de Estado de Educação e da Senhora Dayse Maria Oslegher Lemos – Secretária de Gestão e Recursos Humanos, in verbis:
[...]
Quanto às supostas irregularidades no concurso público,
objeto do Edital 01/2015, a SEDU já se manifestou em junho de 2016, através do Oficio n° 650/2016, juntado ao
processo TCEES n° 03401/2016-4, e solicitou o arquivamento da mesma por total improcedência, nos termos
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do artigo 176, § 3°, inciso 11, da Resolução TC 261/2013.
Quanto à contratação de servidores temporários em detrimento de servidores concursados, a SEDU vem adotando ao logo dos últimos 02 anos diversas medidas para
que o número de temporários tenham uma redução expressiva, como iremos comprovar mais adiante.
Preliminarmente, cabe esclarecer que o Edital 01/2015
do concurso público realizado em 2015 teve seu prazo de
validade fixado em 08 meses, IMPRORROGAVEL, a contar da data da publicação da homologação do resultado
final, conforme subitem 13.4 (DOC. N° 01).
Se a intenção da SEDU fosse de não realizar concursos
públicos, o prazo de validade do certame seria de 02
anos, PRORROGAVEL por igual período, conforme previsto na Constituição Federal.
Através do Edital n° 07/2016, publicado em 15/04/2016,
a SEGER/SEDU homologou o resultado final do certame,
cujo prazo esgotou-se em 15/12/2016 (DOC. N° 02).
Os decretos de nomeação dos aprovados foram publicados em 06/06/2016 e 1°/11/2016. (DOC. N° 03).
Logo após, a SEDU publicou os Editais n°5 54/2016
(publicado em 12/12/2016), 001/2017 (publicado em
04/01/2017) e 08/2017 (publicado em 14/02/2017), estabelecendo regras para atribuição de carga horaria especial (CHE), para os professores efetivos da rede. Tal iniciativa tem por objetivo elevar a carga horária semanal
de 25 horas para até 44 horas, de modo a reduzir o quadro de servidores temporários do Estado (DOC. N° 04).
O fato é que a atual administração tem conseguido reduzir de forma significativa o quadro de professores
temporários nos últimos 02 anos.
Essa afirmativa pode ser comprovada através de relawww.tce.es.gov.br

tórios do sistema SIARHES, que estamos fazendo juntada, com data de 30/11/2014, 30/11/2015 e 30/11/2016
(DOC. N° 05).
Em novembro de 2014, o quadro de professores temporários do Estado era de 15.052 servidores, que foi reduzido em 30/11/2015 para 13.255 e nova redução em
30/11/2016 para 11.107, com um corte de quase 4.000
profissionais. Em termos percentuais, reduzimos o quadro em mais de 26%.
É evidente que o ingresso de candidatos aprovados
no concurso realizado contribuiu para esse feito, mas
também medidas internas, como a concessão de carga horária especial, foram fundamentais para a redução apontada.
Para o corrente ano, nova redução será realizada. E os
números apontam para Isso.
O relatório extraído do sistema SIARHES, datado de
02/03/2017, registra um total de 7.512 profissionais
(DOC. N° 06), uma redução de50% do quadro que recebemos no início desta gestão.
Este número sofrerá pequeno acréscimo em razão de alguns contratos ainda não cadastrados.
Porém, trabalhamos com a expectativa de um quadro inferior a 8.000 professores temporários para o corrente
ano.
Nos relatórios do SIARHES acima citados, devem ser desconsiderados os quantitativos relativos ao cargo de Cuidador, por não se tratarem de servidores em regência
de classe.
Importante registrar ainda, que em 25/09/2015 foi publicada a Lei Complementar n° 809, definindo as regras
de contratações por tempo determinado, no âmbito do
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Poder Executivo Estadual (DOC. N° 07). O artigo 17 da
mesma atribui responsabilidade às Secretarias pela redução gradativa do quantitativo de servidores temporários.
O referido artigo foi regulamentado pelo Decreto n°
3923-R, publicado em 07/01/2016 e em seu artigo 1°
estabeleceu as metas de redução gradativa dos servidores contratados temporariamente nas Secretarias de
Estado. Como pode ser observado, a Secretaria de Estado da Educação, antecipando-se ao estabelecido pelo Poder Executivo já superou meta a ser cumprida até
31/12/2021 (DOC. N° 08).
Comprovadamente a SEDU está e continuará reduzindo
gradativamente seu quadro de servidores temporários.
Porém essa redução não pode ser feita de forma abrupta, até mesmo porque a legislação que rege a jornada de
trabalho do professor efetivo é fixada em 25 horas semanais e, em alguns casos a carga horária é superior as necessidades reais das unidades escolares em alguns municípios. A redução será feita observando-se a real necessidade de contratação do servidor efetivo mediante
acompanhamento das mudanças na legislação relativa à
reforma do ensino médio e número de matrículas da rede pública.
Destacamos que, a exemplo de 2015 e 2016, novamente
promoveremos concurso público para o magistério estadual no presente ano, assim como também o faremos no
ano de 2018. Há inclusive previsão na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual de 2017 previsão de gastos pra a realização de tais certames. E isso
não se deu por ocasião da presente denúncia: o Governo
do Estado já havia tornado pública sua intenção de realizar o Concurso Público do magistério de 2017 já no 4°
Diário Oficial de Contas

trimestre de 2016.
Tudo isso reforça o compromisso das Secretarias e do
Governo com a paulatina extinção dos contratos temporários no âmbito do magistério público estadual, segundo o comando legislativo contido no art. 18 da Lei Complementar n° 809/2015, regulamentado pelo Decreto n°
3.923-R/2016, como já destacado supra.
Parece desarrazoado, portanto, que as atuais gestões
destas Secretarias sejam penalizadas pela contratação
de temporários no âmbito do magistério estadual, visto
que trabalham incessantemente para sua diminuição, e
com expressivos resultados, mesmo diante da grave crise econômica que assola o país.
O que torna ainda mais notável o esforço envidado nesse
sentido. São as informações pertinentes, s.m.j.
Por fim, os secretários que assinam à presente, dispõem-se a realizar sustentação oral, quando da apreciação dos
presentes autos. [...] – g.n
No que tange ao apontamento de irregularidade, a área
técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva
03742/2017-4 manifestou-se pela manutenção da irregularidade e aplicação de multa, por entender que “ao
substituir gradativamente as contratações temporárias
por servidores efetivos a SEDU não estará realizando
nada mais do que o cumprir gradativamente dispositivo constitucional”.
Argumentou, ainda que, “elaborar um concurso público
com validade de oito meses improrrogável para, logo
em seguida, realizar contratações temporárias reiteradas para preenchimento do quadro de professores evidencia o desprestígio no preenchimento desses cargos
por servidores efetivos”.
www.tce.es.gov.br

Desta maneira, verifica-se que no Acórdão TC 1085/2015
(Processo TC 371/2014) de relatoria do Excelentíssimo
Conselheiro Sergio Aboudib Ferreira Pinto, o então Secretário de Estado da Educação, enfrentando este mesmo questionamento, argumentou que a SEDU realiza diversos projetos de natureza temporária, chegando a citar alguns projetos aprovados pela Assembleia Legislativa, dentre eles o Projeto Entre Jovens, Apoio e Aprendizagem e o Projeto Alfabetização, ambos com data para
início e término, nos seguintes termos:
[...]
Então, por que esses programas existem? Por que o País tomou consciência de que ele precisa fazer esse gráfico chegar nesse. E isso é feito através desse apoio de
atividades complementares. Por que elas existem? Porque temos esses acúmulos de deficiências da história da
educação brasileira. Todo o Brasil está trabalhado em cima disso. Quanto tempo esse esforço extra vai durar?
Acredito, Sr. Presidente, que ao discutir esse Plano Nacional de Educação que coloca uma perspectiva de 10
anos, isso significa que o País está se colocando, está se
desafiando a superar isso no limite máximo de 10 anos.
Alguns índices desses poderão ser recuperados até num
tempo menor, dependendo da situação de cada Estado, dos recursos e das facilidades que tivermos. Dentre
as 20 metas que estão sendo discutidas no Congresso,
no Plano Nacional de Educação, as seis primeiras dizem
respeito à educação básica, como, por exemplo, universalizar até a data tal o atendimento à população de 4 e
5 anos, universalizar o ensino fundamental, universalizar até 2016 o atendimento para 15 a 17 anos. São desafios que estamos colocando para nós mesmos. Quanto tempo vai durar isso? Alguns são mais difíceis. AlguSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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mas políticas em realização, atualmente, vão abreviar
esse tempo. Por exemplo, menciono esse Programa Nacional, ao qual o Estado aderiu e todos os municípios
aderiram – o Senhor teve até a gentileza de me convidar para falar aqui na reunião dos prefeitos que iriam
assumir, que o PNAIC. É um programa que visa garantir que até 8 anos de idade todas as crianças estarão alfabetizadas. A Presidente Dilma colocou que a expectativa dela é que esse programa resolva isso em 10 anos.
Se esse programa dá certo como uma atividade regular,
nós estaremos dispensando no futuro esses programas
de correção de idade/série para as crianças de 7, 8, 9 e
10 anos.
[...]
Essa é uma lei que foi editada pela Assembleia para esse trabalho relevante, para esse trabalho específico, onde tivemos que mencionar no anexo da lei quais seriam
os projetos a serem feitos, quais a limitação de professores em cada um. Esses projetos podem ter características, alguns deles de serem extremamente relevantes na
Grande Vitória e não serem relevantes no norte do Estado e vice-versa. Isso faz com que só possamos trabalhar – e argumento isso – com professores em contratação temporária selecionados pelos mesmos critérios
dos outros. Quer dizer, não faz sentido, sob o ponto de
vista da Administração Pública, fazermos concursos para professores que vão trabalhar em projetos temporários que podem ficar superados na sua forma, na sua
essência, em dois, três ou quatro anos. Esse prazo pode parecer longo, mas, tendo em vista esse perfil educacional de desafios que temos, que não serão vencidos imediatamente, mas que precisam ser trabalhados
todo o dia com persistência, isso fica muito aquém de
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um concurso que vai contratar um profissional por 30
anos. Portanto, consideramos, primeiro, que essas atividades são temporárias, e que, segundo, essas atividades
são de extrema relevância pública, tendo em vista esse
trabalho que o País e o Espírito Santo se colocou de dar
esse avanço na educação brasileira. Por exemplo, na escola de tempo integral o que o Plano Nacional coloca?
Que em 10 anos deveremos ter 50% das escolas em tempo integral com no mínimo 25% dos alunos. É muito longo esse prazo? Talvez, porque 50% das escolas em tempo
integral significa que teremos que construir 50% de escolas a mais, porque uma escola que tem alunos de manhã e a tarde só poderão atender metade daqueles alunos; a outra metade tem que ir para outra escola. Então,
o prazo que o País está colocando é, digamos, sensato
para deficiência e dificuldades que nem diria que vem de
décadas, isso vem da história educacional brasileira, que
é uma história muito tardia em comparação aos nossos
próprios vizinhos aqui da América do Sul, quando não
pra dizer sobre outros países mais desenvolvidos. Então,
com essas duas ACÓRDÃO TC-1085/2015 mm/lr considerações levamos em conta que essas atividades são temporárias, mesmo que elas possam se repetir durante algum tempo, e que são de excepcional interesse público é
que trazemos essa apresentação de dados para considerar que essa lei é constitucional e, também, ela focalizou
esses trabalhos e deu uma luz em cima deles para que
eles não ficassem misturados em outras atividades que
temos que são atividades permanentes no atendimento
ao ensino regular da educação básica que a SEDU faz em
todos os municípios do Estado. [Acórdão TC 1085/2015.
CONSELHEIRO RELATOR SERGIO ABOUDIB] – g.n
Ainda acerca deste assunto, como consta do Acórdão
www.tce.es.gov.br

TC 181/2013 (Processo TC 5765/2012) de minha relatoria, argumentei que, ainda que os programas persistam
por anos, a contratação de pessoal permanente traria
ao Estado uma onerosidade maior e que deve ser levada em consideração a situação de excepcional interesse
público evidenciada.
Afinal, o material juntado aos autos pelo gestor demonstra que, ainda que persistam tais programas a alguns
anos, a contratação de pessoal permanente, via concurso público, poderia onerar o Estado, além do que os programas são realizados em diferentes regiões como forma de fomentar a educação, podendo haver remanejamento de acordo com as necessidades temporárias verificadas ano a ano. Importante as afirmativas do Ministro
Dias Toffoli nos autos do RE de nª 658.026-MG em que
proferira as seguintes palavras, verbis:
[...]
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL QUE DISPÕESOBRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL. DISCUSSÃO ACERCA DOS REQUISITOS
DA TEMPORARIEDADE E DA EXCEPCIONALIDADE, JUSTIFICADORES DO INTERESSE PÚBLICO EM QUE FUNDAMENTADA A CONTRATAÇÃO. MATÉRIA QUE ULTRAPASSA OS INTERESSES DAS PARTES, PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõe
recurso extraordinário, com fundamento na alínea a do
permissivo constitucional, contra acórdão da Corte Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
assim ementado, proferido nos autos de ação direta de
inconstitucionalidade: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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CIONALIDADE - LEI MUNICIPAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - ATIVIDADES DE CARÁTER EVENTUAL OU PERMANENTE - INDIFERENÇA - SITUAÇÕES DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADAS - ARTIGO 22
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - INCONSTITUCIONALIDADE - INOCORRÊNCIA.

Em não se mostrando vantajoso para o Estado, isto não
quer dizer que não deva ser realizado concurso público,
mas que nos casos excepcionais em que a contratação
temporária se mostre mais vantajosa para a administração pública, esta deva ser utilizada dentro da previsão legal que lhe deu suporte.

I - A excepcionalidade exigida para contratação temporária não está ligada ao caráter da função (temporária
ou permanente), mas sim à excepcionalidade da situação evidenciada. A contratação, neste caso, se justificaria pelo tempo necessário ou até um novo recrutamento via concurso público.

Saliento que está registrado nos autos, que a Secretária
de Estado de Educação vem adotando medidas no sentido de reduzir o quadro de professores temporários,
podendo ser comprovado através do sistema SIARHES,
além da previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e
Lei Orçamentária Anual de 2017 a realização de Concurso Público para o magistério.

II – Não há inconstitucionalidade na Lei Municipal que
trouxe em seu bojo situações excepcionais que de fato
autorizam a administração contratar de forma temporária para evitar perda na prestação educacional. – g.n
Neste diapasão, apresento a seguinte reflexão: conforme
demonstrado nos autos que versam acerca da contratação temporária de professores que o lapso temporal é
extremamente subjetivo, mas que, de fato, é temporário, é de se questionar, seria, então, mais interessante do
ponto de vista previdenciário a contratação via concurso
público ou a contratação temporária.
Diante da atual crise econômica que estamos vivenciando é necessário enfrentar tal questionamento, uma vez
que ao se trazer este servidor para os quadros do Estado, onde deverão ser pagas as verbas devidas na ativa
e, posteriormente, sua aposentadoria e possivelmente
uma pensão, sendo que a finalidade para a qual foi contratado poderá cessar, a qualquer momento, mesmo que
demore anos, se mostra por demais oneroso para o Estado, neste momento.
Diário Oficial de Contas

Posto isto, entendo que devem ser acolhidas as razões
de justificativas apresentadas pelo senhor Haroldo Corrêa Rocha – Secretário de Estado da Educação e pela senhora Dayse Maria Oslegher Lemos Secretária de Gestão
e Recursos Humanos, para o fim de afastar o indicativo
de irregularidade.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divergindo do posicionamento da Área
Técnica, do Ministério Público Especial de Contas e do
Eminente Relator, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
acima expostas:
1. NÃO CONHECER da presente denúncia, em razão
do não atendimento dos requisitos de admissibilidade,
constantes dos incisos II e III do art. 94 da Lei Complewww.tce.es.gov.br

mentar Estadual nº 621/2012;
2. CONSIDERAR IMPROCEDENTE a presente denúncia,
pelo princípio da eventualidade e da primazia da resolução de mérito, se porventura for ultrapassada a fase
de admissibilidade, ACOLHER as razões de justificativas apresentadas pelo senhor Haroldo Corrêa Rocha –
Secretário de Estado da Educação e pela senhora Dayse Maria Oslegher Lemos – Secretária de Gestão e Recursos Humanos, para o fim de afastar a irregularidade
constante do item 1.1 da ITC n. 3742/2017-4, tratadas
no item 2.1 desta decisão;
3. DAR ciência ao Denunciante e aos agentes responsáveis, quanto aos termos da decisão, proferida por este
Egrégio Tribunal de Contas, ARQUIVANDO-SE os presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em Substituição
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
O SR. PROCURADOR-GERAL LUCIANO VIEIRA – Senhor
presidente, a princípio só ressalto a questão da admissibilidade. Acho que o processo deve marchar para frente.
A área técnica realizou diligência. Houve elaboração de
ITIs, etc, instrução processual... Então, acredito que deve ser encarado o mérito do processo. Já no mérito, está
comprovado que, desde 2014, há um registro de quase
dez mil contratações temporárias no Estado, o que comprova a inexistência de circunstância temporária que a
justifique. Também nesse caso fica não caracterizada a
situação de excepcional interesse público. Quer dizer
que essas leis estão a afrontar o princípio do concurso
público. Uma alegação de que elas serviriam para atender ao PNAIC, que é um programa do Governo Federal,
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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não as justificam. Porque o PNAIC tem por objetivo a capacitação do magistério, ou seja, principalmente do corpo efetivo do magistério estadual. Então, não há razão
para contratação de profissionais temporários. Por isso,
o MP se manifesta pelo conhecimento e pela procedência da representação.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO – Presidente, vou manter meu voto pela procedência, pedindo vênia ao conselheiro Marco Antonio e
também ao conselheiro Sérgio Borges.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Permanece em discussão.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Presidente, vou pontuar uma forma porque vou
apresentar um voto mais à frente, envolvendo a secretaria de saúde; um voto que envolve também a contratação temporária de cooperativas médicas. Naquele processo, há imposição também de responsabilidade ao
gestor da Secretaria de Recursos Humanos do Estado.
Acabei procurando fazer uma leitura da lei que estabelece as atribuições das secretarias, dos secretários e toda a
estrutura administrativa do Estado. E, lá, pude identificar
que a denominação dada à Seger é como Secretaria Instrumental, que acompanha também a Secretaria de Planejamento, e, se não me engano, a Secretaria de Fazenda, e tem os núcleos de recursos humanos em cada uma
das outras secretarias. Então, apesar de centralizar a política de recursos humanos, ela não é o elemento indutor
no recrutamento em si nas secretarias. Estou colocando
isso, por quê? Porque, neste processo específico, rejeita-se as razões de justificativas da senhora Dayse Maria Oslegher Lemos, que é a secretária, e a conduta dela é não
realizar o concurso. Mas o concurso origina-se ou deveDiário Oficial de Contas

ria se originar do secretário de educação, e ele transfere à Seger para operacionalizar o procedimento. Tanto é
que quem define - e isso está lá também em meu processo - quem reclama que não houve a nomeação das
pessoas concursadas... E também foram, num primeiro
momento, responsabilizados os responsáveis pela Seger.
Mas ele também, ele só... Ele é uma atividade meio dentro da organização. Quem estabelece se vai haver nomeação ou não é o secretário da pasta afim àquele pessoal
contratado. No processo em que sou relator, na conclusiva, foi retirada a responsabilidade e mantida somente em relação aos responsáveis diretos pela secretaria, e
tiraram da atividade meio. Então, já adianto que acompanho o voto do relator retirando a secretária, senhora Dayse Maria Oslegher Lemos, e considerando que deveria, para ela, haver a extinção do processo sem julgamento do mérito. Logicamente, sem as implicações de
sanções dele decorrentes.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO – Senhor presidente, ouvi atentamente as observações do conselheiro Lovatti. Vou aquiescer com as
mesmas e acrescentar em meu voto.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Gostaria de consultar o Plenário se
podemos então votar, no caso da secretária Dayse, como preliminar a ilegitimidade da mesma e extinção em
função da colocação feita pelo conselheiro Lovatti, acatada pelo conselheiro Carlos Ranna; segundo o conselheiro Lovatti já havido em outro processo. Consulto o
relator se acata a sugestão.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO – Acatada a sugestão.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
www.tce.es.gov.br

FERREIRA PINTO – Então, como preliminar, antes de discutir sobre a procedência ou improcedência, a preliminar de ilegitimidade da secretária da Seger e a extinção
do feito sem julgamento do mérito com relação à secretária.
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER –
Acompanho, então, acatando essa preliminar.
O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
– Também acato.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA – Senhor presidente, acato, mas só vou frisar que
meu voto foi pelo não conhecimento - porque a área técnica vinha fazendo essa menção lá atrás - e pelo princípio
da eventualidade se ultrapassado no mérito.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Estou fazendo uma preliminar com
relação à secretária. Vamos, agora, continuar o julgamento com relação ao conceito em si. E vossa excelência
não conhece da representação.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA – Porque, em não conhecendo, não atingiria também a secretária. Foi essa a minha tentativa de esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Estou só estabelecendo um conceito
que foi trazido pelo conselheiro Lovatti, porque, estabelecido esse conceito, isso acaba servindo para uma série
de processos que têm correlação a esse assunto. Muito bem! Continuando agora pela procedência ou improcedência, no caso, pela proposta de não conhecimento
da representação. Só falta o conselheiro Taufner; o conselheiro Lovatti acabou conhecendo e acompanhando o
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voto do relator.

Plenário.

Exercício: 2016

O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER –
Nesse caso acompanho o voto do conselheiro Marco Antonio e do conselheiro Borges, o voto divergente. (final)

4. Especificação do quórum:

Responsável: Jose Eduardo Faria de Azevedo

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016
– CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – RECOMENDAR –
ARQUIVAR.

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

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 26/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado de Desenvolvimento referente
ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor
Jose Eduardo Faria de Azevedo.

ACÓRDÃO TC- 493/2018 – PLENÁRIO

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico 801/2017-2, abaixo transcrito:

1. ACÓRDÃO TC-492/2018
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas:
À UNANIMIDADE, nos termos do voto do relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo
1.1. Preliminarmente, reconhecer a ilegitimidade passiva de Dayse Maria Oslegher Lemos, extinguindo sem resolução do mérito, nos termos do voto do relator que
encampou manifestação do conselheiro em substituição
João Luiz Cotta Lovatti em sessão.
NO MÉRITO, nos termos do voto vista do conselheiro
em substituição Marco Antonio da Silva
1.2. NÃO CONHECER da presente denúncia, em razão
do não atendimento dos requisitos de admissibilidade,
constantes dos incisos II e III do art. 94 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
1.3. DAR ciência ao Denunciante e aos agentes responsáveis, quanto aos termos da decisão, proferida por este
Egrégio Tribunal de Contas, ARQUIVANDO-SE os presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
2. Parcialmente vencidos o relator, conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, e o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti que votaram pela procedência com multa individual de R$ 3.000,00 e determinação.
3. Data da Sessão: 08/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária do
Diário Oficial de Contas

Processo TC: 05083/2017-3
Jurisdicionado: Secretaria de Estado de Desenvolvimento - SEDES
Assunto: Prestação de Contas Anual - Ordenador
www.tce.es.gov.br

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 801/2017-2
e a Instrução Técnica Conclusiva 5285/2017-2, concluindo pela regularidade das contas no aspecto técnico-contábil.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 6222/2017-9).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.

3 GESTÃO PÚBLICA
3.1 PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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CONTÁBEIS
Com base nas peças contábeis que integram a prestação
de contas anual (Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações
Patrimoniais), apresentadas na forma da Instrução Normativa TC 28/2013, foram avaliados os pontos de controle relacionados na Resolução TC 297/2016 com base nos
referidos demonstrativos, conforme quadros abaixo, não
sendo constatadas inconsistências.
I) Valor da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
(exercício atual), informado no Balanço Financeiro deve
ser igual ao Total da Despesa Empenhada menos Total da
Despesa Liquidada Informado no Balanço Orçamentário.
Balanço Orça- Balanço
Fi- Diferença
mentário
nanceiro
Restos a pa- 174.747,27
174.747,27
0,00
gar não Processados (B
- C)

II) Valor da Inscrição de Restos a Pagar Processados
(exercício atual), informado no Balanço Financeiro deve
ser igual ao Total da Despesa Liquidada menos Total da
Despesa Paga Informado no Balanço Orçamentário.
Balanço Orça- Balanço
Fi- Diferença
mentário
nanceiro
Restos a pa- 85.441,46
85.441,46
0,00
gar Processados (C - D)

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

Diário Oficial de Contas

Total da Des- 6.726.765,63
pesa Orçamentária

6.726.765,63

0,00

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

Saldo da conta
Caixa e equivalente de caixa:
Exercício Atual 0,00
Exercício Ante- 73,39
rior

Patri- Diferença

3.2 DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS
0,00 ¹
73,39 ¹

¹ incluído o valor da conta contábil nº 113810200 (rede
bancária de arrecadação) que soma no Balanço Financeiro como Equivalente Caixa, mas no Balanço Patrimonial
é evidenciado como créditos a receber de curto prazo.
V) Resultado Patrimonial apurado na DVP deve ser igual
ao Resultado do Exercício PL.
Balanço Patri- DVP
Diferença
monial
Resultado Pa- 127.621.891,65 127.621.891,65 0,00
trimonial Apurado

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

Balanço Orça- Balanço Finan- Diferença
mentário
ceiro
Despesa Execu- 6.726.765,63
6.726.765,63
0,00
tada (B)
Dotação Orça- 29.161.041,59
mentária Atualizada (A)
Despesa Execu- -22.434.275,96
tada < Dotação
Orçamentária
Atualizada

Balanço Patrimonial e DVP
141.474.718,45
141.474.718,45
0,00

VI) O valor da Despesa Executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual a Dotação Orçamentária
Atualizada.
www.tce.es.gov.br

A Secretaria do Tesouro Nacional - STN conceitua o Balanço Patrimonial, em seu Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, como “Demonstração
contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente,
a situação patrimonial da entidade pública, por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação”
No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem ser demonstrados os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade;
sejam mantidos primariamente para negociação; sejam
realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem o ativo circulante, devem ser demonstrados os saldos de bens em estoques, dentre os quais estão compreendidos os bens adquiridos, produzidos ou em processo
de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou
utilização própria no curso normal das atividades.
No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão comSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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preendidos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
3.2.1 DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
Na tabela a seguir, demonstramos os valores extraídos
das demonstrações contábeis e dos extratos das contas
correntes e de aplicação.
Tabela 01: Disponibilidades Em R$ 1,00
Nº do Ban- Agência

Nº da Con- Fonte

co
ta
Recurso
111110300 - CONTA ÚNICA
21
01045
6000004
0101
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES
21
01045
7861073
0101
113510201 - BANESTES - CAUÇÕES
21
01045
23937055 0101
21
01045
24663981 0101
21
01045
26747881 0101
21
01045
26841742 0101
21
01045
26951301 0101
21
01045
26951954 0101
21
01045
26951970 0101
21
01045
26951996 0101
21
01045
26966416 0101
21
01045
26966424 0101
21
01045
26966432 0101
21
01045
26966440 0101
21
01045
26966457 0101
21
01045
26966465 0101
21
01045
26966473 0101
21
01045
26966481 0101
21
01045
26966499 0101
21
01045
26966507 0101
21
01045
26966515 0101
21
01045
26966523 0101
21
01045
26966531 0101
21
01045
26966549 0101
21
01045
26966556 0101
21
01045
27156959 0101
21
01045
27161249 0101
21
01045
27161264 0101
21
01045
27161272 0101
21
01045
27161314 0101
21
01045
27161322 0101
21
01045
27161330 0101

Diário Oficial de Contas

de Saldo Con- Saldo

do Diferença¹

tábil

Extrato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

825,16
0,00
850,92
688,52
1.721,90
2.309,26
1.535,01
0,00
0,00
51.168,50
30.228,92
33.718,83
0,00
0,00
60.091,21
15.765,11
17.408,36
40.957,86
28.511,36
23.682,42
20.856,95
26.199,62
28.357,26
0,00
0,00
0,00
19.276,54
40.979,49
33.377,64
33.427,98

825,16
0,00
850,92
688,52
1.721,90
2.309,26
1.535,01
0,00
0,00
51.168,50
30.228,92
33.718,83
0,00
0,00
60.091,21
15.765,11
17.408,36
40.957,86
28.511,36
23.682,42
20.856,95
26.199,62
28.357,26
0,00
0,00
0,00
19.276,54
40.979,49
33.377,64
33.427,98

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

21
21
21
21
21
21
21
21
21
Total......

01045
01045
01045
01045
01045
01045
01045
01045
01045

27247899
27247931
27247949
27247956
27247980
27248020
27272343
27272368
27272376

0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101

31.000,00
31.500,00
31.500,00
42.000,00
0,00
0,00
10.500,00
58.650,00
27.650,00
744.738,82

31.000,00
31.500,00
31.500,00
42.000,00
0,00
0,00
10.500,00
58.650,00
27.650,00
744.738,82

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Nota: Os extratos bancários (arquivo EXTBAN.pdf) encontram-se arquivados no Sistema CidadES.
Do confronto entre registros constantes dos extratos
bancários e contábeis no encerramento do exercício financeiro de 2016, relativos às Disponibilidades financeiras em conta corrente/aplicação, verificamos que as demonstrações contábeis refletem adequadamente a posição a somatória dos saldos constantes dos extratos bancários.
3.2.2 DOS ESTOQUES E DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E
INTANGÍVEIS.
Para fins de apresentação no Balanço Patrimonial, o
imobilizado será apresentado já líquido da depreciação
e amortização acumuladas, evidenciando os saldos dos
bens móveis e imóveis.
A análise dos registros patrimoniais de bens móveis e
imóveis, objeto de avaliação neste item, restringiu-se à
avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques, no ativo circulante, e bens móveis, imóveis e intangíveis, registrados no grupo imobilizado, integrante do
ativo não circulante.

Fonte: Processo TC 5083/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016]
3.3 ANÁLISE RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO
3.3.1 Exercício de atividades conflitantes, infringindo o
Princípio da Segregação de Funções
Fundamentação Legal: Art 37 da Constituição Federal
Da análise da composição da Unidade Executora do Controle Interno, verifica-se que os servidores Maria Helena
da Silva, Jobe Almeida Júnior e Karine Lyrio da Silva, responsáveis também pela Gerência Técnico Administrativa, Grupo Financeiro Setorial e Membro da Comissão de
Licitação, respectivamente, da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento.
Tal fato contraria o princípio da Segregação de Função
que “consiste na administração repartir funções entre
os agentes públicos cuidando para que esses indivíduos não exerçam atividades incompatíveis umas com as
outras, especialmente aquelas que envolvam a prática
de atos e, posteriormente, a fiscalização desses mesmos
atos”. (Editora Zenite)
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Sugere-se que seja RECOMENDADO ao atual gestor, ou
a quem lhe suceder, que observe o princípio da Segregação de Função quando da designação servidores para
compor a Unidade Executora de Controle Externo.
3.4 INSTRUÇÕES TÉCNICAS CONCLUSIVAS ANTERIORES

Na tabela a seguir, demonstramos os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens,
realizado em 31/12/2016:

Não foram observadas instruções conclusivas com proposta pela irregularidade nos últimos dois exercícios.

Tabela 02: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00

Em consulta realizada no sistema de monitoramento de

www.tce.es.gov.br

4 MONITORAMENTO
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decisões no e-TCEES verificou-se a inexistência de recomendações ou determinações classificadas como monitoráveis, relativas à Unidade Gestora Secretaria de Estado de Desenvolvimento, considerando-se o disposto na
Resolução TC 278, de 04 de novembro de 2014.
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, refletiu a gestão do Sr. José Eduardo Faria de Azevedo, no exercício
de funções como ordenador de despesas da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento, no exercício de 2016.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. José Eduardo
Faria de Azevedo, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se que seja RECOMENDADO ao atual gestor, ou
a quem lhe suceder, que observe o princípio da Segregação de Função quando da designação servidores para
compor a Unidade Executora de Controle Externo.
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO:
Eduardo Rios Santos (T203209)
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.
Diário Oficial de Contas

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo Relator:
1.1. Julgar regulares as contas do senhor José Eduardo Faria de Azevedo frente à Secretaria Estadual de Desenvolvimento – SEDES, no exercício de 2016, na forma
do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando plena quitação ao responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal;
1.2. Recomendar ao atual gestor, ou a quem lhe suceder, que observe o princípio da Segregação de Função
quando da designação servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo;
1.3. Arquivar após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 08/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Domingos Augusto Taufner 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 SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
www.tce.es.gov.br

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- 494/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06944/2016-1
Classificação: Agravo
UG: PMADN - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte
Relator: Domingos Augusto Taufner
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Interessado: ABRAAO LINCON ELIZEU
Procuradores: ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149ES) EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)
EMENTA: AGRAVO – NEGAR PROVIMENTO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Tratam os presentes autos de Agravo, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público
de Contas do Estado do Espírito Santo, em face da Decisão Plenária TC 1633/2016, proferida nos autos do TC
4628/2016, que conheceu do Pedido de Revisão interposto pelo Sr. Abraão Lincon Elizeu, Prefeito Municipal
de Água Doce do Norte nos exercícios de 2005 a 2007,
bem como concedeu efeito suspensivo ao referido expediente recursal e por consequência, determinou a exclusão do nome do Senhor Abraão Lincon Elizeu da relação
definida dos responsáveis cujas contas houverem recebido Parecer Prévio pela rejeição e/ou julgadas irregulares,
por decisão irrecorrível.
Preliminarmente, o Colegiado desta Corte Contas, por
meio da Decisão Plenária 3663/2016 (fls. 111/114),
acompanhando o voto por mim proferido, CONHECEU o
presente recurso como AGRAVO, INDEFERIU, a concessão do efeito suspensivo pleiteado e determinou a notificação do responsável, ora recorrido, para apresentar
suas contrarrazões.
Devidamente notificado, o recorrido apresentou, tempestivamente, suas contrarrazões, equivocadamente
acostadas ao pedido de revisão (TC 4628/2016), e posteriormente juntadas a este processo, às fls. 127/132.
Seguindo os trâmites regimentais, a Secretária de Controle Externo de Recursos – SecexRecursos, por meio da
ITR 79/2017-2, fls. 135/149, manifestou-se opinando pelo não provimento do presente agravo.
o Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
2171/2017-2, fls. 153, de lavra do Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, reiterou seu posicionamento exarado na peça exordial do presente agravo e pugna pelo prosseguimento do feito, nos termos reDiário Oficial de Contas

gimentais.
É o relatório, passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente, verifico que o presente agravo foi conhecido por meio da Decisão Decisão Plenária TC
3663/2016, fls. 111/114, na forma do artigo 169 da Lei
Complementar nº. 621/2012 (Lei Orgânica desta Corte
de Contas) e do artigo 419 do Regimento Interno deste
Tribunal (RITCEES)
Verifico ainda, que foram cumpridas as formalidades explícitas no art. 156 e nos parágrafos 2º e 3º do artigo
170, ambos da Lei Orgânica deste Tribunal, quais sejam;
o agravado foi notificado para apresentar suas contrarrazões, conforme Termo de Notificação nº. 170/2017, a
equipe técnica se manifestou por meio da Instrução Técnica de Recurso – ITR 79/2017-2, fls. 135/149 e o Ministério Público de Contas foi ouvido e se manifestou por
meio do Parecer 2171/2017-2, fls. 153, de lavra do Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira. Portanto, os autos estão aptos para julgamento.
Assim, passo análise do mérito recursal.
O agravante em suas razões recursais aduziu que a decisão recorrida não poderia ter sido conhecida em virtude
da ausência documental, da inexistência de violação literal de lei e, subsidiariamente, da impossibilidade de se
utilizar de matéria controvertida na jurisprudência e da
inexistência de prejuízo concreto que ensejasse o efeito
suspensivo os quais passo a analisar de forma separada:
DO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO POR
IRREGULARIDADE FORMAL (REQUISITOS EXTRÍNSECOS)
– AUSÊNCIA DOCUMENTAL.
Em síntese, sustenta o Parquet de Contas em sua peça rewww.tce.es.gov.br

cursal que o Sr. Abraão Lincon Elizeu, quando da interposição do Pedido de Revisão constante do TC 4628/2016,
não juntou as peças essenciais/obrigatórias necessárias
para admissão da ação revisional, explícitas no artigo
423, do RITCEES, tal como a notificação e/ou notificação
da respectiva decisão, bem como de peças essenciais à
compreensão da necessidade de reforma da decisão rescindenda, previstas, respectivamente, nos incisos IV e VI
do referido dispositivo.
Afirma ainda, que o Pedido de Revisão tem natureza jurídica similar à da Ação Rescisória, o que, segundo o recorrente confere ainda mais rigor à necessidade de estarem presentes todos os documentos essenciais ao seu
julgamento.
O recorrido, em suas contrarrazões, sustenta que ainda
que exista previsão regimental nesse sentido, resta claro o formalismo exacerbado na exigência, tendo em vista que a comunicação, por si, não possui qualquer finalidade e suprível no curso da instrução processual, pois
se encontra em poder do próprio Tribunal de Contas do
Estado.
Argui ainda que a decisão rescindenda foi devidamente carreada aos autos, sendo dispensada a juntada de
peças essenciais à compreensão da reforma da decisão,
como também prevê o Regimento Interno deste Tribunal, quando tais peças forem inexistentes ou desnecessárias. Assim, segundo o recorrido, a juntada de peças
é comando facultativo, não havendo vício em sua não
apresentação.
A equipe técnica em sua análise entende que não assiste razão o recorrente quanto a este item haja vista que a
exigência contida no inciso IV, do artigo 423, do RITCEES,
não guarda sintonia com os princípios que regem o proSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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cesso civil na atualidade, especialmente o da Primazia do
Mérito e o do Formalismo Moderado, de modo a impedir o conhecimento do Pedido de Revisão.
Acerca da alegação de inobservância do inciso VI, do artigo 423, do RITCEES, a equipe técnica entende não ser
possível sua análise neste Agravo, ante a ausência de
identificação, pelo Recorrente, de quais seriam as peças
necessárias à compreensão da demanda não colacionadas pelo Postulante.
Pois bem.
Precipuamente, entendo que diferente do que afirma o
agravado, o Regimento dispõe ser obrigatória a apresentação documentos elencados em seu artigo 423, incisos
III, IV V e VI, quais sejam, a cópia da decisão rescindenda; a notificação ou comunicação respectiva; a procuração outorgada pelo requerente, quando houver interveniência de procurador e a cópia das peças essenciais à
compreensão da necessidade da reforma da decisão rescindenda, respectivamente.
Conforme registrou a SecexRecursos, o Pedido de Revisão, possui natureza jurídica semelhante à da Ação Rescisória, constitui processo autônomo, que tramita em
autos próprios, e por essa razão o Regimento Interno
torna como obrigatória para a sua admissão a apresentação dos documentos supracitados.
Entretanto, entendo que no caso em tela a ausência dos
documentos exigidos pelo artigo supracitado não traria
prejuízo para análise dos autos, além disso entendo que
a admissibilidade da referida ação naquele momento era
imprescindível, em virtude dos possíveis danos que a decisão rescindenda traria ao gestor.
No mesmo sentido, já se pronunciou este Tribunal, no
Diário Oficial de Contas

Acórdão TC-1484/2015 (TC 9005/2015), ao conhecer do
recurso de Agravo, a despeito da ausência de cópia da
decisão agravada e da notificação ou comunicação respectiva, a partir dos seguintes argumentos, trazidos em
Voto Vista do Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
Analisando o caso concreto não merece prosperar o entendimento desta Corte de Contas no sentido de que é
necessária e indispensável a juntada da decisão agravada, uma vez que não estamos em graus de jurisdição diferentes, o processo inicial encontra-se nesta Corte de
Contas não podendo ausentar-se, conforme dispõe o art.
267, parágrafo único do RITCEES, podendo ser analisado
pelo Conselheiro Relator do Agravo a qualquer tempo,
vou além ao afirmar que temos nesta Corte, disponível à
todos servidores o Sistema de Consultas de Processos, e
que ao digitar o número do processo inicial, devidamente identificado após o endereçamento no referido Agravo sob número TC 6019/2015, pude conferir na integra a
Decisão 4557/2015, sem sequer haver a necessidade de
analisar fisicamente os autos.
Seguindo nessa seara, ressalto os ensinamentos de Ronald Dworkin na obra de Adrian Sgarbi (2006, p. 147),
Dworkin busca defender uma teoria melhor do que as
“construções precedentes vêm oferecendo como resposta à situação da atividade dos juízes quando a ação
judicial não pode ser submetida a uma regra de direito
clara”. Ou seja, propõe uma teoria mais completa do direito, na qual o julgador deixa de ser um aplicador de
normas e passa a ser uma ferramenta de criação do direito. O autor defende a todo momento que o direito
cria normas, o juiz tem o dever de buscar a justiça, alcançando assim uma solução correta para cada caso especificadamente.
www.tce.es.gov.br

Ronald Dwokin propõe que se busque, na interpretação
das lides judiciais, uma decisão justa e legítima sem extrapolar os limites da atividade judiciária, para que não
haja a insegurança jurídica. O autor defende que um juiz
tem o dever legal de analisar de modo mais abrangente
as fontes de lei, os princípios e a história jurídica da comunidade, de maneira que torne a atividade judiciária
capaz de alcançar os casos mais difíceis, com a melhor
resposta a solucionar as lides.
Posto isso, nota-se um excesso de formalismo por parte
desta Corte de Contas, pois ao usar texto análogo ao Código de Processo Civil deixou de analisar o caso concreto.
O art. 52 da Lei Complementar 621/2012, prevê a atuação desta Corte, observando os princípios, inclusive o do
formalismo moderado.
Art. 52. Nos processos serão observados, entre outros,
os princípios do contraditório, da ampla defesa, da impessoalidade, da oficialidade, da verdade material, do
formalismo moderado, da celeridade, da publicidade,
da transparência e da segurança jurídica.
Assim, corroborando integralmente o entendimento técnico entendo que os argumentos trazidos pelo agravante não merecem prosperar e por consequência a decisão guerreada deve se mantida inalterada quanto a este item.
2) DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI
O Parquet de Contas argui ainda que o Sr. Abraão Lincon utilizou como único fundamento para interposição
do Pedido de Revisão a ocorrência de violação literal de
lei, todavia, segundo o Ministério Público de Contas “demonstrar, cabalmente, qual normativo legal vigente fora então violado, apto a justificar, portanto, a necessidaSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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de de ‘desconversão’ do processo de Tomada de Contas
Especial, quando, embora afastado o dever de ressarcimento ao erário, manteve-se a irregularidade, sendo, inclusive, objeto de aplicação de multa”.
Sustenta ainda que os dois Acórdãos apresentados pelo
Sr. Abraão Lincon Elizeu para subsidiar sua tese de “desconversão” foram proferidos após a decisão rescindenda, dessa forma segundo o Ministério Público de Contas,
seria um absurdo “se utilizar de ‘subsequentes de desconversão’ com o objetivo de impugnar a coisa julgada”.
Argumenta ainda que as hipóteses de cabimento de Pedido de Revisão são definidas por rol taxativo, não havendo previsão de rescindibilidade do julgado por superveniente mudança jurisprudencial, conforme entendimento já assentado pelo Supremo Tribunal Federal,
quanto à ação rescisória. E acrescenta que “ainda que
haja mudança e consolidação de entendimento jurisprudencial diverso, seja no âmbito do TCU ou desse Sodalício, as situações já consolidadas não deverão ser, por isso, revistas, pois (...) até mesmo as mudanças na legislação devem guardar observância à segurança jurídica”.
Ao final, alega, em síntese, que o Pedido de Revisão não
deveria ser conhecido tendo em vista que não estavam
presentes na peça exordial os requisitos essenciais para
a interposição da presente ação, vejamos:
(i) inexistiu violação literal de lei por ocasião da prolação
do Acórdão rescindendo; (ii) a jurisprudência consolidada ou julgados em determinado sentido não se confundem com disposição literal de lei; (iii) ainda que se considere julgados isolados demonstrando o direito a ser alcançado, estes são posteriores à decisão objurgada, não
podendo, portanto, retroagir para mitigar a coisa julgada preteritamente estabelecida; (iv) não procede pediDiário Oficial de Contas

do revisional formulado com base em violação literal de
lei quando há interpretação controvertida nos Tribunais;
Notificado para apresentar suas contrarrazões o agravado refuta as alegações do Parquet de Contas, afirmando que há violação do artigo 84, III, da Lei Complementar Estadual nº 621/12, de modo que conforme exposto
pelo agravado na peça exordial do Pedido de Revisão nenhuma das hipóteses que ensejariam a rejeição das contas restou caracterizada na decisão rescindenda. Mesmo
assim, o interessado teve contas rejeitadas, o que motivou o próprio Pedido de Revisão fundado na tese de desconversão das contas.
Desse modo, sustenta que a desconversão é fundamento do Pedido de Revisão, e não o seu requisito de cabimento, razão pela qual a tese ministerial é meritória e
não poderia sequer ser suscitada em sede de agravo.
Inicialmente importante registrar que o Pedido de Revisão conforme disposto na Lei Complementar Estadual
nº. 6218/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal de Contas),
tem natureza semelhante à da Ação Rescisória.
A Ação Rescisória tem como objetivo central desconstituir coisa julgada oriunda de decisão judicial transitada
em julgado, podendo ser apresentada quando na decisão rescindenda ofender a coisa julgada, ou por violar a
norma jurídica, por ser resultado de dolo ou coação da
parte vencedora, proferida por juiz impedido e demais
hipóteses previstas nos incisos do artigo 966 do Código
de Processo Civil.
Nota-se que de forma genérica a Ação Rescisória visa
sanar vícios observados após o trânsito em julgado da
decisão, que de modo geral pode macular o ato decisório. Conforme bem esclarece a equipe técnica essa Ação
www.tce.es.gov.br

“não se presta a discutir a justiça da decisão proferida;
nem a valoração ou interpretação, pelos julgadores, das
provas dos autos. Trata-se da identificação de um possível engano, que contaminou todo o julgamento e, exatamente por isso, deve ser reparado, ainda que já tenha
ocorrido o trânsito em julgado”.
Desse modo, assim como a Ação Rescisória o Pedido de
Revisão tem por objetivo averiguar possíveis erros na decisão rescindenda que possivelmente contaminou todo
julgamento, ainda que a decisão já tenha transitado em
julgado.
No caso sub examine o processo originário se tratava de
Representação, ou seja, de acordo com o artigo 50, II,
“c” da Lei Orgânica desse Tribunal de Contas, tem natureza de processo de fiscalização que em virtude da existência de dano ao erário, foi convertido em tomada de
contas especial.
Dessa forma, não restam dúvidas que o fator condicionante para conversão de um processo de fiscalização em
tomada de contas é a existência de dano ao erário.
Ocorre que o Processo originário foi objeto de Recurso
de Reconsideração (Processo TC 1192/2013) e no momento do julgamento do referido recurso o ressarcimento imputado ao gestor (que deu causa a conversão dos
autos em Tomada de Contas Especial) foi excluído por
meio do Acórdão TC 1088/2014-Plenário.
Nesse sentido, o Regimento Interno deste Tribunal de
Contas (RITCEES) dispõe no artigo 329, §8º que os processos de fiscalização convertidos em tomada de contas
especial em que, por ocasião do julgamento, for afastada a imputação de ressarcimento de valores, subsistindo, no entanto, a irregularidade, deverão ser desconverSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tidos para serem apreciados como processo de fiscalização, apenas quanto aos responsáveis que se enquadrem
nessa hipótese.
Todavia, o referido parágrafo foi inserido por meio da
Emenda Regimental nº. 006, de 29.3.2016, razão pela
qual na época dos fatos não foi aplicado. Ocorre mesmo
diante da ausência dessa previsão legal, entendo que julgar gestores que não geraram dano ao erário em processo de fiscalização, seria uma medida desproporcional e
desarrazoada tendo em vista que nos processos de fiscalização em que não há incidência de dano ao erário não
há julgamento, avalia-se tão somente se a irregularidade
deve ser mantida ou afastada e se a referida irregularidade é passível de aplicação de multa.
Nesse mesmo sentido esta Corte de Contas firmou entendimento em Processos anteriores a Emenda Regimental nº. 006/2016, vejamos:
ACÓRDÃO TC-788/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-4618/2009
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTES - EMPÓRIO CARD LTDA.
REPRESENTADOS - ELIANE PAES LORENZONI, ALEXANDER DE FREITAS E GUSTAVO PAVESI IZOTON
REPRESENTAÇÃO - 1) AFASTAR RESSARCIMENTO - DESCONVERSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, RETORNANDO À NATUREZA DE REPRESENTAÇÃO - 2) PROCEDÊNCIA - DEIXAR DE APLICAR MULTA - 3) RECOMENDAÇÃO - 4) ARQUIVAR.
[...]
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Nesse Prisma, entendo que no caso em comento deve
haver a “desconversão”, ou o retorno dos autos à sua
origem inicial (Representação), eis que no âmbito deste fora afastados a multa e o débito, não sendo necessário, portanto, o julgamento das contas dos Responsáveis.
Por fim, conforme fundamenta a equipe técnica entendo
que como a análise inicial do Pedido de Revisão é genérica, ficando restrita à admissibilidade da peça revisora, e
considerando que as alegações do requerente, ora agravado, na peça exordial do pedido de Revisão de violação
ao artigo 84, inciso III, da Lei Complementar 621/2012,
possui a plausibilidade mínima a justificar o seguimento do Pedido de Revisão, entendo que os argumentos do
agravante quanto a este tópica devem ser rejeitados.
3) SUBSIDIARIAMENTE, DA IMPOSSIBILIDADE DE SE
UTILIZAR DE MATÉRIA CONTROVERTIDA NA JURISPRUDÊNCIA E DA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO
QUE ENSEJASSE O EFEITO SUSPENSIVO;
O Agravante manifesta-se ainda acerca da concessão de
efeito suspensivo, em caráter excepcional, ao Pedido de
Revisão, vejamos:
Entretanto, no caso dos autos, observa-se que o requerimento de efeito suspensivo imediato do Pedido de Revisão se funda tão-somente no receio de o gestor sofrer
conjecturais consequências eleitorais, com a possível inclusão do seu nome em lista a ser enviada ao Tribunal
Regional Eleitoral.
[...]
As situações legais ensejadoras de envio, ao Ministério
Público Eleitoral, da referida lista de gestores com contas rejeitadas pela Corte de Contas, constam tanto da Lei
Orgânica deste Tribunal (artigo 151), bem como da Lei nº
www.tce.es.gov.br

9.504/1997 – Lei das Eleições (artigo 11º, parágrafo 5º).
[...]
Do substrato destas normas legais, extraem-se dois entendimentos importantes para o deslinde do presente tópico: (a) o Tribunal de Contas, embora, tenha o dever de remeter os nomes dos responsáveis, subsidiando a atuação da Justiça Eleitoral, lhe falece competência para, efetivamente, atribuir consequências eleitorais
aos responsáveis listados; e (b) o motivo ensejador da inclusão de gestores fiscalizados na referida lista reporta-se à existência de contas “julgadas irregulares”, em nada
se referindo a condenações ao ressarcimento ao erário.
Em face dessas singelas constatações verifica-se, em verdade, que o eventual receio de o gestor se tornar inelegível, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei
Complementar 64/1990, não encontra qualquer pertinência à obrigação legal deste Tribunal de Contas em remeter a lista de responsáveis, mas, tão-somente, a consequências eleitorais hipotéticas e incertas cujo controle se insere na esfera de competência de outra cognição,
em órgão diverso, e sob outra legislação.
Referendando esse entendimento, o STF, no escólio do
Min. Gilmar Mendes, manifestando-se em situação análoga, teceu considerações acerca do dever de o Tribunal
de Contas da União enviar a lista dos gestores responsáveis à Justiça Eleitoral, registrando, ainda, que essa obrigação não enseja, de per si, em lesão ou ameaça de lesão a direitos.
[...]
Destarte, conclui-se que inexiste razão para a exclusão
sumária (em sede de cognição cautelar) do nome do recorrente da lista dos gestores responsáveis, posto que o
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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seu envio à Justiça Eleitoral consiste em obrigação decorrente de dever legal, amparado à sombra dos princípios constitucionais da moralidade e da publicidade.
Ademais, não configura lesão ou ameaça de lesão a direitos, pois qualquer discussão sobre eventual inelegibilidade encontra-se inserido no arco de competências
afetas à Justiça Eleitoral, dotada, igualmente, de procedimentos específicos próprios.

declaração de inelegibilidade pela Justiça Eleitoral para
que se possa identificar potencial prejuízo ao responsável, caso o seu nome venha a constar da lista de gestores cujas contas foram tidas por irregulares (periculum
in mora). Até porque a discussão que se trava no Pedido de Revisão diz respeito à própria classificação do processo como de “contas”, ante a exclusão da recomposição do Erário.

Já o agravado, em suas contrarrazões, ratifica os argumentos já trazidos na exordial do Pedido de Revisão, e
assevera ao informar os inúmeros prejuízos que o agravado teria caso seu nome constasse na lista dos gestores
com contas julgadas irregulares, sendo que o mesmo, na
verdade, não deveria ter suas contas julgadas.

Dessa forma, entendo que os fundamentos para a concessão EXCEPCIONAL de efeito suspensivo ao Pedido de
Revisão constantes na Decisão agravada não merecem
acréscimos, pois resta claro os inúmeros prejuízos que a
inclusão indevida do nome do agravado na lista dos gestores com contas julgadas irregulares ocasionaria.

A equipe técnica acerca desse item manifesta-se:

Importante registrar que conforme exposto, na decisão agravada, mesmo após o Plenário deste Tribunal ter
afastado o ressarcimento ao erário municipal, o processo não foi desconvertido contrariando o posicionamento atual deste Tribunal e por consequência o nome do
agravado, foi inserido indevidamente na relação dos responsáveis cujas contas houverem recebido parecer prévio pela rejeição e/ou julgadas irregulares, por decisão
irrecorrível, que seria encaminhada ao Tribunal Regional
Eleitoral – TRE, no dia 05 de julho de 2016.

Da leitura do Voto do Conselheiro Relator, acompanhado
pela Decisão Plenária TC 1633/2016, ora questionada,
percebe-se que a suspensão extraordinária da condenação imposta ao responsável até a apreciação do mérito
do Pedido de Revisão se fundamentou, basicamente, na
existência de posicionamento atual deste Tribunal pela
“desconversão” das contas quanto afastado o ressarcimento, e no inegável prejuízo ao responsável pela simples divulgação, por esta Corte e pela mídia, do seu nome na lista de inelegíveis.
Quanto ao primeiro fundamento, por cuidar do próprio
mérito do Pedido de Revisão, entendemos que deva ser
tratado naqueles autos, e não no presente Agravo. Todavia, vislumbra-se, pelo teor da referida decisão, plausibilidade de êxito na ação revisional (fumus boni iuris).
No que respeita ao segundo fundamento, temos a considerar que, de fato, não é necessário que haja a efetiva
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Registro ainda que a relação encaminhada ao TRE, ainda
que não torne os relacionados automaticamente inelegíveis visto que esta avaliação é de competência da Justiça
Eleitoral, a relação é divulgada por esta Corte de Contas
e ainda pela mídia. Assim, não restam dúvidas do prejuízo trazido ao autor pela inclusão indevida no seu nome
na referida relação, razão pela entendo que, neste caso
específico, não havia outra medida senão a concessão
do efeito suspensivo ao Pedido de Revisão e por consewww.tce.es.gov.br

quência a retirada do nome agravado, Sr. Abraão Lincon
Elizeu, da relação definida dos responsáveis cujas contas houverem recebido parecer prévio pela rejeição e/ou
julgadas irregulares, por decisão irrecorrível.
Assim, corroborando integralmente o entendimento técnico e ratificando os fundamentos da decisão agravada,
entendo que os argumentos trazidos pelo agravante não
merecem prosperar e por consequência a decisão guerreada deve se mantida inalterada quando a este item.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
técnico e divergindo do entendimento do Ministério Público de Contas VOTO por que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo, devendo
ser mantida inalterada a Decisão Plenária TC 1633/2016,
em todos os seus termos;
1.2. DAR CIÊNCIA ao interessado;
1.3. Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 08/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
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Carlos Ranna de Macedo e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 495/2018 – PLENÁRIO
PROCESSO: TC 07435/2016-1
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos de Vila Velha - SEMSUR
EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEL: José Eliomar Rosa Brizolinha (01/01/2015
a 06/07/2015) Reginaldo Loureiro Pereira (07/07/2015 a
31/12/2015)
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EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
DE VILA VELHA – EXERCÍCIO DE 2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual de Ordenador, relativas ao exercício de 2015,
da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Vila Velha - SEMSUR, sob a responsabilidade do Sr. José Eliomar Rosa Brizolinha e Reginaldo Loureiro Pereira.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal, em 30 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 445/2017-4 (fls.
08/16) e a Instrução Técnica Inicial ITI nº 689/2017-2
(fls.18/19), opinando pela citação dos Srs. José Eliomar
Rosa Brizolinha e Reginaldo Loureiro Pereira, para que
apresentassem em 30 dias, improrrogáveis, as justificativas acerca do achado: “Divergência entre o valor apurado no inventário anual dos bens em almoxarifado e o saldo registrado no Balanço Patrimonial” (subitem 3.2.2.1
do RT nº 445/2017-4).
Em seguida, acolhi a manifestação técnica, por meio da
Decisão Monocrática nº 1021/2017-1 (fls. 23/24), tendo
sido apresentadas as justificativas às fls. 35/37 (José Eliomar Rosa Brizolinha).
Ao passo que declarei a REVELIA do Sr. Reginaldo Louwww.tce.es.gov.br

reiro Pereira, conforme Decisão Monocrática nº
1541/2017-1 (fl. 65), visto que recebeu o termo de notificação nº 1083/2017, mas permaneceu silente até a data aprazada, de acordo com o Despacho nº 54035/20171(fl. 64), emitido pela Secretaria Geral das Sessões-SGS.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC nº
1024/2018-1 (fls. 67/69) opinando pelo julgamento REGULAR das contas do Secretaria Municipal em comento.
O Ministério Público de Contas, de acordo com o parecer nº 1261/2018-8, exarado pelo Procurador de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, situado à fl. 73, entendeu de forma consoante à área técnica.
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
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processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 30 de abril de 2016, descumprindo assim o prazo regimental.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal n.º 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
Entretanto, foi constatada a seguinte irregularidade digna de nota:
“Divergência entre o valor apurado no inventário anual
dos bens em almoxarifado e o saldo registrado no Balanço Patrimonial” (subitem 3.2.2.1 do RT nº 445/20174).
Conforme evidenciado no RT 445/2017-4, ocorreu a divergência no valor de R$ 3.320,00 entre o saldo de bens
em almoxarifado constante no inventário e devidamente registrado na contabilidade, segundo ressai da Tabela 03 à fl. 68.
Nesse sentido, em sede de justificativas, o responsável
aduziu que ao tempo do envio da prestação de contas
em apreço, o Sistema Pronin CM – Almoxarifado não estava integrado ao Sistema Pronin CP – Contabilidade,
motivo pelo qual gerou a desconformidade acerca das
informações registradas.
No que toca o destoar dos valores apontados, manifestou-se afirmando que foram devidamente regularizados
ao tempo do envio da PCA em 2016.
Ao compulsar os documentos carreados aos autos, observei a identificação do entrave entre os sistemas da
unidade gestora no referido lapso temporal, bem como
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constatei a correção da irregularidade supra no exercício de 2016 (TC 5043/2017), resultando assim no sanear
do achado, razão pelo qual afasto nessa oportunidade.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício, eis que inexistem recomendações/determinações com prazo fixado para cumprimento, conforme
os ditames da Resolução TC 278/14.
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,
www.tce.es.gov.br

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
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 Municipal
de Serviços Urbanos de Vila Velha - SEMSUR, relativas
ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos Srs. José Eliomar Rosa Brizolinha e Reginaldo Loureiro Pereira,
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. Dar ciência aos interessados;
1.3. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 08/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 497/2018 – PLENÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO DE 2016 – JURISDICIONADO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES – REGULAR – QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Ordenadores) da Câmara Municipal de Linhares, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Milton Simon Baptista.
De acordo com a análise feita através do Relatório Técnico RT 575/2017-8, foi sugerida a citação do gestor responsável, confirmada por meio da Instrução Técnica Inicial ITI 1042/2017-1, para apresentação das justificativas, alegações de defesa e documentação pertinentes.
Devidamente citado, em observância à DECM
1421/2017-1, conforme se depreende do Termo de Citação n° 1626/2017-9, compareceu o responsável aos autos apresentando seus esclarecimentos e documentos.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE, após analisar a defesa apresentada e os respectivos documentos, elaborou a Instrução Técnica Conclusiva n° 977/2018-6, concluindo da seguinte forma:

Processo: 04888/2017-6

III – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

Foi examinada a Prestação de Contas Anual constante do
presente processo, pertinente à Câmara Municipal de Linhares, de responsabilidade do Sr. Milton Simon Baptista, referente ao exercício de 2016, formalizada conforme
disposições da IN 34/2015.

Responsável: MILTON SIMON BAPTISTA

Tendo em vista o que determina a legislação pertinente,

Exercício: 2016
UG: CML - Câmara Municipal de Linhares
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no que tange ao aspecto técnico-contábil, opina-se pela REGULARIDADE da presente Prestação de Contas, na
forma do art. 84 da lei complementar 621/12.
Nos termos regimentais, foram os autos encaminhados
ao Ministério Público Especial de Contas, que em manifestação do Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, através de Parecer 1171/2018-9, em que anuiu
aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na ITC
977/2018-6 e pugnou pela aprovação das contas em
análise.
Desse modo, considerando que o Ministério Público Especial de Contas acompanhou integralmente o entendimento da área técnica exposto por ocasião da ITC
977/2018-6, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a
seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar Regular as contas apresentadas pelo Senhor
Milton Simon Baptista, frente à Câmara Municipal de Linhares, no exercício de 2016, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação
ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ma legal.
1.2. Dar ciência aos interessados
1.3. Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 08/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo e Domingos Augusto Taufner.
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 JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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ACÓRDÃO TC- 498/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05858/2017-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEDEU - Secretaria de Desenvolvimento Econômico
e Urbano de Linhares
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: LUCIANO CUNHA CABRAL, RODRIGO PANETO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO DE 2016 – JURISDICIONADO: SECRETARIA
DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E URBANO DE LINHARES – REGULAR – QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Ordenadores) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Urbano de Linhares, referente ao exercício de 2016, sob
a responsabilidade dos senhores Rodrigo Paneto e Luciano Cunha Cabral.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico 00725/20175 em que foi sugerido o julgamento regular da prestação
de contas em questão, como consequência da apreciação das peças e demonstrativos encaminhados pelo gestor. Vejamos:

funções administrativas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Urbano de Linhares.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do(s) Sr(s). Luciano
Cunha Cabral e Rodrigo Paneto, no exercício de 2016,
na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
[...]
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 004682/2017-8, que considerou completa a análise proposta no Relatório Técnico 00725/2017-5, anuindo, desta forma, aos argumentos fáticos e jurídicos nele descritos.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
foi elaborado o Parecer 1152/2018-6, da lavra do Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira que trouxe o opinamento deste órgão ministerial no sentido de considerar
regular a prestação de contas sob análise.

CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Desse modo, considerando que o Ministério Público Especial de Contas acompanhou integralmente o entendimento da área técnica exposto por ocasião da ITC
04682/2017-8, encampo os fundamentos e conclusões
explicitadas, tornando-os parte integrante do presente
voto.

A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor (es) responsável (eis), no exercício das

Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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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. Julgar Regular as contas apresentadas pelos Senhores Luciano Cunha Cabral e Rodrigo Paneto frente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Urbano de Linhares, no exercício de 2016, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação
ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.

Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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- 500/2018 – PLENÁRIO

1.2. Dar ciência aos interessados

Processo: 06936/2014-1

1.3. Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados.

Classificação: Tomada de Contas Especial

2. Unânime.

Relator: João Luiz Cotta Lovatti

3. Data da Sessão: 08/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Responsável: CB FARMA - DIST.DE MEDICAMENTOS,
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP , DROGARIA DO
ELIAS LTDA - ME

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo e Domingos Augusto Taufner.
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
Diário Oficial de Contas

UG: SESA - Secretaria de Estado da Saúde

Procuradores: VANDERLEI JUNIOR PIPPI, CASSIANO PIGATTO, WAGNA DE SOUZA BARCELOS
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – IRREGULARES – RESSARCIMENTO – MULTA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Trata-se de Representação promovida pela Secretaria de
Estado de Saúde – SESA onde discorre acerca da ocorwww.tce.es.gov.br

rência de irregularidade no cumprimento da Resolução
n. 03/2011, da Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos, que trata da aplicação do Coeficiente de
Adequação de Preços – CAP, para aquisição de medicamentos no âmbito da Administração Pública Estadual do
Poder Executivo, por parte das empresas CB Farma Distribuidora de Medicamentos Produtos Hospitalares Ltda
e Drogaria do Elias Ltda ME.
Devidamente instruído, Decisão - Plenário 1041/2016
converteu a fiscalização em Tomada de Contas Especial;
rejeitou as alegações de defesa relacionada à irregularidade: não aplicação do coeficiente de adequação de preços – CAP – ao preço dos medicamentos em venda à Secretaria de Estado da Saúde; impôs a obrigação de ressarcimento de R$ 20.995,41 (vinte mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos) à empresa CB Farma Distribuidora de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda, e de R$ 209,48 (duzentos e nove reais e quarenta e oito centavos) à Drogaria do Elias Ltda.
Deliberou também o colegiado, com fundamento no art.
157 § 3º do Regimento Interno, pela notificação daquelas empresas para promover o recolhimento da referida
quantia ao tesouro estadual no prazo até 30 dias, devidamente atualizada monetariamente na data da efetiva
quitação, sob pena de ter suas contas julgadas irregulares, nos termos dos artigo 157, §§ 2º e 3º do Regimento
Interno e artigo 84, inciso III, alínea ‘c’, da LC 621/2012.
Notificados, compareceram aos autos: Drogaria do Elias
Ltda, com comprovante de guia de pagamento no valor total do débito e CB FARMA Distribuidora de Medicamentos e Produtos Farmacuticos Ltda, com pedido de
parcelamento do débito em seis parcelas.
Diante destes fatos, pronunciou-se este tribunal de ConSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tas através do Acordão TC 1236 – Plenário no sentido de:

irregularidade grave.

1. Deferir o pedido de parcelamento requerido pela sociedade empresária CB Farma Distribuidora de Medicamentos Produtos Hospitalares Ltda., na forma requerida, ou seja, em seis vezes iguais, mensais e sucessivas, a
primeira com vencimento em 30 dias a contar da notificação do responsável, e as demais 30 dias após o vencimento da anterior, alertando-se que a falta de pagamento de qualquer parcela, importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos moldes do art. 459, § 5º, do
Regimento Interno;

Na espécie, o interessado não efetuou o recolhimento
das parcelas do débito no prazo estipulado no Acórdão
TC – 1236/2016– Plenário, não fazendo jus, portanto, ao
benefício legal acima citado.

2. Com fundamento no artigo 157, § 4º, do Regimento
Interno, considerando a tempestividade do recolhimento integral do valor do débito, julgar regular com ressalva a Tomada de Contas da sociedade empresária Drogaria do Elias Ltda., nos termos do artigo 84, II, e 87, § 2º,
da Lei Complementar Estadual nº621/2012;
3. Encaminhar os autos ao Ministério Público Especial de
Contas, para acompanhamento;
Ocorre, que apesar do deferimento do pedido de parcelamento do débito, este não foi honrado pelo beneficiário e levou o Ministério Público de Contas a se manifestar no Parecer 4116/2017 nos seguintes termos:
Disciplina o § 4º do art. 157 do RITCEES que “reconhecida a boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva do
débito, atualizado monetariamente, saneará o processo,
se não houver sido observada irregularidade grave nas
contas, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável”.
Depreende-se deste preceptivo que são requisitos cumulativos para a obtenção do referido favor legal (a) boa-fé;
(b) liquidação tempestiva do débito e (c) inexistência de
Diário Oficial de Contas

Posto isso, o Ministério Público de Contas oficia para que
seja declarado o vencimento antecipado do débito, julgando-se, conforme parecer de fls. 169/172, IRREGULARES as contas de CB Farma Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda., nos termos do art. 84,
inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, da LC n. 621/2012, aplicando-se ao responsável multa pecuniária e imputação
do débito no valor equivalente a R$ 20.995,41(vinte mil,
novecentos e noventa e cinco reais, quarenta e um centavos).
É O RELATÓRIO.
A Decisão 1041/2016, proferida com fundamento no art.
157, § 3º do Regimento Interno deste Tribunal objetiva
o saneamento do processo, na forma do § 4º do mesmo artigo e é cabível sempre que, mesmo rejeitando as
alegações de defesa, o Tribunal reconhecer a boa-fé do
agente responsável e a inexistência de irregularidade
grave nas contas.
Decisão de natureza preliminar e insusceptível de receber recurso, na forma do art. 398, III do Regimento Interno, enseja a oportunidade da liquidação do débito e
o seu julgamento pela regularidade com ressalva e quitação.
Entretanto, inocorrendo o recolhimento tempestivo da
importância devida, o Tribunal julgará o mérito das contas nos termos do art. 87 a 89 da Lei Orgânica do Tribunal.
www.tce.es.gov.br

Sucedendo essa hipótese, diante do manifesto silêncio
de CB FARMA Distribuidora de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos Ltda e partindo-se da premissa da rejeição preliminar das alegações de defesa, sucedeu-se a
condição presente na parte final do item 4, da Decisão
Plenária 1041/2016, aplicando-se, no caso, o preceito
inscrito no art. 157, §§ 2º e 3º do Regimento Interno e
julgam-se irregulares as contas, com fulcro no art. 84, inciso III da lei Complementar 621/2012
DISPOSITIVO
Pelas razões acima expostas VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas neste voto, em:
1.1. JULGAR IRREGULARES as contas de CB FARMA Distribuidora de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos
Ltda, condenado-a ao RESSARCIMENTO no valor de R$
20.995,41(vinte mil, novecentos e noventa e cinco reais,
quarenta e um centavos), devidamente atualizado, com
fulcro no art. 84, inciso III, alínea “c” c/c arts. 87, 88 e 89,
todos da Lei Complementar 621/2012, em razão da manutenção da irregularidade referente a não aplicação do
coeficiente de adequação preços – CAP ao preço dos medicamentos em venda à Secretaria de Estado da Saúde,
IMPONDO-LHE MULTA no valor de R$10.000,00 (dez mil
reais) com fundamento no art. 134 da Lei ComplemenSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tar 621/2012.
1.2. À SGS para as comunicações processuais e ciência ao
Ministério Público de Contas.
1.3. Transitado em julgado. Arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 08/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:

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

ACÓRDÃO TC- 501/2018 – PLENÁRIO

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

PROCESSO TC: 02577/2018-4

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

CLASSIFICAÇÃO: REPRESENTAÇÃO

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 ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Diário Oficial de Contas

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA
VELHA
REPRESENTANTE: LIDERANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA - ME
EMENTA: REPRESENTAÇÃO: CONHECER – IMPROCEDÊNCIA – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os presentes autos de Representação com pedido de concessão de medida cautelar impetrada pela empresa Liderança Comércio e Serviços Ltda-ME, por supostas irregularidades ocorridas nas assinaturas das atas
de Registro de Preços e Execução de Serviços referentes
aos processos administrativos da PMVV nº 31.994/2017
(pregão eletrônico 103/2017) e nº 18.137/2017 (pregão
eletrônico 117/2017), em curso perante a Prefeitura Municipal de Vila Velha.
Em as suas alegações, aduz a declaração de inidoneidade
da empresa Soluções Serviços Terceirizados Eireli, vencedora dos referidos certames, a qual teria sido imposwww.tce.es.gov.br

ta pelo Diretor Presidente da Companhia de Entrepostos
e Armazéns Gerais de São Paulo, Órgão do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Em síntese, o representante noticia os seguintes pontos
impeditivos à continuidade dos referidos certames que,
segundo a instrução processual, se encontram adjudicados e homologados:
Que houve declaração de inidoneidade da empresa Soluções Serviços Terceirizados Eireli, em 06 de março de
2018;
Que há ciência do Município de Vila Velha quanto ao impedimento superveniente de Declaração de Inidoneidade, e mesmo assim, há continuidade de contratação e
assinaturas de atas de registro de preço;
Em razão disso, requer a este Tribunal a concessão de
medida cautelar para a suspensão imediata dos procedimentos referentes aos pregões eletrônicos ou as assinaturas das Atas de Registro de Preços e execução dos serviços pela empresa Soluções Serviços Terceirizados Eireli,
referentes aos Editais de Pregão Eletrônico nº 103/2017
e 177 /2017, em curso perante a PMVV/ES.
Pleiteia ainda que seja encaminhada proposta de fiscalização, por meio de auditoria, ao Plenário desta Corte para ao final julgar procedente a denúncia com aplicação das sanções legais, bem como, o prosseguimento dos procedimentos licitatórios até declaração final do
vencedor.
Submetidos os autos à área técnica desta Corte para instrução, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações
Não Especializadas – SecexMeios, na Manifestação Técnica nº 241/2018-9, apresenta a seguinte proposta de
encaminhamento:
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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4.1 – Conhecer e receber esta representação, na forma
dos arts. 177 c/c 186 do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013;

III - estar acompanhada de indício de prova;

4.2 – Seja indeferida a medida cautelar, conforme fundamentação exposta no item 3 desta manifestação técnica, diante da ausência do periculum in mora e fumus
boni iuris pressuposto do artigo 376, incisos I e II do RITCEES.

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

4.3- Sugere-se, no mérito da presente denúncia, a sua
improcedência, face à falta de prova da alegada DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE, conforme consta no sitio do
Ministério da Transparência e Controladoria Geral da
União.
Sugere-se que se dê CIÊNCIA à representante do teor da
decisão a ser proferida, conforme mandamento do §7º,
do art. 307, da Resolução TC 261/2013.
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados
ao Ministério Público de Contas, que através do Parecer
1439/2018-9, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, anui aos argumentos fáticos e jurídicos
delineados na Manifestação Técnica nº 241/2018-9 e oficia pela improcedência da representação.
É o relatório.
Os artigos 94 e 101, ambos da Lei Complementar nº 621,
de 8 de março de 2012, assim dispõem com relação aos
requisitos de admissibilidade do presente feito:
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;
Diário Oficial de Contas

IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;

(...)
Art. 101.
(...)
Parágrafo único. Aplicam-se à representação prevista
nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Em uma análise inicial dos autos, observo que a manifestação técnica sobre a representação em questão é clara
ao verificar que a mesma foi redigida com clareza, possui
informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção, bem como está acompanhada de indícios de prova.
A análise técnica está embasada nos termos dos artigos 94 e 101, parágrafo único, da Lei Complementar
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), razão pela qual sugere-se que a representação em tela seja recebida por este Tribunal.
Segundo consta na instrução processual, a empresa Liderança Comércio e Serviços Ltda-ME aponta supostas
irregularidades ocorridas nos autos dos procedimentos licitatórios pertinentes aos processos administrativos nº 31.994/2017 (pregão eletrônico 103/2017) e nº
18.137/2017 (pregão eletrônico 117/2017), ambos em
curso perante a Prefeitura Municipal de Vila Velha.
Alega a ocorrência de declaração de inidoneidade da
www.tce.es.gov.br

empresa vencedora desses certames, Soluções Serviços
Terceirizados Eireli, publicada no DOU de 06.03.2018,
imposta pelo Diretor Presidente da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, Órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Em razão disso, requer a este Tribunal a concessão de
medida cautelar visando a suspensão imediata dos procedimentos referentes aos pregões eletrônicos ou as
assinaturas das Atas de Registro de Preços e execução
dos serviços pela empresa Soluções Serviços Terceirizados Eireli, referentes aos Editais de Pregão Eletrônico nº
103/2017 e 177 /2017, em curso perante a Prefeitura
Municipal de Vila Velha/ES.
Neste sentido, compete ao Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, diante de eventual ilegalidade, a adoção de providências para o fiel cumprimento da lei, bem
como a sustação de ato impugnado.
O art. 124, caput e o parágrafo único da Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo descreve
que no início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio e de risco de ineficácia da decisão de mérito, esta
Corte de Contas poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas
cautelares. Inclusive, em caso de comprovada urgência,
as medidas cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator.
A análise do substrato conceitual para o deferimento da
medida cautelar está relacionada à existência dos requisitos que a doutrina denomina como fumus boni juris e
o periculum in mora, indispensáveis para a concessão de
liminar nesta espécie de procedimento.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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No caso, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios assevera que os
pressupostos cautelares são aqueles estabelecidos pelo artigo 376 do RITCEES (Resolução TC nº 261/2013), in
verbis:
Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o
Tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com
ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares,
observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312
deste Regimento, desde que presentes os seguintes requisitos:
I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e
II - risco de ineficácia da decisão de mérito.
Ressalta a área técnica que o inciso I trata do fumus boni
iuris, comumente denominado pela doutrina de fumaça
do bom direito, definido como juízo de probabilidade de
existência do direito. Nesse sentido traz a seguinte explicação, conforme entendimento de Marinoni e Arenhart:
Para obter a tutela cautelar, o autor deve convencer o
juiz de que a tutela do direito provavelmente lhe será
concedida. A admissão de uma convicção de verossimilhança, como suficiente à concessão da tutela cautelar,
decorre do perigo de dano e da consequente situação
de urgência, a impor solução e tutela jurisdicional imediatas.
A tutela cautelar é incompatível com o aprofundamento
do contraditório e da convicção judicial, uma vez que estes demandam porção de tempo que impede a concessão da tutela de modo urgente.
Em relação ao periculum in mora (inciso II), recorre
aquela secretaria aos ensinamentos de Alexandre FreiDiário Oficial de Contas

tas Câmara. Confira-se:
Como dito anteriormente, o fomos boni iuris não é requisito suficiente para a concessão da medida cautelar.
Outro requisito é exigido, e a ele se dá, tradicionalmente, o nome de periculum in mora (ou seja, perigo na demora). Isto porque, como sabido, a tutela jurisdicional
cautelar e modalidade de tutela de urgência, destinada
a proteger a efetividade de um futuro provimento jurisdicional, que esta diante da iminência de não alcançar
os resultados práticos dele esperados. E esta situação de
perigo iminente que recebe o nome de periculum in mora, sendo sua presença necessária para que a tutela cautelar possa ser prestada pelo Estado-Juiz. (...)
Assim sendo, toda vez que houver fundado receio de
que a efetividade de um processo venha a sofrer dano
irreparável, ou de difícil reparação, em razão do tempo
necessário para que possa ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada, estará presente o requisito do periculum in mora, exigido para a concessão da tutela jurisdicional cautelar.
Compulsando os autos, observo que a apuração da
condição para a concessão da medida foi detidamente
avaliada pela SecexMeios na Manifestação Técnica nº
241/2018-9, da qual destaco o seguinte trecho:
Como dito acima, são pressupostos genéricos e essenciais para a concessão de qualquer espécie de tutela antecipada: a existência de prova inequívoca que conduza
a um juízo de verossimilhança sobre alegações, aliado ao
receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
No que tangem ao periculum in mora e fumus boni iuris,
entende-se que NÃO restou configurado esses requisitos
gerais autorizadores da tutela antecipada.
www.tce.es.gov.br

O periculum in mora consiste no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mencionado no artigo
300, caput do CPC, que justifica a antecipação de tutela
assecuratória é aquele risco de dano: i) concreto (certo),
e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência
de ocorrer, e, enfim, iii) grave, que tem aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.
Segundo se depreende dessa análise, ausentes o periculum in mora e o fumus boni iuris.
Quanto aos aspectos suscitados pelo representante, verifico que a área técnica deste Tribunal analisou o assunto, conforme segue:
Nesse contexto, o representante afirma que:
“Ocorre que a empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI acaba de ser declarada inidônea para licitar e contratar com a administração pública, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 87, inciso IV,
primeira parte, da Lei 8.666/93, conforme comprova a
publicação que circulou no Diário Oficial da União de
06/03/2018, em anexo, donde se extrai que a penalidade foi imposta pelo Diretor Presidente da Companhia de
Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento”.
Não obstante, verifica-se que a publicação referida está
na verdade dando publicidade ao acolhimento do relatório de sindicância, aplicando-lhe à penalidade de DECLARAR INIDONEA à empresa, mas abrindo prazo de 15 dias
para apresentar recurso administrativo, estando assim,
suspenso até ulterior deliberação e análise dos eventuais recursos interpostos à decisão anunciada.
Desta forma, não efetiva a aplicação da DECLARAÇÃO DE
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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INIDONEIDADE aos contratos futuros.
Em consulta ao sitio do Ministério da Transparência e
Controladoria Geral da União, em 03 de abril de 2018, às
16h, não consta qualquer inscrição da empresa denunciada como INIDÔNEA.

campada pelo Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
Acórdão que submeto à sua consideração:
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator

(...)

1. ACÓRDÃO

Desta forma, não há nos autos provas da inidoneidade
da empresa, onde impede a adoção das medidas sugeridas pelo denunciante, bem como a concessão de medida
liminar em caráter cautelar para suspender o andamento dos pregões ora aventados, por tanto, faltando justa
causa para prosseguimento do presente processo perante esta Corte de Contas.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão deste Colegiado, ante as razões expostas pelo Relator, em:

Como consequência da ausência nos autos de provas da
inidoneidade arguida em relação a empresa Soluções
Serviços Terceirizados Eireli, o que impede a adoção das
medidas sugeridas pelo representante, inclusive, a concessão de medida liminar em caráter cautelar para suspender o andamento dos pregões mencionados, conclui
a área técnica que falta justa causa para o prosseguimento do presente processo perante esta Corte de Contas.
Diante dessas considerações, conclui pela improcedência da representação formulada.
Nessa linha, como bem frisado pela área técnica, também entendo que a presente Representação apresenta
circunstâncias ou elementos de convicção sobre ocorrência de fatos de interesse público que não se sustentam e, por consequência, desmerecem qualquer ação
fiscalizatória por parte deste Tribunal de Contas.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, nos termos da proposição técnica,
subscrita na Manifestação Técnica nº 241/2018-9, enDiário Oficial de Contas

1.1. Conhecer a presente Representação, porém, considerá-la Improcedente nos termos do artigo 178, inciso I,
e 186 da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo), em
face da não constatação da suposta irregularidade alegada;
1.2. Dar Ciência ao Representante do teor da decisão
tomada por este Tribunal de Contas, nos termos do art.
307, § 7º da resolução TC 261/2013.

CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas]
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 502/2018 – PLENÁRIO
Processos: 01922/2011-5, 11183/2014-5, 02590/2011-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

1.3. Transitado em julgado. Arquive-se.

Exercício: 2010

2. Unânime.

UG: CMCI - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

3. Data da Sessão: 08/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Marco Antônio da Silva

4. Especificação do quórum:

Responsável: DAVID ALBERTO LOSS

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

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2010 – CONTAS REGULARES - ITEM 5 DO ACÓRDÃO
249/2014 – QUITAÇÃO - ARQUIVAR.

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

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

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, re-
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ferente ao exercício de 2010, sob a responsabilidade do
Sr. David Alberto Lóss, Presidente.
Registre-se que o Plenário deste Egrégio Tribunal de
Contas, nos termos do Acórdão TC nº 249/2014 (fls. 615681), sobrestou a irregularidade relativa ao “Pagamento
irregular do 13º salário aos vereadores para julgamento,
após decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral reconhecida.
A Secretaria Geral das Sessões – SGS, através do Despacho nº 11.153/2018-1, acostado à folha 406, dos autos
do Processo nº 11183/2014-5, em apenso, encaminhou
os autos a este Relator, em razão do julgamento do RE
650.898/RS pelo Supremo Tribunal Federal - STF.
Assim, vieram os autos a este Magistrado de Contas para
elaboração de relatório e voto para efeito de deliberação
do Colegiado, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido julgado o RE 650.898/RS pelo Supremo Tribunal Federal – STF, faz-se necessária a análise da irregularidade constante do 3.1.1.9 da ITC nº 713/2013, sobrestada no item 5 do Acórdão nº 249/2014.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que o Colegiado do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do
Acórdão TC nº 249/2014 (fls. 615-681), assim decidiu, litteris:

ros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e nove de
abril de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos
do voto do Relator, Conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva:
1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, referente ao exercício de 2010, sob a responsabilidade do
Sr. David Alberto Lóss, dando-lhe a devida quitação;
2. Determinar ao atual gestor que: 2.1 Se abstenha de
fixar ou alterar a remuneração dos servidores e vereadores por resolução, observando-se a obrigatoriedade
de lei para este fim, conforme artigos 37, inciso X, 39,
§ 4º, parte final, 51 e 52, todos da Constituição Federal
de 1988; 2.2 Se abstenha de alterar os vencimentos dos
servidores, corrigindo-os pela UPV, nos termos da Resolução nº 141/1994; 2.3 Publique os resumos de contratos no prazo legal, conforme estabelecido pela Lei nº
8.666/93;
3. Resolver o incidente de inconstitucionalidade relativo
aos itens 6, 7, e 8, no sentindo de que é inconstitucional
o § 4º, do artigo 1º, da Resolução nº 190/2008 e artigo
13, caput, parágrafos 1º e 2º, 3º e 4º e incisos I e II, da
Resolução nº 14/1994 do Município de Cachoeiro de Itapemirim, por vício formal;

[...]

4. Determinar a instauração de tomada de contas, no
prazo de 90 dias, com comunicação em 15 dias, na forma
da Instrução Normativa nº 08/2008 deste Egrégio Tribunal de Contas, em razão das irregularidades descritas nos
itens 6 a 8 do voto do Relator;

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do
Processo TC-1922/2011, ACORDAM os Srs. Conselhei-

5. Sobrestar o julgamento do item 9 - Pagamento irregular de 13º Salário aos vereadores - até que o Supre-
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mo Tribunal Federal decida a respeito do 13º subsídio
de vereadores;
6. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado. (...) – g.n.
Cabe ressaltar que os autos foram encaminhados a este Relator pela Secretaria Geral das Sessões – SGS, conforme Despacho nº 11.153/2018-1 (fl. 406 dos autos do
Processo nº 11183/2014-5, em apenso), tendo em vista
o julgamento do RE 650.898/RS pelo Supremo Tribunal
Federal – STF.
2. DO MÉRITO:
2.1 PAGAMENTO IRREGULAR DE 13º SALÁRIO AOS VEREADORES (ITEM 5 DO ACÓRDÃO Nº 249/2014 E 3.1.1.9
DA ITC Nº 713/2013).
Base legal: Princípio da Legalidade, previsto no artigo 37,
caput c/c artigo 39, § 4º, da Constituição Federal.
Ressarcimento: R$ 73.969,78 (setenta e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos),
equivalentes a 36.848,55 VRTE’s.
Assim sendo, passo, então, ao enfrentamento de mérito do único indicativo de irregularidade, que foi sobrestado, cuja mantença foi sugerida pela área técnica e pelo
órgão Ministerial, à luz da documentação constante dos
autos, das alegações da área técnica, bem como da jurisprudência e da legislação aplicável.
Ocorre que, em relação à irregularidade apontada nestes autos, constante do item 3.1.1.9 da ITC 713/2013
(Pagamento de 13º salário aos Vereadores), verifica-se
que há divergência de entendimentos na compreensão
do tema, não apenas no âmbito desta Corte de Contas,
mas também à luz das decisões de outros Tribunais de
Contas.
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Não é demais registrar que a análise do referido item de
irregularidade restou sobrestada, visto que o tema em
apreço demandava o julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário nº 650.898, no qual foi conferida repercussão geral.

obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X
e XI. - g.n.

Ainda sobre o tema, fixação de subsídio, o Supremo Tribunal Federal, no RE 494.253, assim decidiu, litteris:

No caso em debate, verifica-se que a Lei Orgânica do
Município de Cachoeiro de Itapemirim, dispõe o art. 42,
inciso VII, e o art. 53, litteris:

Assim, no julgamento do referido Recurso Extraordinário, entendeu a Suprema Corte que “o pagamento de
abono de férias e 13º salário a agentes políticos não é
incompatível com o artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição da República”.

Art. 42 – Compete privativamente à Câmara Municipal:

“A fixação dos subsídios de vereadores é de competência exclusiva da Câmara Municipal, a qual DEVE RESPEITAR AS PRESCRIÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL, na Constituição do respectivo Estado, bem
como na CF.” (RE 494.253-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 22-2-2011, Segunda Turma, DJE de 15-32011.) - g. n

Deste modo, a análise da suposta irregularidade apontada deve se ater tão somente aos requisitos de formalidade legislativa, em conformidade aos preceitos constitucionais, notadamente, ao que dispõe o artigo 37, inc.
X e o artigo 39, § 4º, ambos da Constituição Federal, verbis:
Art. 37. ... [...] X - a remuneração dos servidores públicos
e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;
[...] Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
[...] § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato
eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente
por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio,
verba de representação ou outra espécie remuneratória,
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[...] VII – fixar a remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, em cada legislatura, para vigorar na seguinte, sujeita aos impostos gerais, inclusive o
de renda e os extraordinários, tendo em vista a legislação federal e os recursos financeiros do Município;
[...]
Art. 53 – Os decretos legislativos e as resoluções serão
elaborados na forma prescrita no Regimento Interno da
Casa.
Em atendimento a Lei Orgânica, o Regimento Interno da
Câmara Municipal, assim prevê, verbis:
Art. 9º - Compete à Mesa:
I - propor projetos de resolução que:
a) criem, modifiquem ou extinguam cargos, empregos
ou funções da Câmara e fixem os respectivos vencimentos, os quais, em consonância com o Art. 37, alínea XII
da Constituição Federal, não poderão ultrapassar o valor máximo dos subsídios mensais fixados para os Vereadores, a fim de que não sejam ultrapassados os limites impostos pela EC nº 19 e pela Lei Complementar nº
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
b) fixem ou atualizem a remuneração do Prefeito e dos
Vereadores, e a verba de representação do Vice-Prefeito e do Presidente da Câmara, obedecido o inciso VII do
art. 42 da LOM; (g. n)
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Denota-se que a Suprema Corte entendeu, em sua decisão, ser de competência exclusiva da Câmara Municipal a legítima fixação dos subsídios de vereadores, desde que respeitado os preceitos estabelecidos da Lei Orgânica Municipal.
No mesmo sentido decidiu o Tribunal de Contas de Minas Gerais, verbis:
CONSULTA – MUNICÍPIO – 13º SALÁRIO – DIREITO SOCIAL CONSTITUCIONAL – LEGITIMIDADE DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS – AUTORIZAÇÃO NORMATIVA
– PAGAMENTO AOS VEREADORES – REGULAMENTAÇÃO POR LEI OU RESOLUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
– PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – BASE DE CÁLCULO DO
PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DETENTOR DE CARGO EFETIVO – CONFORMIDADE
COM SISTEMA REMUNERATÓRIO – VEDAÇÃO DA PERCEPÇÃO CUMULATIVA.
1. É legítimo o pagamento de 13º salário a Prefeito, Vice-Prefeito e secretários municipais, desde que haja autorização normativa, por meio de lei municipal, editada em
consonância com o inciso V do art. 29 da CR/88.
2. É devido o pagamento de 13º salário a Vereadores,
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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desde que haja regulamentação por lei ou resolução, observados o princípio da anterioridade e os limites constitucionais previstos nos arts. 29, VI e VII, 29-A, caput e
§ 1º, da CR/88.
[...]
Conclusão: em face de todo o exposto, respondo às indagações do consulente nos seguintes termos:
1) podem os agentes políticos municipais perceber gratificação natalina, desde que:
a) em relação ao pagamento ao Prefeito, Vice-Prefeito e
Secretários Municipais, haja adequada autorização normativa por meio de lei da Câmara Municipal, editada em
consonância com o inciso V do art. 29 da CR/88;
b) NO TOCANTE AO PAGAMENTO AOS VEREADORES,
HAJA DEVIDA REGULAMENTAÇÃO, QUE PODE SE DAR
POR MEIO DA EDIÇÃO DE LEI OU DE RESOLUÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL, conforme entendimento prevalecente desta Corte, nos termos da Consulta nº 803.574,
observado o princípio da anterioridade e os limites constitucionais previstos nos arts. 29, VI e VII, 29-A, caput e §
1º, da CR/88 (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - Consulta nº 796.063) - g.n.
Assim, entendo que a autorização expressa no art. 9º, inciso I, “a” do Regimento Interno da Câmara Municipal,
decorre do arcabouço da própria Legislação Municipal,
notadamente, pelo disposto no art. 42, inciso VII c/c o
art. 53 a Lei Orgânica do Município de Cachoeiro de Itapemirim que autoriza à Câmara Municipal a fixar o subsídio dos edis.
Note-se que o texto da Lei Orgânica Municipal não determina a fixação do subsídio por lei específica, sendo
certo que a Resolução integra o processo legislativo, tal
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qual previsto no art. 59 da CF/88, vejamos:
Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:
I - emendas à Constituição;
II - leis complementares;
III - leis ordinárias;
IV - leis delegadas;
V - medidas provisórias;
VI - decretos legislativos;
VII - resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. –
g.n.
Desta maneira, a fixação dos subsídios dos edis guarda
estrita observância às normas estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, bem como dos termos da decisão do
Excelso Pretório que determina A OBSERVÂNCIA DAS
PRESCRIÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, além do princípio da anterioridade.
Calha mencionar que, recentemente, esta Corte de Contas, em processo de Consulta formulado pelo Município
de Aracruz, Processo TC nº 1560/2017, por tanto de tese, entendeu que a fixação do subsídio pode ser fixada
na própria Lei Orgânica Municipal, e, neste caso, entendo que a autorização legislativa constante da Lei Orgânica Municipal, conferindo poderes à Câmara Municipal para fixar o subsídio supre a integração legislativa.
A este respeito, o Regimento Interno desta Corte de Contas atribui caráter de prejulgado de tese tanto às consultas como ao incidente de prejulgado, vejamos:
Art. 233. O Plenário decidirá sobre consultas quanto às
www.tce.es.gov.br

dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais
e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades:
[...]
§ 4º O parecer em consulta possui caráter normativo e
constitui prejulgamento da tese, mas não de fato ou caso concreto.
Art. 335. A decisão, contida no acórdão que deliberar,
por maioria absoluta dos membros do Plenário, sobre o
incidente de inconstitucionalidade, solucionará a questão prejudicial, constituindo prejulgado a ser aplicado a
todos os casos submetidos ao Tribunal. – g.n
Desta forma, ambos os instrumentos estão num patamar
de prejulgado de tese, sendo que a Consulta do Município de Aracruz é mais recente, devendo ser dada interpretação conforme a Constituição, de maneira que
“quando a Lei Orgânica prevê que a fixação dos subsídios deve se dar através de lei específica, este deve ser
o instrumento normativo apto a inaugurar tal fixação”
de maneira irretratável.
Todavia, quando a Lei Orgânica prever que “a fixação
dos subsídios deve se dar por iniciativa da Câmara Municipal, sem especificar o instrumento normativo, esta
pode ser dar através de Resolução, na esteira do entendimento firmado pelo Excelso Pretório”.
Além disso, no caso em apreço, mesmo antes da decisão da Suprema Corte que entendeu que o pagamento
do 13º subsídio aos edis não viola a constituição, os tribunais vinham decidindo nos seguintes termos, litteris:
DUPLO APELO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DE
VALORES PAGOS A VEREADORES A TÍTULO DE GRATISegunda-feira, 9 de julho de 2018
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FICAÇÃO NATALINA. LEI AUTORIZADORA. BOA FÉ EVIDENCIADA. CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DISPOSITIVO LEGAL ARGUIDO. INADEQUAÇÃO EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO.
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCUIDADE. BOA FÉ EVIDENCIADA. 1. Inconteste
carecer a Câmara Municipal de personalidade jurídica,
mas detentora de personalidade judiciária que a autoriza estar em juízo apenas em defesa de prerrogativas
institucionais, assim compreendidas as questões atinentes ao seu regular funcionamento, autonomia e independência. Nesta moldura, considerando que a ação civil
pública tem como causa de pedir a inconstitucionalidade do art. 31, § 7º da Lei Orgânica do município de Silvânia, dispositivo autorizador do pagamento de 13º salário aos vereadores locais, a escorar pedido de restituição dos valores percebidos a esse título nos anos de
2007 e 2008, bem como de suspensão de pagamentos
futuros, não está a casa de Leis imbuída do ânimo de
defender a instituição, mas pretensos direitos pessoais
de seus membros, de natureza meramente patrimonial,
faltando-lhe, por isso mesmo, legitimidade para recorrer da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, ainda que aspirada a ineficácia do normativo. 2.
Possível o manejo da ação civil pública veiculadora do
pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, mas tão somente quando a
suposta invalidade constitua a causa de pedir e não o pedido propriamente dito, hipótese em que se enquadra o
pleito de restituição. A mesma possibilidade não ocorre
quanto à pretensão de proibição de pagamentos futuros
com base no dispositivo inquinado inconstitucional, incognoscível em sede de ação coletiva por visar única e
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exclusivamente sua ineficácia, efeito restrito à ação direta de inconstitucionalidade. 3. A despeito da orientação
firmada na Corte no sentido de serem inconstitucionais
Leis municipais asseguradoras da percepção de gratificação natalina (13º salário) aos agentes políticos, na hipótese mostram-se absolutamente inócuas considerações a respeito, tendo em vista que respaldado o pagamento em Lei autorizadora. Ainda que posteriormente declarada inconstitucional., o que de pronto evidencia a boa fé daqueles que receberam o benefício, porque presumivelmente legítimo, razão pela qual indevida
sua restituição. Precedentes deste tribunal e do Superior
Tribunal de Justiça. 4. Primeiro apelo provido e segundo
não conhecido. (TJGO; AC 0299130-31.2008.8.09.0144;
Silvania; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Beatriz Figueiredo Franco; DJGO 30/09/2016; Pág. 134) - g.n
Verifica-se, assim, que, em havendo legislação a respeito, a boa-fé dos vereadores que perceberam a rubrica
13º salário deve ser considerada, evidenciando-se a boa
fé daqueles que receberam o benefício.
Deste modo, por tudo que resta fundamentado nesta
decisão, entendo que a suposta irregularidade apontada, relativamente ao Pagamento de 13º salário aos Vereadores da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, não se mostra capaz de macular as contas do gestor
responsável, razão pela qual divirjo do entendimento da
área técnica e do Parquet de Contas e afasto a presente
irregularidade.

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. ACOLHER as razões de justificativas apresentadas
pelo Sr. David Alberto Lóss, então Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no exercício 2010, AFASTANDO-SE a irregularidade constante do
item 5 do Acórdão TC nº 249/2014 (item 3.1.1.9 da ITC
713/2013), tratada no item 2.1 desta decisão, em face
das razões antes expendidas;
1.2. Julgar REGULARES as contas relativas ao item 5 do
Acórdão 249/2014, de responsabilidade do Sr. David Alberto Loss, relativas ao exercício de 2010, dando-se interpretação conforme a Constituição Federal/1988, em
razão do decidido na consulta formulada pela Câmara
Municipal de Aracruz, Processo TC nº 1560/2017, dando-lhe a devida quitação;
1.3. DAR ciência aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 08/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária do
Plenário.

3. DISPOSITIVO:

4. Especificação do quórum:

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.

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
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4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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e Marco Antonio da Silva (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO 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- 504/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04921/2016-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: EUGENIO COUTINHO RICAS
Procuradores: Thiago Carvalho de Oliveira (OAB: 11587ES), Caroline Zambon Moraes (OAB: 6296E-ES), Jamilly
Pacheco Moreira Favato (OAB: 26122-ES), Reinaldo de
Souza Padilha Filho (OAB: 6248E-ES), Naiara Nunes Loureiro de Araujo (OAB: 23765-ES), Paula Amanti CerdeiDiário Oficial de Contas

ra (OAB: 23763-ES), Marcela de Oliveira Ramos (OAB:
19064-ES), Renan Sales Vanderlei (OAB: 15452-ES), Daniel Loureiro Lima (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), Elisangela Carvalho Ferreira (OAB: 6417E-ES)

O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, mediante
Parecer 01580/2018-9 (fl. 144), em consonância com a
área técnica, pugnou no mesmo sentido.

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO
DE 2015 – REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÕES - DETERMINAÇÕES – DAR CIÊNCIA AOS
INTERESSADOS - ARQUIVAR.

Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação do Colegiado deste Egrégio Tribunal de Contas, nos
termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC
261/2013.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, relativa ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Eugenio
Coutinho Ricas, Secretário de Estado.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico
00450/2017-5 (fls. 19-31) e na Instrução Técnica Inicial
– ITI 00715/2017-1, através da Decisão Monocrática
01029/2017-6 (fls. 37-38), determinei a citação do responsável, no sentido de que apresentasse, no prazo de
30 (trinta) dias, suas razões de defesa, em face dos indicativos de irregularidades constantes dos itens 3.2.2.1,
3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.3.1, 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3 do referido Relatório Técnico.
Em resposta ao Termo de Citação 01131/2017-6 (fl. 39),
o gestor apresentou documentação, que fora acostada
às folhas 44-107 destes autos.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00952/2018-6 (fls. 112140), opinou no sentido de que seja julgada regular com
ressalva a prestação de contas em apreço, expedindo-se
determinações.
www.tce.es.gov.br

É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual da
Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, 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 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 Conclusiva – ITC 00952/2018-6, verbis:
[...]
4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, exercício de 2015,
sob a responsabilidade do Sr. Eugenio Coutinho Ricas.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na leSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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gislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA (item 3.1 e 3.4) as contas do Sr. Eugenio Coutinho
Ricas, na forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012, no exercício de funções de ordenador
de despesas da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS.

vergência entre inventário de bens em almoxarifado e
registros contábeis) e 3.2.2.3 do RT 00450/2017-5 (Ausência do parecer conclusivo no Relatório de Controle
Interno), com expedição de determinações, de acordo
com os ditames estabelecidos nos artigos 84, inciso II e
86, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.

Sugere-se, ainda, determinar à Secretaria de Estado da
Justiça - SEJUS, na pessoa de seu atual gestor, que:

Entretanto, no que se refere a irregularidade constante
do item 3.2.2.3 do RT 00450/2017-5, acima descrita, 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 indicados nos atos
normativos deste Tribunal, sendo certo que 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.

1) Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº
856/2017, no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto
Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017;
2) Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA), em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
3) Adote as medidas administrativas necessárias à apuração da divergência existente na conta de bens em almoxarifado e encaminhe, na próxima prestação de contas, os resultados alcançados.
3) Adote as medidas administrativas necessárias à
apuração da divergência existente na conta contábil
211430199 (INSS 13º salário) e encaminhe, na próxima
prestação de contas, os resultados alcançados. – 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 3.2.2.1 (DiDiário Oficial de Contas

Já no que se refere a irregularidade constante do item
3.2.2.1 do RT 00450/2017-5, em razão de sua manutenção, a área técnica e o douto representante do Parquet
de Contas, entenderam como regular com ressalva os
atos praticados sob o aspecto técnico-contábil, estando
correto tal posicionamento.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:

jetiva, 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. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável.
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 se mostra parcialmente adequada, razão pela qual 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 deve ser expedida recomendação, no que se
refere a irregularidade constante do item 3.2.2.3 do RT
00450/2017-5.
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.

I - Regulares, quando expressarem, de forma clara e ob-

MARCO ANTONIO DA SILVA

[...]
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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 COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Eugenio Coutinho Ricas, Secretário de Estado,
em razão da mantença da irregularidade formal contida
no item 3.2.2.1 do RT 00450/2017-5, dando-lhe a devida quitação;
1.2. EXPEDIR RECOMENDAÇÕES ao atual gestor da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, nos seguintes termos:
1.2.1. Adote as medidas administrativas necessárias
à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº
856/2017, no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto
Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017;
1.2.2. Encaminhe, nas futuras prestações de contas,
parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA), em
atendimento ao art. 82 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
1.3. EXPEDIR DETERMINAÇÕES ao atual gestor da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, nos seguintes termos:
1.3.1. Adote as medidas administrativas necessárias à
apuração da divergência existente na conta de bens em
almoxarifado e encaminhe, na próxima prestação de
contas, os resultados alcançados;
Diário Oficial de Contas

1.3.2. Adote as medidas administrativas necessárias
à apuração da divergência existente na conta contábil
211430199 (INSS 13º salário) e encaminhe, na próxima
prestação de contas, os resultados alcançados.
1.4. 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. Parcialmente vencido o conselheiro em substituição João Luiz
Cotta Lovatti, que acompanhou integralmente a área
técnica e o Ministério Público Especial de Contas.
3. Data da Sessão: 08/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), 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 (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
www.tce.es.gov.br

Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 26/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 505/2018 – PLENÁRIO
Processos: 03260/2017-4, 03483/2017-1, 03108/2017-6
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra
Relator: Marco Antônio da Silva
Representantes: TELT ENGENHARIA EIRELI - EPP, VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA, CAROLLINY HELLEN FONSECA GOMES
Responsável: JEFFERSON ZANDONADI, AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, JOAO CARLOS MENESES
Procuradores: Tatiana Peterle Dangelo Motta (OAB:
17475-ES), Natalia Fiorot Coradini (OAB: 17690-ES), Tiago Rocon Zanetti (OAB: 13753-ES, OAB:370452-SP), Stephannie Vanessa de Lima Alvarenga Ramos (OAB: 25010ES), Zanetti Advogados Associados, Bianca Bonadiman
Abrão, Rhayza Franca Rodrigues De Sousa (OAB: 20351ES), Egeu Antonio Bisi (OAB: 6273-ES)
REPRESENTAÇÃO – REVELIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL –
EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DETERMINAÇÃO – CIÊNCIA AOS INTERESSADOS – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de diversas Representações,
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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com pedido de medida cautelar inaudita altera pars,
formuladas pelas empresas Telt Engenharia EIRELI-EPP
(Processo TC 3108/2017), Vitorialuz Construções Ltda
(Processo TC 3483/2017), e pela cidadã, cuja identidade
encontra-se preservada (Processo TC 3260/2017), todos
apensos, em face da Prefeitura Municipal da Serra, narrando possíveis irregularidades no âmbito do Edital de
Concorrência nº 003/2017.
O referido processo licitatório visou a contratação de
empresa de engenharia para execução de obra de melhoria, revitalização e ampliação do sistema de iluminação pública nos bairros do Município da Serra, no valor
total de R$ 95.515.422,12.
O Plenário desta Corte de Contas, através da Decisão TC
2941/2017, conheceu da representação e deferiu a medida cautelar, determinando a imediata suspensão da
Concorrência Pública 003/2017, bem como a notificação
dos responsáveis, nos termos das Manifestações Técnicas 851 e 1042/2017.
Em resposta aos Termos de Notificação, os senhores Audifax Charles Pimentel Barcelos, João Carlos Meneses e
Jefferson Zandonadi, apresentaram justificativas, arguindo a improcedência da representação e requereram a
suspensão da medida cautelar deferida (doc. 28 e 32).
Os senhores João Carlos Meneses e Jefferson Zandonadi foram regularmente citados, através da Decisão Monocrática 1433/2017, acerca dos termos da Manifestação Técnica de Engenharia 1231/2017 e Instrução Técnica Inicial – ITI 1099/2017, os quais não se manifestaram,
tendo o Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos comunicado a anulação da Concorrência Pública nº 003/2017, requerendo o acolhimento da tese de perda superveniente de objeto.
Diário Oficial de Contas

A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo
de Engenharia – Secex Engenharia emitiu a Manifestação Técnica 031/2018, sugerindo a mantença das irregularidades inicialmente apontadas, com apenamento dos
responsáveis e aplicação de multa, bem como a extinção
do processo com resolução de mérito.
O NNF – Núcleo de Controle Externo de Normatização
da Fiscalização, por seu turno, emitiu a Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00306/2018-1, que, divergindo parcialmente da Secex Engenharia, opinou pela procedência parcial da representação, em face do reconhecimento das irregularidades 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3, pela extinção
do processo com julgamento de mérito, bem como pela decretação de revelia dos senhores João Carlos Meneses e Jefferson Zandonadi, pelo arquivamento, com expedição de determinações e ciência dos representantes.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, por meio
do Parecer 00600/2018-1, em consonância com a área
técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, conforme regular distribuição vieram os autos a
este Magistrado de Contas para emissão de relatório e
voto para efeito de deliberação do Colegiado deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
A representação aponta indícios de irregularidades no
processo licitatório relativo ao Edital de Concorrência nº
003/2017, razão pela qual se faz necessário analisar, na
oportunidade, os indícios de irregularidades, as justificativas apresentadas pelos responsáveis e os elementos
www.tce.es.gov.br

trazidos aos autos pela área técnica e pelo Ministério Público Especial de Contas.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise do feito, verifico que, quando da notificação,
os responsáveis se manifestaram em oposição às irregularidades apontadas e requereram a suspensão da cautelar concedida, porém, quando da citação, somente o
Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos se manifestou, informando que o Edital de Concorrência nº 03/2017 fora
anulado, tendo os demais gestores se mantido silentes.
A área técnica e o Ministério Público Especial de Contas
opinaram pela procedência parcial da representação, em
face do reconhecimento das irregularidades constantes
dos itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3, pela extinção do processo com resolução de mérito, bem como pela decretação
de revelia dos senhores João Carlos Meneses e Jefferson Zandonadi, pelo arquivamento, com expedição de
determinações e ciência dos representantes, conforme
Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00306/2018-1, verbis:
[...]
3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Por todo o exposto e com base no artigo 99, da Lei
Complementar Estadual 621/2012, sugere-se que seja
reconhecida a PROCEDÊNCIA PARCIAL da presente representação, tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
3.1.1. Vedação de participação de consórcios.
Base legal: Artigo 3º, § 1º, I c/c artigo 33, ambos da Lei
8.666/93.
Responsáveis: João Carlos Meneses - Secretário Municipal de Obras, Jefferson Zandonadi - Presidente da ComisSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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são Permanente de Licitação de Obras e Serviços.
3.1.2. Não parcelamento do objeto.
Base legal: Artigo 3º, §1º, I c/c artigo 23, § 1°, ambos da
Lei 8.666/93.
Responsáveis: João Carlos Meneses - Secretário Municipal de Obras, Jefferson Zandonadi - Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços.

3.3.2.2. Exijam qualificação técnica anterior de serviços
cuja representatividade do objeto seja inferior a 4%;
3.4. 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). – g.n
O Ministério Público Especial de Contas, por seu turno,
anuiu os termos do posicionamento da área, confo

3.1.3. Exigência de qualificação técnica irregular.

rme Parecer 00600/2018-1.

Base legal: Artigo 3º, §1º, I c/c artigo 30, § 1°, I, ambos
da Lei 8.666/93.

2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

Responsáveis: João Carlos Meneses - Secretário Municipal de Obras, Jefferson Zandonadi - Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços.
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. Seja decretada a revelia dos Srs. João Carlos Meneses e Jefferson Zandonadi.
3.2.2. 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.

Denota-se que a presente representação fora conhecida, nos termos do Voto nº 04442/2017-8 da então Relatora, conforme Decisão nº 2941/2017-3, por estarem
presentes os requisitos constantes do artigo 177 c/c o §
único, do artigo 182 do Regimento Interno, Resolução TC
nº 261/2013.
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,
conforme antes decidido.
3. DO MÉRITO:

3.3. Sugere-se, também, determinar ao Prefeito Municipal de Serra, ao Secretário Municipal de Obras e ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras
e Serviços que:

Assim sendo, cumpre a este Relator o enfrentamento de
mérito dos indicativos de irregularidades cuja mantença foi sugerida pela área técnica, à luz da documentação
dos autos, das razões de defesa, bem como da legislação
aplicável, a saber:

3.3.1. Realizem o parcelamento do objeto visando maior
competitividade no certame;

3.1 VEDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS (ITEM
1.1 - ITC).

3.3.2. Se abstenham de incluir, no edital que vier a substituir a Concorrência Pública n° 003/2017, cláusulas que:

Base normativa: artigos 3º, § 1º e 33, da Lei Federal
8666/1993.

3.3.2.1. Vedem a participação de consórcio público, ante
a complexidade do objeto licitado;

Responsáveis: João Carlos Meneses – Secretária Municipal de Obras: e Jefferson Zandonadi – Presidente da Co-

Diário Oficial de Contas
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missão Permanente de Licitação de Obras e Serviços.
A área técnica concluiu pela mantença da presente irregularidade, em razão da complexidade e do vultoso valor do objeto, argumentando o subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC, que o artigo 33 da Lei
8666/1993 deixa à discricionariedade do gestor a decisão de admitir ou não, a participação de empresas organizadas em consórcio, como alegaram os responsáveis, porém, as deliberações deste Tribunal tem apontado para a necessidade de que essa escolha seja devidamente justificada.
Isto ocorre porque a permissão da participação de consórcios às vezes reduz o caráter competitivo, permitindo que empresas competidoras entre si acordem para a
participação em consórcio, e, às vezes, a sua proibição
pode restringir a competitividade do certame, quando
o vulto e a complexidade do objeto tornem restrito o
universo de possíveis licitantes.
Desta feita, entendo que, a irregularidade, em verdade, reside na ausência de justificativa para a vedação
de participação, na licitação, de empresas organizadas
em consórcio, haja vista que a vedação ou a permissão
é ato discricionário da Administração, não cabendo, a
meu ver, a mantença da irregularidade em razão da complexidade (não demonstrada) e o vultoso valor do objeto.
Posto isto, acompanho parcialmente o entendimento técnico e do órgão Ministerial, e, considerando ainda, a anulação do processo licitatório, deve ser mantida
a irregularidade por ausência de justificativa da vedação de participação de consórcio, devendo ser expedida
determinação, no sentido de que, nos próximos processos licitatórios, seja justificada a permissão ou a vedaSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ção de participação de consórcios, de forma a demonstrar o resultado positivo ou negativo para o processo
licitatório ou para a Administração, decorrente do ato
discricionário.
3.2 NÃO PARCELAMENTO DO OBJETO (ITEM 1.2 - ITC).
Base normativa: artigos 3º, § 1º, inciso I e 23, § 1º, da Lei
Federal 8666/1993.
Responsáveis: João Carlos Meneses – Secretária Municipal de Obras: e Jefferson Zandonadi – Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços.
A área técnica concluiu pela mantença da presente irregularidade, em razão da complexidade e do vultoso valor
do objeto, argumentando o subscritor da Instrução Técnica conclusiva - ITC, em síntese, que não é razoável a
justificativa apresentada pelos responsáveis de que haveria perda de economia de escala no caso de parcelamento do objeto, haja vista a informação de que o processo licitatório em apreço estaria somando as duas licitações realizadas em 2015 (CP 25 e 26/2015).
O § 1º do artigo 23 da Lei 8666/1993 estabelece que as
obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, visando
o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no
mercado e a ampliação da competitividade sem perda
da economia de escala.
Ademais, segundo o § 2º do mesmo artigo, na execução
de obras e serviços e nas compras de bens, parceladas
nos termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra há de corresponder licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação.
Diário Oficial de Contas

Desta feita, entendo que a irregularidade, em verdade,
reside na ausência de justificativa para o não parcelamento do objeto licitado, haja vista que a previsão de
parcelamento depende da comprovação de viabilidade
técnica e econômica, bem como de ausência de perda
de economia de escala.
Ao contrário do entendimento técnico, a meu ver, considerando o texto legal citado, a justificativa de perda de
economia de escala com o parcelamento do objeto, bem
coaduna com a informação de que as duas licitações anteriores foram somadas em uma só, evidenciando uma
experiência anterior nesse sentido, devendo se verificar
e se demonstrar, isto sim, a ocorrência ou não de tal
perda, o que não foi demonstrado pelos responsáveis
ou pelo corpo técnico desta Corte de Contas.
Em assim sendo, entendo que não caberia, aqui, a mantença da irregularidade em razão da complexidade (não
demonstrada) e do vultoso valor do objeto, o que, por si
só, constitui motivação insuficiente para configuração da
irregularidade.
Posto isto, acompanho parcialmente o entendimento
técnico e Ministerial, e, considerando, ainda, a anulação
do processo licitatório, deve ser mantida a irregularidade por ausência de prévia justificativa da opção pelo
não parcelamento do objeto que teve significativo valor estimado, expedindo-se determinação no sentido de
que, nos próximos processos licitatórios, seja justificado mediante estudos técnicos, o não parcelamento do
objeto, de forma a demonstrar o resultado positivo ou
negativo para o processo licitatório ou para a Administração, decorrente do parcelamento ou não do objeto.
3.3 EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA IRREGULAR
(ITEM 1.3 - ITC).
www.tce.es.gov.br

Base normativa: artigo artigos 3º, § 1º, inciso I e 30, § 1º,
inciso I, da Lei Federal 8666/1993.
Responsáveis: João Carlos Meneses – Secretária Municipal de Obras: e Jefferson Zandonadi – Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços.
A área técnica concluiu pela mantença da presente irregularidade, em razão de não identificação, no item
12.9.2.1, letras “a” a “g”, do edital, de parcelas de maior
relevância técnica e valor significativo do objeto licitado,
entendendo conforme jurisprudência que quando o percentual ficar igual ou superior a 4% do valor licitado, para que se exigisse como capacitação técnica profissional a existência no quadro permanente de pessoal do
licitante, de profissional de nível superior, detentor de
ART por exercício de obra ou serviço de características
semelhantes.
Examinando os termos da Instrução Técnica Conclusiva
- ITC, verifico que as parcelas do objeto consideradas de
maior relevância e valor significativo são os seguintes:
a) implantação de poste de aço ou concreto;
b) Instalação de luminária para iluminação pública; c)
Instalação de rede de baixa tensão subterrânea;
d) Instalação de projetores;
e) instalação de rede de baixa tensão aérea;
f) realização de travessia por método não destrutivo,
com fornecimento de eletroduto (R$ 3.529.200,00 =
3,69%);
g) Instalação de módulo transceptor remoto.
Desses sete subitens, entendeu a área técnica que apenas três não possuem valor representativo, quais sejam
os das letras “c”, “e” e “f”, não tendo, ainda, analisado
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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a questão da relevância técnica (§ 2º), mas apenas o aspecto do valor significativo.
Posto isto, acompanho parcialmente o entendimento
técnico e do Órgão Ministerial, e, considerando ainda, a
anulação do processo licitatório, mantenho a irregularidade por ausência de prévia justificativa da relevância
técnica e do valor significativo das parcelas assim consideradas na exigência de qualificação técnica, entendendo como suficiente a expedição de determinação no
sentido de que, nos próximos processos licitatórios, sejam demonstradas tais características de forma clara e
inequívoca.
Com relação ao opinamento do corpo técnico deste Tribunal no sentido de que seja decretada a revelia dos senhores João Carlos Meneses e Jefferson Zandonadi, acolho tal entendimento, ainda que suprida a ausência de
manifestação dos referidos agentes pela informação encaminhada pelo Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos.
4. DISPOSITIVO
Por todo 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.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário desta Egrégia Corte de Contas, ante as razões expostas pelo relator, em:
Diário Oficial de Contas

1.1. DECRETAR a revelia dos senhores João Carlos Meneses e Jefferson Zandonadi, ainda que suprida as suas manifestações pela informação encaminhada pelo Sr.
Audifax Charles Pimentel Barcelos;
1.2. Considerar PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente representação, com fundamento no artigo 95, c/c
art. 99, § 2º, ambos, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, em razão da manutenção dos indicativos de
irregularidades constantes dos itens 3.1, 3.2 e 3.3 desta
decisão (1.1, 1.2 e 1.3 da ITC), sem cominação de multa, em razão da especificidade do caso, não havendo plena conformação entre a conduta imputada e a efetivada;
1.3. EXTINGUIR o processo com resolução de mérito,
nos termos dos artigos 307, § 5º e 310, inciso I, da Resolução TC 261/2013;
1.4. Expedir DETERMINAÇÃO ao atual Prefeito Municipal
da Serra, bem como ao Secretário Municipal de Obras e
ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, representantes da municipalidade, no sentido de que:
1.4.1. Justifiquem previamente a vedação ou permissão de participação de empresas em consórcio nas licitações, o parcelamento ou não do objeto licitado, bem
como a relevância técnica e o valor significativo das parcelas do objeto consideradas para exigência de qualificação técnica prevista nos §§ 1º e 2º, do artigo 23 da Lei
8666/1993;
1.5. DAR CIÊNCIA aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Parcialmente vencido o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo que acompanhou integralmente a área técnica e o
www.tce.es.gov.br

Ministério Público Especial de Contas.
3. Data da Sessão: 08/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), 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 (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO 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: 26/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 734/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05699/2017-1
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Assunto: Fiscalização/Auditoria de Conformidade
Exercício: 2017
Objeto: Portais Institucionais e de Transparência das Prefeituras e Câmaras
dos Município do Estado do ES
Jurisdicionados: Câmara Municipal de Afonso Cláudio
Câmara Municipal de Água Doce do Norte
Câmara
Municipal
de
Águia
Branca
Câmara
Municipal
de
Alegre
Câmara
Municipal
de
Alfredo
Chaves
Câmara
Municipal
de
Alto
Rio
Novo
Câmara
Municipal
de
Anchieta
Câmara
Municipal
de
Apiacá
Câmara
Municipal
de
Aracruz
Câmara
Municipal
de
Atílio
Vivácqua
Câmara
Municipal
de
Baixo
Guandu
Câmara Municipal de Barra de São Francisco
Câmara
Municipal
de
Boa
Esperança
Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte
Câmara
Municipal
de
Brejetuba
Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Câmara
Municipal
de
Cariacica
Câmara
Municipal
de
Castelo
Câmara
Municipal
de
Colatina
Câmara Municipal de Conceição da Barra
Câmara Municipal de Conceição do Castelo
Câmara Municipal de Divino de São Lourenço
Câmara
Municipal
de
Domingos
Martins
Câmara Municipal de Dores do Rio Preto
Câmara
Municipal
de
Ecoporanga
Câmara
Municipal
de
Fundão
Câmara Municipal de Governador Lindenberg
Câmara
Municipal
de
Guaçuí
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Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara

Municipal
de
Guarapari
Municipal
de
Ibatiba
Municipal
de
Ibiraçu
Municipal
de
Ibitirama
Municipal
de
Iconha
Municipal
de
Irupi
Municipal
de
Itaguaçu
Municipal
de
Itapemirim
Municipal
de
Itarana
Municipal
de
Iúna
Municipal
de
Jaguaré
Municipal
de
Jerônimo
Monteiro
Municipal
de
João
Neiva
Municipal
de
Laranja
da
Terra
Municipal
de
Linhares
Municipal
de
Mantenópolis
Municipal
de
Marataízes
Municipal
de
Marechal
Floriano
Municipal
de
Marilândia
Municipal
de
Mimoso
do
Sul
Municipal
de
Montanha
Municipal
de
Mucurici
Municipal
de
Muniz
Freire
Municipal
de
Muqui
Municipal
de
Nova
Venécia
Municipal
de
Pancas
Municipal
de
Pedro
Canário
Municipal
de
Pinheiros
Municipal
de
Piúma
Municipal
de
Ponto
Belo
Municipal
de
Presidente
Kennedy
Municipal
de
Rio
Bananal
Municipal de Rio Novo do Sul
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Câmara
Municipal
de
Santa
Leopoldina
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Câmara
Municipal
de
Santa
Teresa
Câmara Municipal de São Domingos do Norte
Câmara Municipal de São Gabriel da Palha
Câmara Municipal de São José do Calçado
Câmara
Municipal
de
São
Mateus
Câmara Municipal de São Roque do Canaã
Câmara
Municipal
de
Serra
Câmara
Municipal
de
Sooretama
Câmara
Municipal
de
Vargem
Alta
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante
Câmara
Municipal
de
Viana
Câmara
Municipal
de
Vila
Pavão
Câmara
Municipal
de
Vila
Valério
Câmara
Municipal
de
Vila
Velha
Câmara
Municipal
de
Vitória
Prefeitura
Municipal
de
Afonso
Cláudio
Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte
Prefeitura
Municipal
de
Águia
Branca
Prefeitura
Municipal
de
Alegre
Prefeitura
Municipal
de
Alfredo
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de
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1 Relatório

EMENTA: FISCALIZAÇÃO AUDITORIA – DETERMINAÇÕES - RECOMENDAÇÕES

2.2.8.1 Determinação ao órgão/entidade (art. 207, IV
c/c. art. 329, §7º, do RITCEES)

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:

(...)

www.tce.es.gov.br

Trata-se de Auditoria de Conformidade realizada nas
prefeituras e câmaras municipais, no período compreendido entre 01/08/2017 e 29/11/2017, objetivando avaliar a transparência ativa e os portais de transparência
das prefeituras e câmaras do Estado do Espírito Santo,
com vistas a definir se a Lei de Acesso à Informação está
sendo observada pelos jurisdicionados.
O Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI elaborou o
Relatório de Auditoria 47/2017 (doc. 16), apresentando
os seguintes achados de Auditoria:
“(...) 2.1 A1(Q1) - Ausência de divulgação de informações relativas à execução orçamentária e financeira
(...)
2.1.8 Proposta de Encaminhamento
2.1.8.1 Citação de responsável (art. 207, I, do RITCEES)
Sugere-se a citação dos responsáveis, para que, no prazo
estipulado, apresentem razões de justificativa, bem como documentos que entenderem necessários, em razão
deste achado de auditoria.
(...)
2.2 A2(Q1, Q2) - Ausência de informações e requisitos
funcionais exigidos por norma legal - municípios com
mais de 10 mil habitantes
(...)
2.2.8 Proposta de Encaminhamento

Determine a cada responsável a realização de adequaSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ções no portal de transparência e no portal institucional
para que sejam atendidos os requisitos de transparência
apontados nos referidos apêndices.

ces 00576/2017-2, 00577/2017-7, 00578/2017-1 e
00579/2017-6.

(...)

Por isso, propõe-se a formação de processo apartado
para tratar em separado o Achado de Auditoria A1(Q1),
mediante a reprodução deste Relatório de Auditoria,
permitindo que seja elaborada a Instrução Técnica Conclusiva do presente relatório, de forma independente da
análise daquelas defesas.”

2.3 A3(Q1, Q2) - Ausência de informações e requisitos
funcionais exigidos por norma legal - municípios com
até 10 mil habitantes
(...)
2.3.8 Proposta de Encaminhamento
2.3.8.1 Determinação ao órgão/entidade (art. 207, IV
c/c. art. 329, §7º, do
RITCEES)
(...)
Determine a cada responsável a realização de adequações no portal de transparência e no portal institucional
para que sejam atendidos os requisitos de transparência
apontados nos referidos apêndices.
(...)
2.4 A4(Q1, Q2) - Ausência de informações e requisitos
funcionais recomendáveis
(...)
2.4.8 Proposta de Encaminhamento
2.4.8.1 Recomendação ao órgão/entidade (art. 207, V
c/c. art. 329, §7º,
do RITCEES)
(...)
Sugere-se que se recomende a cada responsável a realização de adequações no portal de transparência e no
portal institucional para que sejam atendidas as boas práticas de transparência apontadas nos apêndiDiário Oficial de Contas

(...)

Em seguida o NTI, por meio do Despacho 68515/2017
(doc. 29), propôs ao Relator formação de processo apartado para tratar do Achado de Auditoria A1(Q1), com a
consequente elaboração de Instrução Técnica Inicial, em
razão da necessidade de citação dos responsáveis, e a
elaboração de Instrução Técnica Conclusiva nos presentes autos, para cuidar dos demais achados.
Acatando tal sugestão, exarei o Despacho
72906/2017(doc.30), autorizando a formação de autos
apartados para apuração do Achado de Auditoria A1 e
determinando a instrução deste processo principal a Instrução Técnica Conclusiva, em relação aos demais achados.
Desta forma, os autos retornaram ao NTI, que elaborou
a Instrução Técnica Conclusiva 6119/2017 (doc. 32), opinando por determinar e recomendar aos responsáveis a
realização de adequações no portal de transparência e
no portal institucional.
O Ministério Público de Contas manifestou-se no Parecer 1488/2018 (doc. 49), acolhendo in totum os encaminhamentos propostos pela área técnica.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
www.tce.es.gov.br

Ratifico a Instrução Técnica Conclusiva 6119/2017, determinando e recomendando aos gestores que realizem
as adequações necessárias no portal de transparência e
no portal institucional, nos seguintes termos:
“(...) PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
Em face dos achados A2, A3 e A4, apontados no Relatório de Auditoria 047/2017-2, propõe-se ao TCEES:
1. Com fundamento no art. 207, IV, c/c o art. 329, §7º, do
RITCEES, DETERMINAR a cada responsável abaixo relacionado a realização de adequações no portal de transparência e no portal institucional para que sejam atendidos os requisitos de transparência apontados nos Apêndices 00576/2017-2 e 00577/2017-7 do Relatório de Auditoria, que contém o detalhamento individualizado e
cada jurisdicionado.
2 Com fundamento no art. 207, IV, c/c o art. 329, §7º, do
RITCEES, DETERMINAR a cada responsável abaixo relacionado a realização de adequações no portal de transparência e no portal institucional para que sejam atendidos os requisitos de transparência apontados nos Apêndices 00578/2017-1 e 00579/2017-6 do Relatório de Auditoria, que contém o detalhamento individualizado e
cada jurisdicionado.
3 Com fundamento no art. 207, V, c/c. o art. 329, §7º,
do RITCEES, RECOMENDAR a cada responsável abaixo
listado a realização de adequações no portal de transparência e no portal institucional para que sejam atendidas as boas práticas de transparência apontadas nos
Apêndices 00576/2017-2, 00577/2017-7, 00578/20171 e 00579/2017-6.
4 Com fundamento no art. 7º, VII, b da Lei 12.527/2011,
DISPONIBLIZAR o Relatório de Auditoria 047/2017-2,
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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juntamente com seus Apêndices, no Portal deste Tribunal, acompanhado dos dados produzidos e coletados no
decorrer da auditoria, em formato aberto e legível por
máquina, atendendo ao disposto no artigo 8º, §3º, II, III
e IV do mesmo diploma legal. (...)”

ra que sejam atendidos os requisitos de transparência
apontados nos Apêndices 00578/2017-1 e 00579/20176 do Relatório de Auditoria, que contém o detalhamento
individualizado e cada jurisdicionado, com fundamento
no art. 207, IV, c/c o art. 329, §7º, do RITCEES;

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica, exarado na Instrução Técnica Conclusiva 6119/2017
e do Ministério Público de Contas, exarado no Parecer
1488/2018, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de deliberação que submeto à sua
consideração.

1.3. Recomendar a cada responsável relacionado no
item 3 da “Proposta de Encaminhamento” da Instrução Técnica Conclusiva 6119/2017, que realize as adequações no portal de transparência e no portal institucional para que sejam atendidas as boas práticas de
transparência apontadas nos Apêndices 00576/2017-2,
00577/2017-7, 00578/2017-1 e 00579/2017, com fundamento no art. 207, V, c/c. o art. 329, §7º, do RITCEES;

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:

1.4. Disponibilizar o Relatório de Auditoria 047/2017-2,
juntamente com seus Apêndices, no Portal deste Tribunal, acompanhado dos dados produzidos e coletados no
decorrer da auditoria, em formato aberto e legível por
máquina, atendendo ao disposto no artigo 8º, §3º, II, III
e IV do mesmo diploma legal, com fundamento no art.
7º, VII, b da Lei 12.527/2011.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 234/2018 – PLENÁRIO
Processos: 07563/2017-3, 04063/2015-8
Classificação: Recurso de Reconsideração

1.1. Determinar a cada responsável relacionado no item
1 da “Proposta de Encaminhamento” da Instrução Técnica Conclusiva 6119/2017, que realize as adequações
no portal de transparência e no portal institucional para que sejam atendidos os requisitos de transparência
apontados nos Apêndices 00576/2017-2 e 00577/20177 do Relatório de Auditoria, que contém o detalhamento
individualizado e cada jurisdicionado, com fundamento
no art. 207, IV, c/c o art. 329, §7º, do RITCEES;

2. Unânime.

UG: FMSF - Fundo Municipal de Saúde de Fundão

3. Data da Sessão: 19/06/2018 - 19ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Marco Antônio da Silva
Recorrente: DIEGO PEREIRA HUGUINIM

4. Especificação do quórum:

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER E DAR
PROVIMENTO PARCIAL – REFORMAR ACÓRDÃO TC 9402017 – PRIMEIRA CÂMARA – CONTAS REGULARES COM
RESSALVAS - ARQUIVAR.

1.2. Determinar a cada responsável relacionado no item
2 da “Proposta de Encaminhamento” da Instrução Técnica Conclusiva 6119/2017, que realize as adequações
no portal de transparência e no portal institucional pa-

4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.

Diário Oficial de Contas

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.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
www.tce.es.gov.br

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Diego Pereira Huguinim, Secretário Municipal de Saúde de Fundão no exercício de 2014,
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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em face dos termos do Acórdão TC 940-2017 – Primeira
Câmara, prolatado nos autos do Processo TC 4063/2015,
através do qual esta Corte de Contas julgou IRREGULAR
a Prestação de Contas Anual de 2014, de sua responsabilidade, apenando-o com multa pecuniária no valor de R$
3.000,00, em razão dos indicativos de irregularidade 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas e da Secretaria de Controle
Externo de Recursos – Secex Recursos, opinou pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Recurso, com a
consequente manutenção do v. Acórdão recorrido, conforme Manifestação Técnica 01631/2017-1 e Instrução
Técnica de Recursos – ITR 0336/2017-2.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante o Parecer 06622/2017-1, de lavra do Procurador, Dr. Luciano
Vieira, em consonância com a área técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Assim, conforme regular distribuição vieram os autos a
este magistrado de Contas para emissão de relatório e
voto para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução - TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
Em se tratando de Recurso intentado em face dos termos do Acórdão TC 940-2017 – Primeira Câmara, prolatado nos autos do Processo TC 4063/2015da Decisão
– 1ª Câmara, necessário é sua análise, em cotejo com os
documentos e argumentos despendidos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pelo CoDiário Oficial de Contas

nhecimento e Não Provimento do recurso em tela, e
consequente manutenção do v. Acórdão recorrido, conforme Instrução Técnica de Recursos - ITR 00336/20172, verbis:
[...]
III. CONCLUSÃO
Com os elementos aqui expostos, opina-se, quanto ao mérito, no que diz respeito às razões apresentadas quanto aos aspectos técnico-contábeis, pelo NÃO
PROVIMENTO, nos termos da Manifestação Técnica
1671/2017, de fls. 33/62, exarada pela Secretaria de
Controle Externo de Contas. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas acompanhou a área técnica, na íntegra, conforme Parecer 06622/2017-1.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Denota-se que o presente Recurso é tempestivo, o recorrente possui interesse e legitimidade, estando presentes
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido o recurso intentado.
3. DO MÉRITO RECURSAL:
Em assim sendo, cumpre a este Relator o enfrentamento
de mérito dos indicativos de irregularidade cuja mantença foi sugerida pela área técnica, à luz da documentação
constante dos autos, das razões recursais, bem como da
Legislação e jurisprudência aplicáveis, a saber:
3.1 INCOMPATIBILIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (RPPS) INDICA DISTORÇÃO NOS
RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (item 1.1
do ACÓRDÃO).
Base normativa: artigos 85, 87, 102 e 103 da Lei Fedewww.tce.es.gov.br

ral 4,320/1964.
Segundo o relato técnico, o valor da contribuição previdenciária patronal, informado no resumo anual da folha
de pagamento dos servidores vinculados ao RPPS (arquivo FOLRPP, R$ 21.269,38) diverge dos valores registrados
no balancete da execução orçamentária (arquivo BALEXO-DES, R$ 13.856,20), resultando em diferença, no valor de R$ 7.413,18, indicando possível distorção na contabilidade com reflexos nos resultados orçamentário e financeiro.
O recorrente argumenta, em síntese, que em 2015 foram
recolhidos o valor de R$ 4.899,43, referente a Restos a
Pagar Processados, bem como o valor de R$ 1.432,31 de
Restos a Pagar não Processados, restando uma diferença não paga de R$1.081,44, estando dentro do limite de
10%, aceito por este Tribunal de Contas.
A subscritora da Manifestação Técnica 1631/2017-1 sugeriu a mantença da irregularidade contra argumentando, em síntese, o seguinte:
- A irregularidade se refere diferença de R$ 7.413,13 entre o valor da contribuição patronal devido constante do
resumo anual da folha de pagamento (R$ 21.269,38) e
o recolhido (R$ 13.856,20), correspondendo a diferença
apurada a 34,85%, superior ao limite aceitável de 10%.;
- O recorrente não apresentou qualquer documento financeiro que comprove o pagamento, em 2015, da parcela de Restos a Pagar não Processados, no valor de R$
1.432,31, embora tenha apresentado uma listagem de
pagamentos/bancos que entendo como insuficiente para legitimar esse recolhimento (fl. 18).
Examinando o acervo processual, verifico o seguinte:
- Do arquivo FOLRPP - resumo anual da folha de pagaSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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mento mencionado pela área técnica, encaminhado eletronicamente, verifica-se que o valor da contribuição patronal nele registrado é realmente R$ 21.269,38;
- Analisando os arquivos BALEXO – Balancete da Despesa Orçamentária, BALVER – Balancete de Verificação,
bem como o resumo anual da folha de pagamento, assim como a Listagem de Liquidações das Obrigações Patronais Operação Intra - Orçamentária, verifico que o valor empenhado (BALEXO) é R$ 20.187,94, divergindo da
folha de pagamento cujo valor é R$ 21.269,38, em R$
1.081,44.
Do valor empenhado, foi Liquidado R$ 18.755,65, sendo
pagos o valor de R$ 13.856,20, restando empenhos a liquidar, no valor de R$ 1.432,31, liquidado a pagar, no valor de R$ 4.899,43, além de empenhado a pagar no valor de R$ 6.331,74.
Verifico correspondência com a Listagem de Liquidações e com o BALVER, quanto ao valor liquidado (R$
18.755,65), sendo que o valor dos créditos constante
do BALVER (R$ 23.655,06) corresponde ao valor liquidado no BALEXO, isto é R$ 18.755,63, acrescido de R$
4.899,43, pago em 2015 segundo o recorrente, não havendo informação no BALVER sobre o pagamento.
Consta, ainda, do BALVER, um total de Débitos (Liquidação) de R$ 31.169,01, que, subtraído do valor pago constante do BALEXO (R$ 13.856,20), resulta em R$
17.312,81, valor superior ao saldo credor anterior (R$
16.003,81), em R$ 1.309,00.
Verifico, por fim, do documento juntado pelo recorrente, a fl. 18, que se trata de uma listagem ilegível de pagamentos no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, emitida pela contabilidade.
Diário Oficial de Contas

Contudo, ampliando a cópia do referido documento, é
possível visualizar que os pagamentos foram efetuados
no período de 26/1/2015 a 5/3/2015, nos subtotais de
R$ 4.899,43 e R$ 1.432,31, totalizando o saldo empenhado a pagar de 2013, no valor de R$ 6.331,74.
Embora se tenha discutido nestes autos o percentual
aceitável do saldo de contribuição patronal a pagar, o tema da irregularidade em análise, bem como o seu embasamento legal não tratam desse assunto, mas de distorção nos resultados orçamentário e financeiro, decorrente da não apropriação, no exercício, de despesa de
contribuição patronal constante do resumo anual da folha de pagamento, no valor de R$ 1.081,44.
Como demonstrado, não há divergência entre as diversas demonstrações contábeis, mas despesa de contribuição patronal não apropriada no exercício, o que não foi
discutido de forma clara, prejudicando-se o pleno exercício do direito de defesa do recorrente, sendo que o saldo retido em 2014 foi integralmente recolhido em 2015.
Posto isto, divirjo parcialmente do entendimento técnico e do Órgão Ministerial para afastar a presente irregularidade, expedindo-se DETERMINAÇÃO no sentido
de que, nas próximas contas, seja melhor explicada e/ou
corrigida a distorção entre a folha de pagamento e a escrituração contábil.
3.2 INCOMPATIBILIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR (RPPS) INDICA DISTORÇÃO
NOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
(item 1.2 do ACÓRDÃO).
Base normativa: artigos 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal 4.320/1964.
De acordo com o relato técnico, o valor da contribuiwww.tce.es.gov.br

ção retida dos servidores vinculados ao RPPS informado no resumo anual da folha de pagamento (arquivo 03-33FOLRPP R$ 10.634,55), diverge dos valores registrados no Balanço Financeiro (arquivo 03-08 BALFIN
R$ 12.865,57), apresentando diferença no valor de R$
2.231,02.
O recorrente argumentou, em síntese, que a divergência
decorre de remessas esporádicas pelo setor de recursos
humanos, de folhas de pagamentos complementares para liquidação pelo setor contábil, mas que foi recolhido
em 2015 o valor de R$ 1.542,37, restando diferença de
apenas R$ 688,65, juntando comprovante à fl. 20.
A subscritora da Manifestação Técnica sugeriu a mantença da irregularidade contra argumentando, em síntese, o seguinte:
- A matéria combatida no relatório técnico contábil se refere à divergência entre o valor da contribuição do servidor vinculado ao RPPS, constante do resumo anual da
folha de pagamento (R$ 10.634,55) e o recolhido (R$
12.865,57), resultando em pagamento a maior no valor
de R$ 2.231,02;
- Entende-se que os esclarecimentos não devem ser acolhidos por não ter o recorrente trazido aos autos comprovação do recolhimento, no valor de R$ 1.542,37, em
2014, nem dos lançamentos contábeis que evidencie a
retenção em 2013.
Examinando o acervo processual, verifico o seguinte:
- Consta do arquivo FOLRPP – resumo anual da folha de
pagamento mencionado pela área técnica, o qual foi
encaminhado eletronicamente, que o valor das retenções de contribuições previdenciárias dos servidores
vinculados ao RPPS, no exercício, somou o valor de R$
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10.634,55.
- Analisando os arquivos BALVER – Balancete de Verificação, BALFIN – Balanço Financeiro e DEMDFL - Demonstrativo da Dívida Flutuante, bem como a Listagem de pagamentos das contribuições retidas dos servidores vinculados ao RPPS, verifico que o valor recolhido a maior,
no exercício de 2014, se deve ao saldo advindo do exercício anterior, conforme registro no BALVER e no DEMDFL.

humanos, de folhas de pagamento complementares para liquidação pelo setor contábil, as quais são contabilizadas no mês em curso, mas que foi recolhido, em 2015,
os valores de R$ 32.211,98 e R$ 31.545,43, através das
ordens de pagamento 946 e 952 (Doc. 03), que somaram R$ 63.757,41.
A subscritora da Manifestação Técnica sugeriu a mantença da irregularidade contra argumentando, em síntese, o seguinte:

Em assim sendo, tendo o recorrente comprovado (fl. 20)
o recolhimento do saldo existente em 2014, no exercício
de 2015, havendo consonância entre os registros efetuados nos demonstrativos contábeis e no resumo anual da
folha de pagamento, não há que se falar em distorção
dos resultados orçamentário e financeiro.

- A matéria combatida no relatório técnico contábil se refere à divergência entre o valor da contribuição do servidor vinculado ao RGPS, constante do resumo anual da
folha de pagamento (R$ 445.302,11) e o recolhido (R$
385.742,43), resultando em pagamento a menor no valor de R$ 59.559,68;

Posto isto, divirjo do entendimento técnico e do Órgão
Ministerial para afastar a presente irregularidade.

- Entende-se que os esclarecimentos não devem ser acolhidos por não ter o recorrente trazido aos autos a comprovação do recolhimento informado, nem dos lançamentos contábeis que evidencie a retenção, em 2014,
embora tenha apresentado uma listagem de pagamentos/bancos (fl. 22), que entendo insuficiente para legitimar esse recolhimento.

3.3 INCOMPATIBILIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR (INSS) INDICA DISTORÇÃO
NOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
(item I.3 do ACÓRDÃO).
Base normativa: 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal
4.320/1964.
De acordo com o relato técnico, o valor da contribuição retida dos servidores vinculados ao RGPS/INSS, informado no resumo anual da folha de pagamento (arquivo 03-33FOLRGP R$ 445.302,11), diverge do valore recolhido registrado no Balanço Financeiro (arquivo 03-08
BALFIN R$ 385.742,43), indicando pagamento a menor,
no valor de R$ 59.559,68.
O recorrente argumentou, em síntese, que a divergência
decorre de remessas esporádicas pelo setor de recursos
Diário Oficial de Contas

Examinando o acervo processual, verifico o seguinte:
Consta do arquivo FOLRPP, mencionado pela área técnica, o qual foi encaminhado eletronicamente, que o valor
das retenções, no exercício, somou R$ 445.302,11;
Analisando os arquivos BALVER – Balancete de Verificação, BALFIN – Balanço Financeiro e DEMDFL - Demonstrativo da Dívida Flutuante, verifico que foi recolhido valor menor do que o retido no exercício de 2014, porém,
conforme registros no BALVER, no BALFIN, e no DEMDFL,
o valor das retenções foi de R$ 449.635,18, somando os
www.tce.es.gov.br

recolhimentos R$ 385.742,43;
Verifico, no entanto, que o documento apresentado pelo recorrente, a fl. 22, trata-se de documento emitido pela contabilidade, comprovando-se, contabilmente, que
foi recolhido, nos meses de fevereiro e março de 2015,
o montante de R$ 63.757,41, valor maior do que o devido, de acordo com a análise técnica, em R$ 4.197,73.
Assim, embora a irregularidade tenha existido, foi sanada através dos recolhimentos espontâneos em 2015,
devendo-se levar em conta a inexistência de divergência entre as demonstrações contábeis como demonstrado.
Posto isto, divirjo do entendimento técnico e do Órgão
Ministerial para afastar a presente irregularidade.
3.4 NÃO CONFORMIDADE QUANTO AOS BENS EM ALMOXARIFADO, ENTRE O SALDO DE INVENTÁRIO E O
SALDO CONTÁBIL (item 1.4 do ACÓRDÃO).
Base normativa: artigos 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96,
100, 105, 106, inciso II, da Lei Federal 4.320/1964; artigo
37 da Constituição Federal; e IN-TCEES 28/2013.
De acordo com o relato técnico, não foram encaminhados os inventários de bens em Almoxarifado e de bens
Móveis, constando do arquivo INVALM, a informação de
que: o arquivo INVALM não está indo devido ao fato de
que o patrimônio do Fundo encontrava-se junto ao da
Prefeitura, estando sendo inventariado para a devida separação.
O recorrente argumentou, em síntese, que em sua gestão, os registros e o controle patrimonial do Fundo ainda
eram efetuados de forma centralizada pela Prefeitura, o
que não quer dizer ausência de controle dos bens, sendo
que a Portaria STN 548/2015 e a IN - TCEES 36/2016, diSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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lataram o prazo para adequação às normas brasileiras
de contabilidade aplicada ao setor público.
A subscritora da Manifestação Técnica sugeriu a mantença da irregularidade contra argumentando, em síntese,
o seguinte:
- A ausência do inventário dos bens em almoxarifado inviabiliza a convalidação do saldo constante do Balanço
Patrimonial (R$ 947.596,39) pelo inventário físico;
- Somente a partir de 2013 (contas prestadas em 2014),
com a revogação do parágrafo único do artigo 2º, da Resolução TC 221/2010, tornou-se obrigatório o envio dos
inventários dos bens patrimoniais, móveis, imóveis e em
almoxarifado;
- Quanto ao prazo para reconhecer, mensurar e evidenciar os estoques e/ou bens em almoxarifado, a IN - TC
36/2016 fixou o prazo limite para o dia 31/12/2016, porém, tendo a unidade gestora já realizado o reconhecimento contábil desses bens, caberia ao gestor elaborar e
encaminhar o inventário anual;
- Sugere-se rejeitar as alegações de defesa, tendo em vista que a dispensa dos inventários de bens móveis, imóveis e de almoxarifado estava adstrita ao exercício de
2012 (parágrafo único do artigo 2º da Resolução TC 221,
de dezembro de 2010).
Desta feita, entendo que deva ser aplicada a Instrução
Normativa – IN - TC 36/2016, considerados os esclarecimentos encaminhados inicialmente e apresentados na
fase recursal, razão pela qual divirjo do entendimento
técnico e do Órgão Ministerial para afastar a presente
irregularidade, expedindo-se DETERMINAÇÃO no sentido de que se proceda à separação dos inventários de
bens patrimoniais do Fundo e da Prefeitura nas próxiDiário Oficial de Contas

mas contas.
3.5 NÃO CONFORMIDADE QUANTO AOS BENS MÓVEIS,
ENTRE O SALDO DE INVENTÁRIO E O SALDO CONTÁBIL
(item 1.5 do ACÓRDÃO).
Base normativa: artigos 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96,
100, 105, 106, inciso II, da Lei Federal 4.320/1964; artigo
37 da Constituição Federal; e IN-TCEES 28/2013.
De acordo com o relato técnico, não foram encaminhados os inventários de bens em Almoxarifado e de bens
Móveis, constando do arquivo INVMOV, a informação de
que: o arquivo INVMOV não está indo devido ao fato de
que o patrimônio do Fundo encontrava-se junto ao da
Prefeitura, estando sendo inventariado para a devida separação.
O recorrente argumentou, em síntese, que em sua gestão, os registros e o controle patrimonial do Fundo ainda
eram efetuados de forma centralizada pela Prefeitura, o
que não quer dizer ausência de controle dos bens, sendo
que a Portaria STN 548/2015 e a IN-TCEES 36/2016 dilataram o prazo para adequação às normas brasileiras de
contabilidade aplicada ao setor público.
A subscritora da Manifestação Técnica sugeriu a mantença da irregularidade contra argumentando, em síntese,
o seguinte:
- A ausência do inventário dos bens móveis inviabiliza a
convalidação do saldo constante do Balanço Patrimonial
(R$ 1.409.232,76) pelo inventário físico;
- Somente a partir de 2013 (contas prestadas em 2014),
com a revogação do parágrafo único do artigo 2º, da Resolução TC 221/2010, tornou-se obrigatório o envio dos
inventários dos bens patrimoniais, móveis, imóveis e em
almoxarifado;
www.tce.es.gov.br

- Quanto ao prazo para reconhecer, mensurar e evidenciar os estoques e/ou bens em almoxarifado, a IN-TC
36/2016 fixou o prazo limite para o dia 31/12/2016, porém, tendo a unidade gestora já realizado o reconhecimento contábil desses bens, caberia ao gestor elaborar
e encaminhar o inventário anual;
- Sugere-se rejeitar as alegações de defesa, tendo em vista que a dispensa dos inventários de bens móveis, imóveis e de almoxarifado estava adstrita ao exercício de
2012 (parágrafo único do artigo 2º da Resolução TC 221,
de dezembro de 2010).
Desta feita, entendo que deva ser aplicada a Instrução
Normativa – IN-TC 36/2016, considerados os esclarecimentos encaminhados inicialmente e apresentados na
fase recursal, razão pela qual divirjo do entendimento
técnico e do Órgão Ministerial para afastar a presente
irregularidade, expedindo-se DETERMINAÇÃO no sentido de que se proceda à separação dos inventários de
bens patrimoniais do Fundo e da Prefeitura nas próximas contas.
3.6 ACÚMULO DE SALDO NAS CONTAS DE “CONSIGNAÇÕES” DO PASSIVO CIRCULANTE INDICA SITUAÇÃO DE
DEPOSITÁRIO INFIEL (item 1.6 do CÓRDÃO)
Base normativa: artigos 85, 86, 87, 89 e 92, da Lei Federal 4.320/1964.
Segundo o relato técnico, foi constatado dos arquivos
BALVER – Balancete de Verificação, e DEMDFL – Demonstração da Dívida Flutuante, movimentação com saldos elevados no exercício anterior e atual nas contas de
consignações (fl. 60), correspondentes a descontos dos
servidores não recolhidos, evidenciando-se situação de
depositário infiel de valores pertencentes a terceiros,
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inclusive à Fazenda Pública Federal.
O recorrente argumentou, em síntese, que a maioria dos
saldos apresentados se deve a registros insubsistentes
oriundos de exercícios anteriores, à exceção do IRRF, requerendo seja recomendado ao atual gestor do Fundo as
providências no sentido de apuração dos registros insubsistentes e seu cancelamento.
A subscritora da Manifestação Técnica sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que as alegações de defesa não merecem acolhimento, tendo em vista que os valores retidos dos servidores
deveriam ser aos agentes consignatários nas datas dos
seus respectivos vencimentos.

tal do saldo do exercício anterior, acrescido das inscrições no exercício (R$ 529.221,70), porém, esse montante pertence ao próprio município, nos termos da Constituição Federal;
- Empréstimo consignado BANESTES: permanece o saldo anterior (R$ 27.278,91), acrescido da diferença (R$
2.236,59), entre as retenções (R$ 138.532,09) e os recolhimentos no exercício (R$ 136.295,50), ou seja R$
29.515,50;
- Empréstimo consignado Caixa: permanece o saldo anterior (R$ 41.061,78) acrescido da diferença entre as retenções (R$ 182.998,33) e os pagamentos (R$ 178.395,26),
ou seja, R$ 4.603,07;

Examinando o referido demonstrativo contábil (DEMDFL) e a demonstração de fl. 60, verifico que razão assiste à área técnica quanto aos valores elevados no total de
R$ 1.095.097,11, em 2014, que permanecem em diversas contas, no entanto, verifico a seguinte situação que
apresentam maior relevância:

- As contas: Retenção de Vale Transporte (R$ 40.878,25),
CPMF - Dedução de ISS (R$ 13.225,04), Contribuição Partidária (R$ 1.741,02), Outros Depósitos (R$ 1.663,56) e
Outros Valores Restituíveis (R$ 1.299,07), permanecem
com os saldos do exercício anterior sem qualquer movimentação no exercício.

- Contribuições retidas dos servidores vinculados ao
RPPS: a conta permanece com o saldo do ano anterior, do qual foi pago R$ 1.922,35, ou seja, o saldo anterior era R$ 32.845,20, foi inscrito R$ 10.943,22, pago R$
12.865,57, restando saldo de R$ 30.922,85;

As demais contas relacionadas tiveram movimentação
normal no exercício, apresentando saldos compatíveis a
recolher no final do exercício.

- Contribuição do INSS de terceiros PF/PJ: permanece o
saldo do exercício anterior (R$ 25.968,55), acrescido da
diferença (R$ 2.700,82), entre a inscrição (R$ 3.258,52),
bem como o pagamento no exercício (R$ 557,70);

Posto isto, considerando que o Fundo Municipal de Saúde depende de repasses oriundos da Prefeitura Municipal para efeito de pagamento de suas contas, divirjo parcialmente do entendimento técnico e do Órgão Ministerial para manter a presente irregularidade, porém, sem
o condão de macular as contas, expedindo-se DETERMINAÇÃO no sentido de que seja apurada a existência
de registros insubsistentes nas referidas contas, regularizando-se a situação nas próximas contas.

- IRRF retido de servidores e de PF/PJ: permanece o to-

4. DISPOSITIVO:

- Contribuições do INSS de servidores: permanece o saldo anterior de R$ 270.332,28, acrescido do saldo a pagar
do exercício que foi pago, em 2015 (R$ 63.722,94);
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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. CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
de Reconsideração interposto.
2. REFORMAR os termos do ACÓRDÃO TC 940/2017 –
Primeira Câmara para, no mérito, Julgar REGULAR COM
RESSALVAS a Prestação de Contas Anual, exercício de
2014, do Fundo Municipal de Saúde de Fundão, sob a
responsabilidade do Sr. Diego Pereira Huguinim, então
Secretário Municipal de Saúde e gestor do fundo, em razão da mantença do indicativo de irregularidade tratado
no item 3.6 desta decisão, ainda que sem o condão de
macular as contas, dando-lhe a devida QUITAÇÃO.
3. AFASTAR os indicativos de irregularidade tratados nos
itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 desta decisão (itens 1.1, 1.2,
1.3, 1.4 e 1.5 do Acórdão).
4. MANTER o indicativo de irregularidade tratado nos
item 3.6 desta decisão (item 3.6 do Acórdão), sem o condão de macular as contas.
5. EXPEDIR as seguintes determinações ao atual gestor
do Fundo Municipal de Fundão, no sentido de que:
- Explique e/ou corrigida a distorção entre a folha de pagamento e a contabilidade, com relação aos valores de
contribuição previdenciária patronal e dos servidores,
vinculados ao RPPS e ao RGPS;
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- Proceda à separação dos inventários de bens patrimoniais móveis, imóveis e em almoxarifado, do Fundo Municipal de Saúde e da Prefeitura, nas próximas contas.
- Apure a existência de registros insubsistentes nas contas de consignações registradas no Demonstrativo da Dívida Flutuante, e providenciada a regularização nas próximas contas.
6. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em julgado.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
VOTO VISTA DO CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI:
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto por
Diego Pereira Huguinim, Secretário de Saúde do Município de Fundão no exercício 2014, inconformado com
os termos do Acordão TC 940/2017 – Primeira Câmara que julgou irregular a prestação de contas anual do
Fundo Municipal de Saúde de Fundão, sob a responsabilidade do recorrente, aplicando-lhe multa no valor de
R$3.000,00 com amparo no art. 87, inciso IV c/c art. 88 e
135, inciso II da Lei Complementar nº 621/2012.
Apresentadas justificativas em sede recursal, esta receberam análise do corpo técnico-contábeis deste Tribunal,
e consubstanciadas na Manifestação Técnica 1631/2017
e Instrução Técnica de Recurso 336/2017, além da necessária manifestação do Ministério Público de Contas
através do Parecer 6622/2017.
Todas as manifestações são uníssonas no entendimento
quanto ao conhecimento do recurso, nos termos do art.
152, inciso I e art. 164, ambos da Lei Complementar nº
621/2012 e pelo seu desprovimento.
Diário Oficial de Contas

No mérito, as questões objeto do pedido de reconsideração estão afeitas à seara contábil, com tecnicidade específica e árida no seu trato, mas com inegável desiderato da imutabilidade dos lançamentos fundamentado no
sistema numérico e assim permitir a geração de informações úteis e confiáveis, observando critérios objetivos de
reconhecimento, mensuração e evidenciação.
Assim tenho como fundamento de decidir a análise técnico-contábil extraída da Manifestação Técnica
1631/2017, verbis:
2 – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 – Incompatibilidade na contribuição previdenciária
patronal (RPPS) indica distorção nos resultados orçamentário e financeiro (Corresponde ao subitem 3.1.1.1
do RTC 152/16)
Base legal: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal
4.320/64.
FATO (TC 4063/15 - fls. 106/107)
Conforme relatado no RTC 152/16:
Da análise dos documentos encaminhados pelo jurisdicionado observa-se que o valor referente à contribuição
patronal, informada no resumo anual da folha de pagamento dos servidores vinculados ao regime geral de previdência (arquivo 03-33-FOLRPP), diverge dos valores registrados no balancete da execução orçamentária (arquivo 03-15-BALEXO-DES).
A liquidação de uma contribuição previdenciária baseia-se nos valores apurados em folha de pagamento. Dito
isto, observa-se, quanto à contribuição patronal, que o
balancete da execução orçamentária registra uma liquidação em valor inferior ao demonstrado no resumo da
folha de pagamento, o que indica uma possível distorção
www.tce.es.gov.br

no Balanço Orçamentário.
A divergência indica uma possível distorção na contabilidade com reflexos em seus demonstrativos contábeis,
consequentemente nos resultados orçamentário e financeiro apurados.
De acordo com a Tabela 03, enquanto o resumo da folha
de pagamento aponta para o montante de R$ 21.269,38
(vinte e um mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos) de obrigações devidas, a contabilidade do fundo aponta para pagamentos no total de R$
13.856,20 (treze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais
e vinte centavos), indicando pagamentos a menor em R$
7.413,18 (sete mil, quatrocentos e treze reais e dezoito
centavos).
Dessa forma sugere-se citar os gestores responsáveis para que apresentem alegações de defesa frente à inconsistência apontada.
JUSTIFICATIVAS (TC 7563/17 - fls. 05/06) e DOCUMENTO (fl. 18)
O acórdão TC nº. 940/2017 manteve o indicativo de irregularidade do Fundo Municipal de Saúde de Fundão,
com base na alegação de que foi gerada uma diferença entre o valor da contribuição patronal do RPPS gerada através do resumo anual da folha de pagamento e o
valor efetivamente liquidado de 11,81%, sendo este percentual superior ao limite aceitável de 10%, conforme a
seguir:
DAS Justificativas:
No que se refere à ausência do recolhimento da contribuição patronal devida ao RPPS de R$ 2.513,75 (dois mil,
treze reais e setenta e cinco centavos), há de se além
do recolhimento de R$ 4.899,43 (quatro mil, oitocentos
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e noventa e nove reais e quarenta e três centavos) efetuado relativo aos restos a pagar processados ocorridos
no exercício de 2015, houve também o recolhimento no
exercício subsequente, de valores inscritos em restos a
pagar não processados de R$ 1.432,31 (um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos) que
apesar de não se encontrarem liquidado em 2015, se referem à contribuição patronal de 2014 que foi inscrita
em restos a pagar não processados.
Desta forma, o montante de contribuição patronal de
2014 recolhido em 2015 foi de R$ 4.899,43 (quatro mil,
oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos) de restos a pagar processados e de R$ 1.432,31
(um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e um
centavos) de restos a pagar não processados, conforme
demonstrado a seguir:
Diante do exposto, requeremos deste Egrégio Tribunal
de Contas o afastamento do indicativo de irregularidade do item em questão, uma vez que ficou devidamente comprovado (DOC-OOI.) que a contribuição patronal não recolhida ficou dentro do limite aceitável pelo
TCEIES que é de10%.
ANÁLISE
A matéria contextualizada no relatório técnico-contábil
(TC 4063/15 – fls. 106/107) se reportou à divergência (R$
7.413,13) apurada entre o valor da contribuição patronal devido (R$ 21.269,38) – e apontado no resumo anual
das folhas de pagamento - e recolhido (R$ 13.856,20) ao
regime próprio de previdência social da municipalidade.
Extraiu-se, também, que a relação direta e existente entre a parcela da contribuição patronal não recolhida (R$
7.413,13) e devida ao RPPS (R$ 21.269,39) resultou no
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percentual (34,85%) que veio exceder àquele considerado aceitável pelo TCEES (10%).
Em face da citação, o presidente do conselho gestor do
fundo trouxe às contas anuais as alegações de defesa e
os documentos. Deste modo, a matéria arguida nos autos foi examinada à luz da legislação regente e o subscritor da instrução técnica conclusiva manteve a irregularidade porque a documentação não foi suficiente para rechaçar inteiramente a inconsistência lançada no relatório contábil (TC 4063/15 – fls. 186/188). No entanto, vale destacar que o novo percentual determinado pela relação entre aquelas quantidades (valor da obrigação patronal não recolhido e devido ao RPPS) atingiu, presentemente, o índice de 11,81%. Embora se tenha constatado uma retração do indicador que mede o grau de aceitabilidade entre os quantitativos relacionados à parcela
da contribuição não recolhida e devida ao regime próprio de previdência (11,81%), o percentual manteve-se
acima daquele considerado admissível pelo TCEES (10%).
Posteriormente, em suas razões de defesa e documento
apresentados no recurso de reconsideração, o responsável informou que o valor da contribuição patronal devidamente recolhido ao regime próprio de previdência
social, nos exercícios de 2014 e 2015, atingiu o valor de
R$ 20.187,94. E, com isso, o novo percentual determinado entre a parcela não recolhida e devida cairia para
5,08% e que ficaria aquém daquele considerado cabível
pelo TCEES (10%), conforme demonstrado a seguir (TC
7563/17 – fls. 04/06):
Competência
2014
2015

Natureza
Valor (R$)
Balancete de execu- 13.856,20
ção orçamentária
Restos a pagar proces- 4.899,43
sados
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2015

Restos a pagar não 1.432,31
processados
Total
20.187,94
Parcela não recolhida
1.081,44
Contribuição patronal devida – resumo anual 21.269,38
das folhas de pagamento
Percentual entre a parcela não recolhida e de- 5.08%
vida

Aplicando o procedimento para apurar-se o percentual
originário da relação residual entre a parcela da obrigação patronal não recolhida (R$ 1.081,44) e devida (R$
21.269,38) ao regime próprio de previdência chegou-se
ao indicador de 5,08%. Concluiu, então, o recorrente que
este novo identificador percentual ficou inferior àquele
tido como aceitável pelo TCEES (10%).
Apesar de o gestor adicionar à sua nova base de cálculo
o valor (R$ 1.432,31) do pagamento da contribuição patronal inscrita em restos a pagar não processado efetivado no exercício de 2015 para fins de demonstrar a retração do percentual existente entre o saldo dessa contribuição não recolhido e devido ao RPPS (5,08%), entendo que a justificativa apresentada pelo recorrente não
deva prosperar porquanto não há no recurso de reconsideração qualquer documento financeiro hábil que comprovasse o devido recolhimento da parcela relacionada à
inscrição de restos a pagar não processado da contribuição ao regime próprio de previdência social.
Assim sendo, sugere-se julgar improcedentes as alegações de defesa oferecidas pelo recorrente porque não
consta no recurso de reconsideração qualquer documento financeiro que confessasse o devido pagamento
(2015) da parcela da obrigação patronal inscrita em restos a pagar (R$ 1.432,31) ao regime próprio de previdência social, embora se tenha apresentado uma listagem
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de pagamentos/bancos que julgo insuficiente para legitimar esse recolhimento (TC 7563/201 – fl. 18).
2.2 – Incompatibilidade na contribuição previdenciária
do servidor (RPPS) indica distorção nos resultados orçamentário e financeiro (Corresponde ao subitem 3.1.1.2
do RTC 152/16)
Base legal: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal
4.320/64.
FATO (TC 4063/15 - fls. 107/108)
Conforme relatado no RTC 152/16:
Da análise dos documentos encaminhados pelo jurisdicionado observa-se que o valor referente à contribuição retida do servidor, informada no resumo anual da
folha de pagamento dos servidores vinculados ao regime geral de previdência (arquivo 03-33-FOLRPP), diverge dos valores registrados no balanço financeiro (arquivo 03-08-BALFIN).
A liquidação de uma contribuição previdenciária baseia-se nos valores apurados em folha de pagamento. Dito
isto, observa-se, o Balanço Financeiro possui um registro de contribuição retida do servidor em montante superior à retenção indicada no resumo da folha de pagamento.
A divergência indica uma possível distorção na contabilidade com reflexos em seus demonstrativos contábeis,
consequentemente nos resultados orçamentário e financeiro apurados.
De acordo com a Tabela 04, enquanto o resumo da folha
de pagamento aponta para o montante de R$10.634,55
(dez mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e
cinco centavos) de contribuições retidas, a contabilidade
do fundo aponta para repasses no total de R$12.865,57
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(doze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), indicando pagamentos a maior em
R$2.231,02 (dois mil, duzentos e trinta e um reais e dois
centavos).
Dessa forma sugere-se citar os gestores responsáveis para que apresentem alegações de defesa frente à inconsistência apontada.
JUSTIFICATIVAS (TC 7563/17 - fls. 05/06) e DOCUMENTO (fl. 18)
O acórdão TC nº 940/2017 manteve o indicativo de irregularidade do Fundo Municipal de Saúde de Fundão,
com base na alegação de que os demonstrativos contábeis apresentam distorções em relação aos valores apresentados no resumo da folha de pagamento relativo à
contribuição retida de servidores, e na alegação de que
houve recolhimento a maior de R$ 2.231,02 (dois mil,
duzentos e trinta e um reais e dois centavos), conforme
a seguir:
DAS JUSTIFICATIVAS
Em relação a contribuição retida de servidores, o Fundo Municipal de Saúde de Fundão efetua a retenção do
RPPS de servidores com base no resumo da folha de pagamento gerado mensalmente pelo setor de Recursos
Humanos ao Fundo Municipal de Saúde de Fundão para
liquidação da despesa.
Ocorre que, esporadicamente, o setor de Recursos Humanos encaminha “folhas de pagamento complementares” ao setor contábil para liquidação, inserindo verbas
remuneratórias que não foram geradas na folha do mês
de competência, tais como compra de férias, horas extras, etc., que são inseridas posteriormente nas referidas folhas complementares. Assim, a contabilização das
www.tce.es.gov.br

folhas complementares é realizada no mês em curso, ou
seja, na data corrente em que o processo é encaminhado
ao setor contábil do fundo municipal de saúde, e a folha
complementar é gerada no mês a que se refere a verba,
ocasionando pequenas distorções conforme ocorrera no
caso concreto. Assim, a contabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Fundão efetuou a retenção do RPPS
de servidores com base no resumo mensal encaminhado pelo setor de Recursos Humanos.
No que se refere ao pagamento do RPPS retido de servidores ter sido efetuado acima do limite aceitável de 10%,
ressaltamos que o pagamento referente à Ordem de Pagamento n’. 00017 de R$ 1.542,37 (um mil, quinhentos e
quarenta e dois reais e trinta e sete centavos) (DOC 002)
se representa o recolhimento da contribuição retida de
servidores relativo ao exercício de 2013 que foi paga em
2014, fato este que contribuiu para elevar o montante da
contribuição recolhida no exercício, conforme a seguir:
Diante do exposto, o requeremos deste Egrégio Tribunal
de Contas indicativo de irregularidade do item em questão, uma vez que ficou devidamente comprovado (DOC002) que a contribuição relida e paga de servidores vinculada ao RPPS, ficou dentro do limite aceitável pelo
TCEES que é de 10%.
ANÁLISE
A matéria combatida no relatório técnico-contábil (TC
4063/15 – fls. 107/108) se referiu à divergência (R$
2.231,02) constatada entre o valor da contribuição do
segurado indicado no resumo anual das folhas de pagamento (R$ 10.634,55) e recolhido ao regime próprio de
previdência social (R$ 12.865,57).
A diferença existente entre o somatório da contribuiSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ção do servidor indicado no resumo anual das folhas e
pago ao RPPS revelou-nos um pagamento a maior (R$
2.231,02) concretizado pelo fundo de saúde.

contribuição dos segurados paga ao RPPS o valor correspondente à parcela da retenção efetivada em 2013 (R$
1.542,37).

Diante do termo de citação, o gestor trouxe às contas
anuais as razões de defesa e os documentos. Deste modo, a matéria foi examinada e concluiu-se pela manutenção da irregularidade lançada no relatório técnico porque não se comprovou a origem dos lançamentos registrados indevidamente na conta de contribuição patronal
(TC 4063/15 – fls. 188/189).

Apesar de o recorrente informar que o recolhimento (R$
1.542,37) ao regimente próprio de previdência (2014) de
uma parcela retida da contribuição dos segurados e originária do exercício anterior (2013) elevou o percentual entendido como aquele aceitável pelo TCEES (10%),
entende-se que os esclarecimentos não devam progredir porque não faz parte do recurso cópia de documento financeiro hábil que viesse comprovar o recolhimento
ao RPPS e contábil que evidenciasse a retenção da parcela de contribuição dos segurados efetivada no exercício de 2013.

Em suas alegações de defesa e documento apresentados no recurso de reconsideração, o responsável esclareceu que as retenções das parcelas consignadas e levadas à conta de contribuição dos segurados foram realizadas mensalmente e tiveram os seus valores liquidados e
contabilizados com base no resumo anual das folhas de
pagamento (TC 7563/17 – fls. 06/08).
Informou, também, que, de modo esporádico, o setor de
recursos humanos encaminha ao setor contábil do fundo “folhas de pagamento complementares” para serem
liquidado cujas folhas continham verbas remuneratórias
(compra de férias, horas extraordinárias e etc...) que não
foram inseridas nas folhas dos meses de suas competências. Ou seja, entre as datas de liquidação e contabilização das folhas de pagamento normal e complementar
ocorreram pequenas distorções.
Em relação ao percentual do recolhimento dos segurados apresentar-se acima daquele limite admitido pelo
TCEES (10%), o gestor informou que o pagamento concernente à ordem bancária nº 00017 se referiu ao pagamento (2014) da retenção da contribuição dos servidores (2013) o que causou a elevação desse indicador. Ou
seja, dever-se-ia expurgar da base de cálculo (2014) da
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Assim sendo, sugere-se julgar improcedentes as alegações de defesa apresentadas pelo recorrente haja vista
que não constam no recurso de reconsideração quaisquer documentos contábeis e financeiros que comprovassem a retenção da parcela dos servidores efetivada
no exercício anterior (2013) e o recolhimento do valor
retido dos segurados ao regime próprio de previdência
social (2014), embora se tenha apresentado uma listagem de pagamentos/bancos que julgo insuficiente para
legitimar esse recolhimento (TC 7563/201 – fl. 20).
2.3 – Incompatibilidade na contribuição previdenciária
do servidor (INSS) indica distorção nos resultados orçamentário e financeiro (Corresponde ao subitem 3.1.2.2
do RTC 152/16)
Base legal: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal
4.320/64.
FATO (TC 4063/15 - fls. 110/111)
Conforme relatado no RTC 152/16:
www.tce.es.gov.br

Da análise dos documentos encaminhados pelo jurisdicionado observa-se que o valor referente à contribuição retida do servidor, informada no resumo anual da
folha de pagamento dos servidores vinculados ao regime geral de previdência (arquivo 03-34-FOLRGP), diverge dos valores registrados no balanço financeiro (arquivo 03-08-BALFIN).
A liquidação de uma contribuição previdenciária baseia-se nos valores apurados em folha de pagamento. Dito
isto, observa-se, que o Balanço Financeiro possui um registro de contribuição retida do servidor em montante
inferior à retenção indicada no resumo da folha de pagamento.
A divergência indica uma possível distorção na contabilidade com reflexos em seus demonstrativos contábeis,
consequentemente nos resultados orçamentário e financeiro apurados.
De acordo com a Tabela 07, enquanto o resumo da folha
de pagamento aponta para o montante de R$ 445.302,11
(quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e dois reais e onze centavos) de contribuições retidas, a contabilidade do fundo aponta para repasses no total de R$
385.742,43 (trezentos e oitenta e cinco mil, setecentos
e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos), indicando pagamentos a menor em R$ 59.559,68 (cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos).
Pode-se concluir, assim, que o Fundo Municipal de Saúde de Fundão encontra-se em situação de depositário infiel de valores pertencentes à Fazenda Pública Federal,
uma vez que não tem efetuado o repasse da totalidade
dos valores de INSS retido dos servidores.
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Dessa forma sugere-se citar os gestores responsáveis para que apresentem alegações de defesa frente à inconsistência apontada.
JUSTIFICATIVAS (TC 7563/17 - fls. 08/09) e DOCUMENTO (fl. 22)
O acórdão TC nº 940/2017 manteve o indicativo de irregularidade do Fundo Municipal de Saúde de Fundão,
com base na alegação de que os demonstrativos contábeis apresentam distorções em relação aos valores apresentados no resumo da folha de pagamento relativo à
contribuição retida de servidores, e na alegação de que
houve recolhimento a menor de R$ 59.559,68 (cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), conforme a seguir:
DAS JUSTIFICATlVAS
No que se refere à contribuição retida de servidores vinculados ao INSS, o Fundo Municipal de Saúde de Fundão
efetua a retenção do RGPS de servidores com base no resumo da folha de pagamento gerado mensalmente pelo
setor de Recursos Humanos ao Fundo Municipal de Saúde de Fundão para liquidação da despesa .
Similarmente ao relatado no item 1.2, esporadicamente o setor de Recursos Humanos encaminha “folhas de.
Pagamento complementares” ao setor contábil para liquidação, inserindo verbas remuneratórias que não foram geradas na folha do mês de competência, tais como compra de férias, horas extras, etc., que são inseridas posteriormente nas referidas folhas complementares. Assim, a contabilização das folhas complementares
é realizada no mês em curso, ou seja, na data corrente
em que o processo é encaminhado ao setor contábil do
fundo municipal de saúde, e a folha complementar é geDiário Oficial de Contas

rada no mês a que se refere a verba, ocasionando pequenas conforme ocorrera no caso concreto. Assim, a Fundo Municipal de Saúde de Fundão efetuou a de servidores com base no resumo menta de Recursos Humanos.
No que se refere ao pagamento do RGPS retido de servidores em 2014 ter sido efetuado a menor, ressaltamos que tal fato ocorreu em virtude dos pagamentos registrados através das Ordens de Pagamento nº 00946 e
00952 de R$ 32.211,98 (trinta e dois mil, duzentos e onze reais e noventa e oito centavos) e R$ 31.545,43 (trinta
e um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos) (DOC-O03), respectivamente, terem
sido efetivados tão somente no exercício financeiro de
2015, o que acabou reduzindo o montante recolhido em
2014, conforme a seguir:
Diante do exposto, requeremos deste Egrégio Tribunal
de Contas o afastamento do indicativo de irregularidade do item em questão, uma vez que ficou devidamente comprovado que houve o recolhimento da contribuição retida de servidores em 2014 no exercício de 2015
(DOC-003), ficando com isso, a divergência dentro do limite aceitável pelo TCEES que é de 10%.
ANÁLISE
A matéria enfrentada no relatório técnico-contábil (TC
4063/15 – fls. 110/111) fez referência à diferença (R$
59.559,68) apurada entre o valor retido da contribuição
do segurado (R$ 445.302,11) - e informado no resumo
anual das folhas de pagamento - e recolhido ao regime
geral de previdência social (R$ 385.742,43).
A divergência entre o somatório da contribuição do servidor retido e indicado no resumo das folhas e pago revelou-nos um pagamento menor realizado pelo fundo
www.tce.es.gov.br

ao RGPS (R$ 59.559,68).
Diante do termo de citação, o gestor trouxe os esclarecimentos e documentos. Deste modo, a matéria foi examinada e concluiu-se pela manutenção da irregularidade
lançada no relatório técnico porque não se comprovou
a origem do lançamento indevido levado à conta contribuição retida dos segurados (TC 4063/15 – fls. 193/194).
Em suas alegações de defesa e documento apresentados
no recurso de reconsideração, o gestor esclareceu que as
retenções das parcelas relacionadas à contribuição dos
segurados foram realizadas mensalmente e tiveram os
seus valores liquidados e contabilizados com base nas informações trazidas pelo resumo anual das folhas de pagamento (TC 7563/17 – fls. 08/09).
Informou, também, que, de modo esporádico, o setor de
recursos humanos encaminha ao setor contábil do fundo “folhas de pagamento complementares” para serem
liquidado cujas folhas continham verbas remuneratórias
(compra de férias, horas extraordinárias e etc...) que não
foram inseridas nas folhas dos meses de suas competências. Ou seja, entre as datas de liquidação e contabilização das folhas de pagamento normal e complementar
ocorreram pequenas distorções.
Em relação ao percentual de recolhimento dos segurados apresentar-se além daquele aceitável pelo TCEES
(10%), o gestor informou que os pagamentos concernentes às ordens bancárias nº 00946 (R$ 32.211,98) e 00952
(R$ 31.545,43) se referiram ao recolhimento (2015) da
retenção da contribuição dos servidores (2014) o que
causou uma redução do montante recolhido em 2014.
Apesar de o recorrente informar que o total recolhido
(R$ 63.757,41) ao regimente geral de previdência (2015)
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se referiu a uma parcela retida da contribuição dos segurados e originária do exercício anterior (2014) e, por
conseguinte, elevou indevidamente o percentual entendido como aceitável pelo TCEES (10%), entende-se que
as razões de defesa não devam progredir porque não fez
parte do recurso de reconsideração qualquer documento que comprovasse contabilmente o registro equivalente à retenção da parcela de contribuição dos segurados
efetivada no exercício de 2014 e financeiramente o pagamento desse valor ao RGPS.
Assim sendo, sugere-se julgar improcedentes as alegações de defesa oferecidas pelo recorrente haja vista
que não constam no recurso de reconsideração quaisquer documentos contábeis e financeiros que comprovassem a retenção da parcela dos servidores efetivada
no exercício anterior (2014) e o recolhimento do valor
retido dos segurados ao regime geral de previdência social (2015), embora se tenha apresentado uma listagem
de pagamentos/bancos que julgo insuficiente para legitimar esse recolhimento (TC 7563/201 – fl. 22).
2.4 – Não conformidade, quanto aos Bens em Almoxarifado, entre saldo de inventário e saldo contábil (Corresponde ao subitem 3.3.1.1 do RTC 152/16)
Base legal: Arts. 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 100, 101,
105, 106, inciso II, da Lei 4.320/64; art. 37 da CF/88 c/c
arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64 e IN TC 28/13.
FATO (TC 4063/15 - fl. 113)
Conforme relatado no RTC 152/16:
Analisando os demonstrativos e demais documentos da
presente prestação de contas, verifica-se que não foram
encaminhados os inventários dos bens patrimoniais (almoxarifado e móveis).
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Dentro dos arquivos 16-INVMOV e 22-INVALM, constam
as seguintes informações:
[...]
22-INVALM: INFORMO QUE O ARQUIVO INVALM NÃO
ESTÁ INDO DEVIDO AO FATO QUE O PATRIMÔNIO DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENCONTRAVA-SE JUNTO
AO DA PREFEITURA MUNICIPAL E QUE O MESMO ESTAVA SENDO INVENTARIADO PARA A DEVIDA SEPARAÇÃO.
Diante da impossibilidade de verificar-se a compatibilidade entre inventários e os saldos apresentados no Balanço Patrimonial, sugere-se citar os responsáveis para
apresentarem as justificativas quanto ao esclarecimento dos itens:
Não conformidade, quanto aos Bens em Almoxarifado,
entre saldo de inventário e saldo contábil.
[...]
JUSTIFICATIVAS (TC 7563/17 - fls. 09/12) e DOCUMENTO
(Não houve juntada de documentos)
Em relação ao relatado no acórdão em questão, de que
o Fundo Municipal de Saúde de Fundão não encaminhou o inventário dos bens de almoxarifado de forma
detalhada, contendo a posição dos inventários físicos até
31/12/2014, tendo se restringido a apresentar uma declaração de que o inventário dos bens do Fundo Municipal de Saúde de Fundão se encontram junto do inventário dos bens da Prefeitura, e que tal levantamento seria
concluído em 2016, relatamos:
Em primeiro lugar, é público e notório que o Setor Público vem passando por um processo de convergência de
normas e procedimentos relativos aos aspectos contábeis, com publicação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, buscando a uniformiwww.tce.es.gov.br

zação das práticas contábeis na Administração Pública.
Neste novo processo, a contabilidade aplicada ao setor
publico deixa de ter o orçamento como foco principal,
passando a dar um enfoque maior aos aspectos que envolvem o património do ente público, enfatizando a necessidade de verificar a eficiência na utilização dos recursos destinados à manutenção dos Entes Públicos e aos
investimentos realizados. Com isso, todas as variações e
fatos que influenciam, direta ou indiretamente no valor
do património publico, devem ser registrados e controlados a fim de se obter uma contabilidade eficiente e que
transmita a real situação patrimonial do ente Público em
dado momento .
Diante das inúmeras mudanças ocorridas e impostas ao
Setor público, o Fundo Municipal de Saúde de Fundão,
juntamente com a Prefeitura Municipal de Fundão vem
buscando capacitar seus técnicos através da participação
em cursos e treinamentos a fim de acompanhar e implementar as mudanças impostas e manter os registros contábeis de forma fidedigna dos bens patrimoniais.
No que diz respeito à estruturação do setor de Património, o Fundo Municipal de Saúde de Fundão, este vem,
sistematicamente, buscando implantar o controle efetivo de todos os bens existentes no património, sejam
eles de almoxarifado, bens móveis, imóveis ou intangíveis, evidenciando-os o valor real em seus demonstrativos contábeis, com as devidas depreciações e reavaliações que se fizerem necessárias.
Desta forma, o controle dos bens patrimoniais encontra-se em situação incipientes uma vez que em nossa gestão, a contabilização dos registros contábeis era feita de
forma segredada da Prefeitura, mas o registro e controle
patrimonial era efetuado de forma centralizada pela PreSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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feitura Municipal de Fundão .
Apesar disso, não poderíamos deixar de reconhecer que
o Fundo Municipal de Saúde de Fundão, juntamente
com a Prefeitura Municipal de Fundão, estão efetuando
o controle efetivo dos bens patrimoniais adquiridos no
exercício, mesmo que tal controle ainda era efetuado de
fora centralizada à época.
Não obstante, não poderíamos deixar de relatar que a
Instrução Normativa TCEES nº 036/2016, dispôs novos
prazos-limites de adoção dos procedimentos contábeis
patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos Municípios, em
decorrência da Portaria STN nº 548/2015, senão vejamos:
Instrução Normativa TCEES nº 036/2016
“Art. 1º Estabelecer aos Poderes e Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Estado e dos Municípios
a adoção obrigatória:
I - dos Procedimentos Contábeis Específicos - PCE definidos no art. 10º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, a partir do exercício de 2015, com a vigência da 6ª edição do MCASP, nos termos da Portaria STN
nº 261, de 13 de maio de 2014;
II - dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP, definidos no MCASP, nos prazos estabelecidos de forma gradual, dispostos no anexo único desta Instrução Normativa, em conformidade com o Plano de Implantação dos
Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP, anexo â
Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.
§ 1º. Os prazos-limite estabelecidos neste artigo aplicam-se aos:
a) Poderes Executivos do Estado e dos Municípios, abrangendo os Órgãos e Entidades da Administração Direta e
Diário Oficial de Contas

Indireta, inclusive as empresas públicas e as sociedades
de economia mista integrantes do Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social;
b) Poderes Legislativos do Estado e dos Municípios;
c) Consórcios Públicos Municipais e,
d) Regimes Próprios de Previdência Social do Estado e
dos Municípios, independentemente da constituição jurídica.
§ 2º. Os prazos-limite não impedem que cada jurisdicionado implante determinado procedimento antes das datas estabelecidas neste artigo;
Art. 2º Às providências necessárias para preparação e
implantação do sistema de custos definido no art. 8º, da
Portaria STN nº 634, de ]9 de novembro de 2013, deverão ser adoradas pelo Estado até o término do exercício de 2022, pelos Municípios até o término do exercício de 2022.
Art. 3º Caberá à Unidade Central de Controle Interno,
em cada Poder ou Órgão, acompanhar a execução das
ações necessárias com vista ao cumprimento dos prazos-limite definidos nesta Instrução Normativa.
Art. 4º Ficam revogadas as Resoluções TC 221, de 07 de
dezembro de 2010; TC 242, de 12 de junho de 2012; TC
258, de 07 de maio de 2013; e TC 280, de 18 de novembro de 2014.
Art. 5º Esta instrução normativa entra em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de dezembro de 2015.
Ante o exposto, a Portaria nº 548/2015 do STN e a Instrução Normativa TC n’. 036/2016 dilataram os prazos para
realização do inventário dos bens móveis, imóveis e de
www.tce.es.gov.br

almoxarifado visando atender as novas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.
Diante do exposto, requeremos deste egrégio Tribunal
de Contas, o afastamento dos motivos que ensejaram a
manutenção do item em questão, tendo em vista que o
controle dos bens patrimoniais era efetuado de forma
centralizada pela Prefeitura Municipal de Fundão, tendo a mesma adotado todas as medidas necessárias para
que tal controle passasse a ser efetuado de forma descentralizada, similarmente ao que ocorreu com a contabilidade, uma vez que a atribuição de estruturação do
setor de património do município é de iniciativa da própria Prefeitura .
ANÁLISE
A matéria se referiu à ausência do inventário anual dos
bens em almoxarifado nas contas prestadas ao TCEES,
referente ao exercício de 2014.
A carência dessa peça na PCA/14 tornou irrealizável convalidar-se o saldo contabilizado na conta de bens em almoxarifado (R$ 947.596,39) e naquele físico-financeiro
que, a princípio, seria demonstrado obrigatoriamente no
inventário anual de bens em almoxarifado (não remetido
por ocasião da remessa anual das contas).
A gestão patrimonial conglomera diversas atividades relacionadas ao controle e à utilização, guarda e conservação dos bens em almoxarifado – material de consumo
ou permanente e representa um instrumento de gerenciamento para a administração que, quando bem aproveitada, é capaz de minimizar os esforços, maximizar a
execução das tarefas relacionadas ao levantamento físico-financeiro de bens patrimoniais e adotar as medidas
administrativo-contábeis e patrimoniais pertinentes aos
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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ajustes de saldos, quando necessário.
Diante do termo de citação, o gestor trouxe às contas
anuais as razões de defesa e os documentos. Deste modo, a matéria foi examinada e concluiu-se pela manutenção da irregularidade lançada no relatório técnico porquanto o administrador não apresentou o inventário
anual de almoxarifado que é uma peça exigida anualmente na prestação de contas e tem por uma das finalidades autenticarem o saldo contabilizado no demonstrativo financeiro (TC 4063/15 – fls. 194/195).
No pedido de reconsideração, o recorrente buscou desonerar e sua responsabilidade em relação ao envio do inventário anual de bens em almoxarifado nas contas anuais, relativas ao exercício de 2014, fazendo alusão à Resolução TC 242/12, alterada pela Resolução TC 280/14 e
revogada pela IN TC 036/16, e destacou que o prazo para implantarem-se os mecanismos de controle de estoque/almoxarifado em virtude das novas regras aplicadas
à contabilidade pública se estendeu por força determinada pela orientação contida na Instrução Normativa TC
036/16 (TC 7563/17 – fls. 09/12).
Analisando a legislação pertinente à matéria, constata-se que o parágrafo único do art. 2º da Resolução TC 221,
de 07 de dezembro de 2010, alterada pelas Resoluções
TC 258/2013 e 280/2014 e revogada pela IN TC 36/16,
que dispôs sobre a orientação e fiscalização das questões patrimoniais nos jurisdicionados, dispensou os órgãos sujeitos à fiscalização do TCEES de encaminharem o
inventário anual de bens móveis e imóveis e também de
bens em almoxarifado – material de consumo e permanente na prestação de contas anual até o fim do prazo de
adequação às novas regras de contabilidade aplicada ao
setor público, conforme segue transcrito:
Diário Oficial de Contas

Parágrafo único durante o prazo de adequação, os jurisdicionados estarão desobrigados de encaminhar o relatório de inventário dos bens móveis e imóveis, bem como, de almoxarifado junto à Prestação de Contas Anual,
conforme determinação regimental.
Mas, em 2013, sobreveio a Resolução TC 258, de 07 de
maio de 2013, que foi revogada pela IN TC 36/16, e aboliu o parágrafo único do art. 2º da Resolução TC 221/10,
conforme se abstrai do texto a seguir:
Art. 1º. Revogar o Parágrafo Único do artigo 2º da Resolução TC nº 221, de 07 de dezembro de 2010.
Então, somente a partir do exercício de 2013 (contas
prestadas em 2014, mas relacionadas à competência
de 2013), o envio do inventário anual de bens móveis
e imóveis e de bens em almoxarifado – material de consumo e permanente tornou-se obrigatório nas contas
prestadas pelos ordenadores de despesa e demais gestores públicos, independentemente de estarem ou não
implantadas as novas regras da contabilidade aplicada
ao setor público.
Quanto ao prazo para reconhecer, mensurar e evidenciar os estoques e/ou bens em almoxarifado – de consumo e permanente a IN TC 036/16 fixou o prazo-limite para o dia 31/12/16 para os órgãos e entidades municipais
apropriarem na contabilidade esses bens patrimoniais.
Porém, tendo a unidade gestora já realizado o reconhecimento contábil desses bens, caberia ao gestor elaborar
e encaminhar ao TCEES o inventário anual de bens em almoxarifado – bens de consumo e permanente na prestação de contas anual.
Diante dos fatos acima, sugere-se julgar improcedentes
as alegações de defesa apresentadas tendo em vista que
www.tce.es.gov.br

a dispensa do inventário anual de bens móveis, imóveis
e de bens em almoxarifado – permanente e de consumo
estava adstrita somente ao exercício de 2012 (Parágrafo
único do art. 2º da Resolução TC 221, de 07 de dezembro
de 2010) e que, para os exercícios subsequentes, os ordenadores de despesa estavam obrigados a encaminhar
as contas anuais devidamente acompanhadas do inventário anual de bens móveis e imóveis e de bens em almoxarifado – de consumo e permanente.
2.5 – Não conformidade, quanto aos Bens Móveis, entre saldo de inventario e saldo contábil (Corresponde ao
subitem 3.3.1.2 do RTC 152/16)
Base legal: Arts. 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 100, 101,
105, 106, inciso II, da Lei 4.320/64; art. 37 da CF/88 c/c
arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64 e IN TC 28/13.
FATO (TC 4063/15 - fl. 113)
Conforme relatado no RTC 152/16:
Analisando os demonstrativos e demais documentos da
presente prestação de contas, verifica-se que não foram
encaminhados os inventários dos bens patrimoniais (almoxarifado e móveis).
Dentro dos arquivos 16-INVMOV e 22-INVALM, constam
as seguintes informações:
16-INVMOV: INFORMO QUE O ARQUIVO INVMOV NÃO
ESTÁ INDO DEVIDO AO FATO QUE O PATRIMÔNIODO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENCONTRAVA-SE JUNTO
AO DA PREFEITURA MUNICIPAL E QUE O MESMO ESTAVA SENDO INVENTARIADO PARA A DEVIDA SEPARAÇÃO.
[...]
Diante da impossibilidade de verificar-se a compatibilidade entre inventários e os saldos apresentados no BaSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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lanço Patrimonial, sugere-se citar os responsáveis para
apresentarem as justificativas quanto ao esclarecimento dos itens:

dos a fim de se obter uma contabilidade eficiente e que
transmita a real situação patrimonial do ente Público em
dado momento .

[...]

Diante das inúmeras mudanças ocorridas e impostas ao
Setor público, o Fundo Municipal de Saúde de Fundão,
juntamente com a Prefeitura Municipal de Fundão vem
buscando capacitar seus técnicos através da participação
em cursos e treinamentos a fim de acompanhar e implementar as mudanças impostas e manter os registros contábeis de forma fidedigna dos bens patrimoniais.

Não conformidade, quanto aos Bens em Móveis, entre
saldo de inventário e saldo contábil.
JUSTIFICATIVAS (TC 7563/17 - fls. 12/15) e DOCUMENTO
(Não houve juntada de documentos)
Similarmente aos fatos narrados no item 1.4, no que diz
respeito ao fato de que o Fundo Municipal de Saúde de
Função não encaminhou o inventário dos bens móveis
de forma detalhada, contendo a posição dos inventários
físicos até 31/12/2014, tendo se restringido a apresentar
uma declaração de que o inventário dos bens do Fundo
Municipal de Saúde de Fundão se encontram junto do inventário dos bens da Prefeitura, e que tal levantamento
seria concluído em 2016, relatamos:
Em primeiro lugar, é público e notório que o Setor Público vem passando por um processo de convergência de
normas e procedimentos relativos aos aspectos contábeis, com publicação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, buscando a uniformização das práticas contábeis na Administração Pública.
Neste novo processo, a contabilidade aplicada ao setor
publico deixa de ter o orçamento como foco principal,
passando a dar um enfoque maior aos aspectos que envolvem o património do ente público, enfatizando a necessidade de verificar a eficiência na utilização dos recursos destinados à manutenção dos Entes Públicos e aos
investimentos realizados. Com isso, todas as variações e
fatos que influenciam, direta ou indiretamente no valor
do património publico, devem ser registrados e controlaDiário Oficial de Contas

No que diz respeito à estruturação do setor de Património, o Fundo Municipal de Saúde de Fundão, este vem,
sistematicamente, buscando implantar o controle efetivo de todos os bens existentes no património, sejam
eles de almoxarifado, bens móveis, imóveis ou intangíveis, evidenciando-os o valor real em seus demonstrativos contábeis, com as devidas depreciações e reavaliações que se fizerem necessárias.
Desta forma, o controle dos bens patrimoniais encontra-se em situação incipientes uma vez que em nossa gestão, a contabilização dos registros contábeis era feita de
forma segredada da Prefeitura, mas o registro e controle
patrimonial era efetuado de forma centralizada pela Prefeitura Municipal de Fundão .
Apesar disso, não poderíamos deixar de reconhecer que
o Fundo Municipal de Saúde de Fundão, juntamente
Municipal de Fundão, estão efetuando o controle efetivo dos bens patrimoniais adquiridos no exercício, mesmo que tal controle ainda era efetuado de fora centralizada à época.
Não obstante, não poderíamos deixar de relatar que a
Instrução Normativa TCEES nº 036/2016, dispôs novos
www.tce.es.gov.br

prazos-limites de adoção dos procedimentos contábeis
patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos Municípios, em
decorrência da Portaria STN nº 548/2015, senão vejamos:
Instrução Normativa TCEES nº 036/2016
“Art. 1º Estabelecer aos Poderes e Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Estado e dos Municípios
a adoção obrigatória:
I - dos Procedimentos Contábeis Específicos - PCE definidos no art. 10º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, a partir do exercício de 2015, com a vigência da 6ª edição do MCASP, nos termos da Portaria STN
nº 261, de 13 de maio de 2014;
II - dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP, definidos no MCASP, nos prazos estabelecidos de forma gradual, dispostos no anexo único desta Instrução Normativa, em conformidade com o Plano de Implantação dos
Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP, anexo â
Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.
§ 1º. Os prazos-limite estabelecidos neste artigo aplicam-se aos:
a) Poderes Executivos do Estado e dos Municípios, abrangendo os Órgãos e Entidades da Administração Direta e
Indireta, inclusive as empresas públicas e as sociedades
de economia mista integrantes do Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social;
b) Poderes Legislativos do Estado e dos Municípios;
c) Consórcios Públicos Municipais e,
d) Regimes Próprios de Previdência Social do Estado e
dos Municípios, independentemente da constituição jurídica.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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§ 2º. Os prazos-limite não impedem que cada jurisdicionado implante determinado procedimento antes das datas estabelecidas neste artigo;
Art. 2º Às providências necessárias para preparação e
implantação do sistema de custos definido no art. 8º, da
Portaria STN nº 634, de ]9 de novembro de 2013, deverão ser adoradas pelo Estado até o término do exercício de 2022, pelos Municípios até o término do exercício de 2022.
Art. 3º Caberá à Unidade Central de Controle Interno,
em cada Poder ou Órgão, acompanhar a execução das
ações necessárias com vista ao cumprimento dos prazos-limite definidos nesta Instrução Normativa.
Art. 4º Ficam revogadas as Resoluções TC 221, de 07 de
dezembro de 2010; TC 242, de 12 de junho de 2012; TC
258, de 07 de maio de 2013; e TC 280, de 18 de novembro de 2014.
Art. 5º Esta instrução normativa entra em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de dezembro de 2015.
Ante o exposto, a Portaria nº 548/2015 do STN e a Instrução Normativa TC n’. 036/2016 dilataram os prazos para
realização do inventário dos bens móveis, imóveis e de
almoxarifado visando atender as novas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.
Diante do exposto, requeremos deste egrégio Tribunal
de Contas, o afastamento dos motivos que ensejaram a
manutenção do item em questão, tendo em vista que o
controle dos bens patrimoniais era efetuado de forma
centralizada pela Prefeitura Municipal de Fundão, tendo a mesma adotado todas as medidas necessárias para
que tal controle passasse a ser efetuado de forma desDiário Oficial de Contas

centralizada, similarmente ao que ocorreu com a contabilidade, uma vez que a atribuição de estruturação do
setor de património do município é de iniciativa da própria Prefeitura.
ANÁLISE
Basicamente, a matéria se referiu à ausência do inventário anual dos bens móveis nas contas prestadas ao TCEES, referente à gestão encerrada em 31/12/14.
A falta dessa documental na PCA/14 tornou irrealizável
validar-se o saldo contábil registrado na conta de bens
móveis (R$ 1.409.232,76) e aquele físico-financeiro que,
a princípio, seria demonstrado obrigatoriamente no inventário anual de bens móveis (Não remetido por ocasião da remessa anual das contas).
Faz-se importante destacar que a gestão patrimonial
conglomera diversas atividades relacionadas ao controle e à utilização, guarda e conservação dos bens móveis
e representa um instrumento de gerenciamento para a
administração que, quando bem aproveitada, é capaz de
minimizar os esforços, maximizar a execução das tarefas
relacionadas ao levantamento físico-financeiro de bens
patrimoniais e adotar as medidas administrativo-contábeis e patrimoniais pertinentes aos ajustes de saldos,
quando necessário.
Diante do termo de citação, o administrador juntou as
alegações de defesa e os documentos. Deste modo, a
matéria foi examinada e concluiu-se pela manutenção
da irregularidade lançada no relatório técnico porquanto o gestor não apresentou o inventário anual de bens
móveis que é uma peça exigida anualmente na prestação de contas e tem por uma das finalidades autenticarem o saldo contabilizado no demonstrativo financeiro
www.tce.es.gov.br

(TC 4063/15 – fls. 196/197).
No recurso, buscou-se desonerar a sua responsabilidade
em relação ao envio do inventário anual de bens móveis
nas contas anuais, relativas ao exercício de 2014, fazendo alusão à Resolução TC 242/12, alterada pela Resolução TC 280/14 e revogada pela IN TC 036/16, e destacou-se que o prazo para implantarem-se os mecanismos
de controle de bens móveis em virtude das novas regras
aplicadas à contabilidade pública se estendeu por força
da IN TC 036/16.
Analisando a legislação pertinente à matéria, constata-se que o parágrafo único do art. 2º da Resolução TC 221,
de 07 de dezembro de 2010, alterada pelas Resoluções
TC 258/2013 e 280/2014 e revogada pela IN TC 36/16,
que dispôs sobre a orientação e fiscalização das questões patrimoniais nos jurisdicionados, dispensou os órgãos sujeitos à fiscalização do TCEES de encaminharem o
inventário anual de bens móveis e imóveis e também de
bens em almoxarifado – material de consumo e permanente na prestação de contas anual até o fim do prazo de
adequação às novas regras de contabilidade aplicada ao
setor público, conforme segue transcrito:
Parágrafo único durante o prazo de adequação, os jurisdicionados estarão desobrigados de encaminhar o relatório de inventário dos bens móveis e imóveis, bem como, de almoxarifado junto à Prestação de Contas Anual,
conforme determinação regimental.
Porém, em 2013, sobreveio a Resolução TC 258, de 07 de
maio de 2013, que foi revogada pela IN TC 36/16, e aboliu o parágrafo único do art. 2º da Resolução TC 221/10,
conforme se abstrai do texto a seguir:
Art. 1º. Revogar o Parágrafo Único do artigo 2º da ResoSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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lução TC nº 221, de 07 de dezembro de 2010.

do passivo circulante indica situação de depositário in-

Assim, somente a partir do exercício financeiro de 2013
(contas prestadas em 2014, mas relacionadas à competência de 2013), o envio do inventário anual de bens
móveis e imóveis e de bens em almoxarifado – material de consumo e permanente tornou-se obrigatório
nas contas prestadas pelos ordenadores de despesa e
demais gestores públicos, independentemente de estarem ou não implantadas as novas regras da contabilidade aplicada ao setor público.

fiel (Corresponde ao subitem 4.1 do RTC 152/16)

Quanto ao prazo para reconhecer, mensurar e evidenciar os bens patrimoniais móveis e imóveis; depreciação;
amortização ou exaustão, reavaliação e redução ao valor recuperável a IN TC 036/16 fixou o prazo-limite para o dia 31/12/18 para os órgãos e entidades municipais
apropriarem na contabilidade esses bens patrimoniais.
Porém, tendo a unidade gestora já realizado o reconhecimento contábil desses bens no patrimônio do fundo,
caberia ao gestor elaborar e encaminhar ao TCEES o inventário anual de bens móveis e imóveis na prestação de
contas anual.

nas contas de “Consignações”, do Passivo Circulante:

Diante dos fatos acima, sugere-se julgar improcedentes
as alegações de defesa apresentadas tendo em vista que
a dispensa do inventário anual de bens móveis, imóveis
e de bens em almoxarifado – permanente e de consumo estava adstrita somente ao exercício de 2012 (Parágrafo único do art. 2º da Resolução TC 221, de 07 de dezembro de 2010) e que, para os exercícios subsequentes,
os ordenadores de despesas estavam obrigados a encaminhar as contas anuais devidamente acompanhadas do
inventário anual de bens móveis e imóveis e de bens em
almoxarifado – de consumo e permanente.
2.6 – Acúmulo de saldo nas contas de “consignações”
Diário Oficial de Contas

Base legal: Arts. 85, 86, 87, 89 e 92 da Lei 4.320/64.

E M P R E S T I M O 41.061,78

182.998,33

178.395,26

45.664,85

CONSIGNAÇÃO
CAIXA
RETENCAO

RE- 40.878,25

40.878,25

LATIVA A VALE

FATO (TC 4063/15 - fls. 114/115)

TRANSPORTE
CPMF - DEDU- 13.225,04

13.225,04

Conforme relatado no RTC 152/16:

ÇÃO DE ISS
CONTRIBUIÇÃO 1.741,02

1.741,02

Da análise do Demonstrativo da Dívida Flutuante (arqui-

PARTIDARIA
OUTROS DEPÓ- 1.663,56

1.663,56

SITOS
OUTROS

1.299,07

vo 03-12-DEMDFL) e do Balancete de Verificação (arquivo 03-14-BALVER), verifica-se a seguinte movimentação
Tabela 10: Consignações - Saldo e movimentação Em R$
1,00
Descrição

Saldo Anterior

Inscrição*

(Re- Baixa**

(Re- Saldo Final

IPRESF
32.845,20
INSS DE SERVI- 270.332,28

tenção)
10.943,22
449.635,18

passe)
12.865,57
385.912,24

30.922,85
334.055,22

DORES
INSS SERVIÇOS 25.968,55

3.258,52

557,70

28.669,37

PF/PJ
SEST/SENAT
344,11
IRRF DE SERVI- 91.697,15

169,81
405.735,90

513,92

DORES
IRRF PF/PJ
ISS
PENSAO

3.936,29
5.394,77
1.853,60

3.352,69
1.440,19

31.788,65
27.711,02
1.152,17

1.714,18

1.520,71

2.209,80

FUNDAO
CONTRIBUIÇÃO 5.155,04

10.702,57

10.729,95

5.127,66

SINDICAL
SINDEMFERMEI- 23,49

516,78

446,30

93,97

ROS
SEGURO DE VIDA 1.521,78

2.341,66

1.917,38

1.946,06

SERVIDORES
E M P R E S T I M O 27.278,91

138.532,09

136.295,50

29.515,50

DE

TERCEIROS

27.852,36
25.668,94
ALI- 738,76

MENTICIA
SINSERFU - SIN- 2.016,33
DICATO

497.433,05

DOS

SERVIDORES DE

CONSIGNAÇÃO
BANESTES

www.tce.es.gov.br

RES
VEIS
Total

VALO- 1.299,07

RESTITUÍ611.311,62

1.217.732,90

733.947,41

1.095.097,11

* Somadas as encampações.
** Somados os cancelamentos.
Fonte: Processo TC 4063/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014.
Ressalta-se que o saldo de consignações no encerramento do exercício em análise (R$1.095.097,11) corresponde
a 89,93% do total de valores inscritos durante o exercício
(R$1.217.732,90).
Nota-se, ainda, que algumas contas não foram movimentadas no exercício.
Considerando que as contas de “Consignações” se referem a valores retidos de servidores para repasse às entidades consignatárias, depreende-se que o Fundo Municipal de Saúde de Fundão encontra-se em situação de
depositário infiel de valores pertencentes a terceiros, inclusive, à Fazenda Pública Federal.
Dessa forma, sugere-se citar o gestor responsável, para
apresentar as razões de justificativas que julgar necessárias quanto às circunstâncias que levaram à manutenção
desses valores no Passivo do Fundo Municipal de Saúde.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018

271

ATOS DO PLENÁRIO

JUSTIFICATIVAS (TC 7563/17 - fl. 15) e DOCUMENTO
(Não houve juntada de documentos)
No que se refere à manutenção do item em questão relativo ao acúmulo de saldos consignados, há de se destacar que a maioria dos saldos apresentados se deve a registros insubsistentes oriundos de exercícios anteriores,
a exceção do IRRF.
Desta forma, e buscando sanamos os fatos e motivos
que ensejaram a manutenção do item em questão, requeremos deste Egrégio Tribunal de Contas, que seja expedido recomendação ao atual gestor do Fundo Municipal de Saúde para eu seja realizado levantamento e identificação dos valores insubsistentes de cada conta de retenção, afim de que seja expedido decreto municipal realizado o cancelamento dos saldos insubsistentes, objetivando a apresentação de demonstrativos contábeis
eu possam refletir a verdadeira situação patrimonial do
Fundo Municipal de Saúde de Fundão.
ANÁLISE
Essencialmente, a matéria se referiu aos valores retidos
dos servidores e não transferidos aos respectivos agentes consignatários. O saldo das consignações a repassar
(R$ 1.095.097,11) representou 89,93% daquele inscrito
no exercício de 2014 (R$ 1.217.732,90).

vo da dívida flutuante (obrigações de curto prazo) decorreu de registros insubsistentes e originários de exercícios
anteriores. E, por fim, sugeriu que o atual ordenador de
despesas do fundo fosse recomendado a adotar as providências relacionadas à identificação e baixa desses valores com base em decreto municipal (TC 7563/17 – fl. 15).

ve a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

A dívida flutuante representará as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira, não
compreendida na execução orçamentária, e será objeto de registro, individuação e controle contábil em contas específicas, porque os valores retidos dos segurados
serão repassados obrigatoriamente aos agentes consignatários na data dos respectivos vencimentos, uma vez
que esses valores representam compensações de débitos (ativo financeiro) e créditos (passivos financeiros) e,
por conseguinte, não contribuirão, de modo geral, para a formação da situação patrimonial líquida do fundo.

CONHECER do presente Recurso de Reconsideração
diante do disposto no art. 152, inciso I e art. 164, ambos
da Lei Complementar nº 621/2012 e no mérito NEGAR
PROVIMENTO mantendo-se os termos do Acordão TC940/2017 – Primeira Câmara.

O objetivo da contabilidade é fornecer informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza
orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas mutações, em
apoio ao processo de tomada de decisão; a adequada
prestação de contas; e o necessário suporte para a instrumentalização do controle social (NBC T 16.1, item 4).

Diante do termo de citação, o administrador juntou as
alegações de defesa e os documentos. Deste modo, a
matéria foi examinada e concluiu-se pela manutenção
da irregularidade lançada no relatório técnico porquanto
o gestor não comprovou a regularidade dos lançamentos
indevidos (TC 4063/15 – fls. 198/199).

Diante dos fatos acima, sugere-se julgar improcedentes
as alegações de defesa apresentadas tendo em vista que
os valores retidos dos segurados deveriam ser repassados aos agentes consignatários nas datas de seus respectivos vencimentos, vez que não são recursos que contribuirão para a formação da situação patrimonial líquido
do fundo municipal.

No recurso, o recorrente esclareceu que a maioria dos
saldos das consignações apresentados no demonstrati-

Ante o exposto, em linha com as manifestações alhures
mencionadas, VOTO no sentido de que o Colegiado apro-
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:

Ciência ao recorrente e ao Ministério Público de Contas.
Transitado em julgado, arquivem-se os autos.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO TC-234/2018
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas, em:
1.1. CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Reconsideração interposto;
1.2. REFORMAR os termos do ACÓRDÃO TC 940/2017 –
Primeira Câmara para, no mérito, Julgar REGULAR COM
RESSALVAS a Prestação de Contas Anual, exercício de
2014, do Fundo Municipal de Saúde de Fundão, sob a
responsabilidade do Sr. Diego Pereira Huguinim, então
Secretário Municipal de Saúde e gestor do fundo, em razão da mantença do indicativo de irregularidade tratado
no item 3.6 desta decisão, ainda que sem o condão de
macular as contas, dando-lhe a devida QUITAÇÃO;
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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1.3. AFASTAR os indicativos de irregularidade tratados
nos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 desta decisão (itens 1.1,
1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 do Acórdão);
1.4. MANTER o indicativo de irregularidade tratado nos
item 3.6 desta decisão (item 3.6 do Acórdão), sem o condão de macular as contas;
1.5. EXPEDIR as seguintes determinações ao atual gestor do Fundo Municipal de Fundão, no sentido de que:
1.5.1 Explique e/ou corrigida a distorção entre a folha de
pagamento e a contabilidade, com relação aos valores
de contribuição previdenciária patronal e dos servidores,
vinculados ao RPPS e ao RGPS;
1.5.2 Proceda à separação dos inventários de bens patrimoniais móveis, imóveis e em almoxarifado, do Fundo
Municipal de Saúde e da Prefeitura, nas próximas contas.
1.5.3 Apure a existência de registros insubsistentes nas
contas de consignações registradas no Demonstrativo
da Dívida Flutuante, e providenciada a regularização nas
próximas contas.
1.6. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Vencidos o
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que
votou pelo conhecimento e negativa de provimento, nos
termos dos pareceres técnico e ministerial, e o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo que o acompanhou.
3. Data da Sessão: 13/03/2018 - 6ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
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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
(em substituição - relator) e João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBATSIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 03/07/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 503/2018 – PLENÁRIO
Processo: 02357/2016-5
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Represen-
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tação
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra
Relator: Marco Antônio da Silva
Representante: 7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Responsável: LAURIETE CANEVA, ANDERSON WERDAN
FAGUNDES, CLAUDIO JOSE MELLO DE SOUSA
Procuradores: FERNANDO ALVES AMBROSIO (OAB:
4508-ES), LUCIANA DRUMOND DE MORAES (OAB: 9538ES), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB: 15111ES), RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB: 15112-ES), NATALIA LOSS DE ALMEIDA (OAB: 25495-ES), GUILHERME
GUERRA REIS (OAB: 10983-ES), STEFANO POVEGLIANO
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – AFASTAR IRREGULARIDADES – IMPROCEDÊNCIA – DEIXAR DE INSTAURAR TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Representação, com pedido de medida cautelar inaudita altera pars, formulada pela empresa 7 LAN Comércio e Serviços, em face
da Prefeitura Municipal de Serra e da respectiva Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, narrando
possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 156/2015
- Processo Administrativo 22197/2015 - REGISTRO DE
PREÇO (SRP).
O referido processo teve por objeto à contratação de
empresa para implantar e manter solução de tecnologia
da informação e comunicação que possibilitem a integração de informações municipais na esfera intramunicipal (Administração e Gestão das Secretarias, Órgãos e
Unidades Municipais), através da Construção de backboSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ne ótico metropolitano (Rede Metro-Serra) para infraestrutura de Rede de dados, voz e imagem.
As supostas irregularidades estariam nas Atas de Registro de Preços 09/2016, firmada com a empresa NETSERVICE S.A. e 10/2016, firmada com a empresa PELTIER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Cumpridas as diligências necessárias que demandaram
a notificação e a citação dos responsáveis, nos termos
da Decisão TC 3557/2016-7 – Plenário e Termos de Citação 019 a 021/2017, a área técnica, após análises da
nova documentação trazida aos autos (fls. 2221-2357),
nos termos da Instrução Técnica Conclusiva 03059/20171, opinou pela procedência parcial da representação e
multa, em face da mantença dos itens 2.1, 2.2 e 2.3 da
referida instrução técnica conclusiva.
A área técnica sugeriu, ainda, que fosse determinada a
adoção de medidas administrativas necessárias para caracterização ou elisão do dano decorrente da irregularidade apontada no item 2.1; e, caso sejam esgotadas
essas medidas, sem a elisão do dano, que seja determinada a instauração de Tomada de Contas Especial, nos
termos do artigo 83, inciso VI, da Lei Complementar Estadual 621/2012, do artigo 152, § 1º, da Resolução TC
261/2013, e da Instrução Normativa TC 32/2014, e, se
for o caso, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano, devendo ao final, encaminhá-la a este
Tribunal de Contas para julgamento.

Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
A presente representação aponta indícios de irregularidades no Processo Administrativo 22197/2015 - REGISTRO DE PREÇO (SRP), razão pela qual se faz necessário
analisar, na oportunidade, os indícios de irregularidades,
as justificativas apresentadas pelos responsáveis e os
elementos trazidos aos autos pela Área Técnica e o pelo
Ministério Público Especial de Contas.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise do feito, verifico que a área técnica sugeriu
a procedência parcial da representação e aplicação de
multa, bem como que seja determinada a adoção das
medidas administrativas necessárias para caracterização
ou elisão do dano, decorrente da irregularidade apontada no item 2.1, e que, caso sejam esgotadas essas medidas, sem a elisão do dano, seja determinada a instauração de Tomada de Contas Especial, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 03059/2017-1, verbis:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luciano Vieira, mediante Parecer 04380/20171, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.

3.1 Levando em conta as análises procedidas, opina-se
pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos fatos narrados na presente representação, com amparo no artigo 95, inciso II,
c/c art. 99, § 2º, da Lei Complementar 621/2012, diante
da constatação das seguintes irregularidades:

Conforme regular distribuição vieram os autos a este

3.1.1 A empresa vencedora apresentou equipamentos
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que não atendem ao edital (item 2.1 da ITC)
Base Legal: art. 3º, caput, e art. 73, inciso II, da Lei
8.666/93.
Responsáveis: Anderson Werdan Fagundes – Pregoeiro
Municipal
Lauriete Caneva – Secretária Municipal de Planejamento Estratégico
Claudio José Mello de Souza – Secretário Municipal de
Administração
3.1.2 Inclusão posterior de documento que deveria constar originalmente na proposta (item 2.2 da ITC)
Base Legal: art. 3º e art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Anderson Werdan Fagundes – Pregoeiro
Municipal
Lauriete Caneva – Secretária Municipal de Planejamento Estratégico
Claudio José Mello de Souza – Secretário Municipal de
Administração
3.1.3 Exigência de garantia emitida pelo fabricante especialmente para o certame (item 2.3 da ITC).
Base Legal: art. 3º, caput e § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Anderson Werdan Fagundes – Pregoeiro
Municipal
Lauriete Caneva – Secretária Municipal de Planejamento Estratégico
Claudio José Mello de Souza – Secretário Municipal de
Administração
3.2 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Resolução TC 261/2013, conclui-se opinando por:
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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3.2.1 Preliminarmente, determinar a adoção das medidas administrativas necessárias para caracterização ou
elisão do dano decorrente da irregularidade apontada
no item 2.1. Caso sejam esgotadas essas medidas sem a
elisão do dano, sugere-se determinar a instauração de
Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 83, inciso VI, da Lei Complementar 621/2012, do art. 152, §
1º, da Resolução TC 261/2013 e da Instrução Normativa
TCEES 32/2014 e, se for o caso, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano, devendo ao final
encaminhá-la ao Tribunal para julgamento.
3.2.2 Sugerir aplicação de multa individual aos responsabilizados, em decorrência das irregularidades constantes nesta Instrução Técnica Conclusiva, com amparo
no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar 621/12 c/c
art. 389, II, da Resolução TC 261/2013.
3.3 Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao representante do teor da decisão final a ser proferida, conforme art. 307, § 7º, da Resolução TC 261/2013. – (g.n)
O Ministério Público Especial de Contas, por seu turno,
anuiu o opinamento da área técnica, conforme Parecer
04380/2017-1, litteris:
[...]
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja conhecida a presente representação, na forma
dos arts. 94 c/c 101, parágrafo único, da LC n. 621/2012,
julgando-a parcialmente procedente, na forma dos arts.
101, e 95, inciso II, do indigitado estatuto legal;
2 – com espeque no art. 135, inciso II, da LC n. 621/2012
c/c art. 389, inciso II, do RITCEES, pela cominação de
multa pecuniária a ANDERSON WERDAN FAGUNDES,
LAURIETE CANEVA E CLAUDIO JOSÉ MELLO DE SOUZA;
Diário Oficial de Contas

3 – nos termos do art. 57, inciso III, da LC n. 621/2012,
seja determinado ao atual gestor a instauração de procedimento visando à apuração dos fatos delineados no
item 2.1 da ITC 03059/2017-1 e, constatada a existência de dano, após esgotadas as medidas administrativas sem a elisão do dano, seja instaurada a devida tomada de contas especial, nos moldes do art. 152 e § 1°
do RITCEES.
Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993, bem como no parágrafo único do art. 53 da
LC n. 621/2012, reserva-se ao direito de manifestar-se
oralmente em sessão de julgamento. (g. n)
Diante disso, considerando as disposições normativas do
Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC
nº 261/2013, passo a análise dos requisitos de admissibilidade da presente representação.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Denota-se que a presente representação fora conhecida, nos termos da Decisão Monocrática 00524/2016-7,
por estarem presentes os requisitos constantes do artigo
177 c/c o parágrafo único do artigo 182 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
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.
3. DO MÉRITO:
Assim sendo, cumpre a este Relator o enfrentamento de
mérito dos indicativos de irregularidade cuja mantença
foi sugerida pela área técnica, à luz da documentação
dos autos, das razões de defesa, bem como da legislação
e jurisprudência aplicáveis, a saber:
3.1. A EMPRESA VENCEDORA APRESENTOU EQUIPAwww.tce.es.gov.br

MENTOS QUE NÃO ATENDEM AO EDITAL (Item 2.1 da
ITC 3059/2017-1).
Base normativa: artigos 3º, caput, e 73, inciso II, da Lei
Federal 8666/1993.
Responsáveis: Lauriete Caneva – Secretária Municipal
de Planejamento Estratégico; Anderson Werdan Fagundes – pregoeiro; e Cláudio José Mello de Souza - ex-Secretário Municipal de Administração.
De acordo com o relato técnico, consta dos autos que a
empresa NETSERVICE S.A., vencedora do “lote 1”, ofertou um produto que não atende às especificações exigidas no item 5.4 do Anexo I – Termo de Referência: Swith Acesso Ethernet – Tipo II – Metro IP – 1GB (fls. 139142), quais sejam: (Capacidade mínima de rotas IPV4:
16k - Capacidade de Grupos Multicast L3: 256 - Implementar mecanismos automáticos de proteção aos protocolos L2 e L3 contra ataques de rede com limitação de
banda para tráfegos de broadcast-storm e multicast).
Acrescentou, ainda, a representante, que o catálogo
apresentado pela arrematante para comprovação de
atendimento às características técnicas mínimas exigidas no edital é claro ao expressar (pág. 9 – pág. 841 do
processo), em observação com asterisco no final da página, que o roteamento L3 está disponível somente em
versões de hardwares que suportem L3 (DmSwith 3000
modelo 3324), assim, o equipamento ofertado pela arrematante não atende a nenhuma característica L3 exigida no edital.
Segue, ainda, o representante dizendo que outra evidência que o produto modelo 3324F2 ofertado pela arrematante não atende ao edital está descrito na página 6 do
catálogo apresentado e a funcionalidade de 16k para roSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tas L3 (Rotas IPV4), e também a funcionalidade de 256
Grupos Multicast L3 (exigência de característica mínima)
não sendo atendidas pelo produto da marca DATACOM –
modelo DmSwitch 3224F2 (ofertado), mas, apenas pelos
modelos DmSwitch3324F2 e DmSwitch 3324F3 do mesmo fabricante.
Os senhores Anderson Werdan Fagundes e Lauriete Caneva alegaram, em síntese, o seguinte:
- O equipamento foi fornecido com configuração para a
finalidade de rede metropolitana, possibilitando a interligação de rede de fibra ótica em topologia anel, “impossibilitando cabalmente uma simples comparação de preços sem que sejam analisadas todas as questões técnicas
inerentes a cada projeto”.
- A aquisição do Switch Acesso Ethernet – Tipo II – Metro
IP – 1GB atente a esse fim.
- O equipamento ofertado pela arrematante satisfaz inteiramente ao projeto (fls. 2233-2234).
- O Termo de Referência baseou-se no modelo hierárquico clássico de rede em 3 níveis, no qual os equipamentos podem ser classificados em 3 tipos: núcleo, distribuição e acesso.
- O Switch DmSwitch 3224F2 enquadra-se na função de
um switch de acesso, trabalhando na camada 2, fazendo
interface com dispositivos finais, como PCs, impressoras
e telefones IP.
- A análise da descrição técnica de fabricação do equipamento só enxerga dados de sua configuração, não considerando as possibilidades de sua aplicabilidade dentro
do projeto como um todo.
- Não se pretendeu nesse projeto obter equipamento
para envio de dados de uma rede para outra, mas apeDiário Oficial de Contas

nas dentro de uma mesma rede. O objeto licitado foi de
equipamento para trabalhar na camada 2 e não na camada 3, sendo isto claro nos termos do edital.
- Alegou, por fim, que não houve prejuízo para a Administração, haja vista que o preço final registrado é menor
do que a média obtida no mapa comparativo de preços
(anexo I do contrato 109/2016).
O Sr. Cláudio José Mello de Sousa arguiu preliminar de
ilegitimidade passiva, preliminar esta que se confunde
com o mérito da demanda, tendo alegado que praticou
ato meramente formal, pois não possui conhecimento
técnico sobre tecnologia da informação, não sendo sua
participação decisiva para a formação do processo.
Aduziu que a questão gravita em torno de questões técnicas de tecnologia da informação, e que é ocupante do
cargo de Auditor Fiscal de Tributos do Município da Serra, com formação acadêmica em Administração de Empresas.
Argumentou, por fim, que não fora apontada qualquer
conduta a ele imputada relativamente às supostas irregularidades, não havendo, sequer, em tese, individualização de conduta reprovável sobre os atos por ele praticados, que não houve lesão ao erário, e que, ainda que
houvesse, seria ele também uma vítima de equívocos
técnicos.

pecificação, conforme resposta da fabricante a diligência
promovida pela Subsecretaria de TI da PMS.
- A resposta foi de que o switch era da camada 2, e indicou o catálogo para consulta das características do produto. Esse tipo de equipamento pode ser descrito objetivamente a partir de suas características, de acordo com
as necessidades previstas pela Administração no planejamento da contratação.
- Quanto ao preço do equipamento, se é “impossível
uma simples comparação de preços sem que sejam analisadas todas as questões técnicas inerentes a cada projeto” (fl. 2233), a fase de planejamento serve também
para avaliação de todas as questões técnicas do projeto
e dos equipamentos envolvidos.
- A própria defesa não questiona o fato de o equipamento fornecido atuar apenas na camada 2, afirmando, ao
contrário, que “o objeto licitado foi de equipamento para trabalhar na camada 2 e não na camada 3”.
- Em outro momento aponta que análise da “descrição
técnica de fabricação do equipamento só enxerga dados
de sua configuração, mas não equivale às possibilidades
de sua aplicabilidade dentro do projeto estruturado”.

A subscritora da instrução técnica conclusiva sugeriu a
mantença da irregularidade, contra argumentando, em
síntese, o seguinte:

- Essas duas afirmações contradizem o disposto no instrumento convocatório, que exigem equipamento com
funcionalidade das camadas L2 e L3, o que afronta a norma dos artigos 3º, caput e 73, inciso mII da Lei 8666/93,
que estabelece a verificação da conformidade entre o
objeto licitado e o recebido.

- O Switch Acesso Ethernet – Tipo I – Metro IP – 1GB deve funcionar tanto na camada 2 quanto na camada 3,
conforme o Termo de Referência. No entanto, o equipamento fornecido pela arrematante não atende a essa es-

- A afirmação do fabricante de que switchs da camada 2
e da camada 3 podem apresentar diferença de 100% em
seu preço, bem como o valor do switch modelo DmSwitch 3224F2 na Ata de Registro de Preços XLVII/2013 do
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Governo do Piauí (anexo 6702/2016) evidenciam a ocorrência de dano ao erário.
- Mantém-se a responsabilidade dos três agentes indicados, pois, ainda que o equipamento seja de TI, não cabe
alegação de desconhecimento sobre o tema, pois a Subsecretaria de TI promoveu diligência questionando o fabricante sobre as características do equipamento fornecido em novembro e dezembro de 2015 (fls. 1691-1693),
cuja resposta foi de que o switch era da camada 2.
- Em fevereiro de 2016 o Sr. Anderson adjudicou a licitação declarando que a arrematante atendia a todas as
exigências e especificações do edital (fl.1689), e a Sra.
Lauriete recomendou a homologação do certame, tendo
o Sr. Cláudio José assinado o termo de homologação (fls.
1689, 1541 e 1542), estando a discussão sobre o atendimento ou não do equipamento às exigências do edital
registrada naqueles autos.
Examinando o acervo processual, verifico que:
O certame em apreço, Pregão Eletrônico 156/2015 é do
tipo menor preço global por lote, para registro de preços
(SRP), cujo anexo V – Termo de Referência foi subscrito
pelos senhores Paulo Vinícius Reis da Silva, Amanda Karoline Emerick e Kledson Andrade Costa, respectivamente, Diretor de Infraestrutura de Informática, Chefe de Georreferenciamento e Subsecretário de Tecnologia da Informação, e aprovado pela Sra. Lauriete Caneva, Secretária Municipal de Planejamentos Estratégicos.
O Anexo I apresenta especificações detalhadas do projeto básico, dentre as quais, no item 5, as especificações dos Ativos de Rede de Dados, sendo: 5.1- Switch
Core Ethernet Metro IP – 10GB; 5.2 – Switch Distribuição Ethernet – Metro IP – 10GB; 5.3 – Switch Acesso
Diário Oficial de Contas

Ethernet – Tipo I – Metro IP – 1GB, com camadas de comutação – Funcionalidades L2 e L3; 5.4 – Switch Acesso Ethernet – Tipo II – Metro IP – 1GB, com Funcionalidades Gerais e Camadas de Comutação Switching (L2);
5.5 – Switch Acesso Ethernet – Tipo III – Metro IP – 1GB,
com Camada de Comutação Funcionalidades L2, entre
outras várias especificações (fls. 117-145).
A especificação por lotes consta dos anexos II, modelo
de proposta comercial e III – Planilha de Formação de
preços, descrevendo neste último, o lote I - Equipamentos: 1) Switch Core Ethernet Metro IP – 10GB – 1 unidade; 2) Switch Distribuição Ethernet – Metro IP – 10GB –
13 unidades; 3) Switch Acesso Ethernet – Tipo I – Metro
IP – 1GB – 20 unidades; 4) Switch Acesso Ethernet – Tipo II – Metro IP – 1GB – 80 unidades; e 5) Switch Acesso
Ethernet – Tipo III – Metro IP – 1GB – 21 unidades.
O Lote II constitui-se de serviços de instalação e configuração (fl. 151).
A proposta vencedora do certame encontra-se com o
respectivo detalhamento às fls. 218-221, coincidentemente idêntica à descrição dos referidos anexos, identificando a marca DATACOM e os códigos FINAME, como
exigidos, sendo para o 1º item – DM4004, para o item
2º - DM4001, para o item 3º - DM4100 ETH20GP+4GC+S+L3, para o item 4º - DMSWITCH 3224F2, e para o 5º
- DMSWITCH 2104G2-EDD.
Verifico, pois, que a discussão gira em torno do 4º item
licitado e constante da proposta comercial (fl. 221): Switch Acesso Ethernet – Tipo II – Metro IP 1GB, marca e
modelo DATACOM – DMSWITCH 3224F2, Código FINAME 1997515, 2946744.
A consulta feita à fabricante DATACOM pelo Subsecrewww.tce.es.gov.br

tário de Tecnologia da Informação, Sr. Kledsson Andrade Costa, bem como a respectiva resposta, encontra-se
às fls. 1691-1693, como mencionou a área técnica em
suas conclusões, podendo-se extrair dessa documentação, o seguinte:
. Exposição: O município elaborou um projeto para contratação Tal projeto foi separado por lotes, sendo um
desses referente a aquisição de equipamentos de interconexão, ou seja, Switchs de rede corre, distribuição e
acesso. Na disputa, sagrou-se vencedora a empresa NETSERVICE LTDA...Passamos então para a fase de análise
técnica da solução apresentada para o projeto, que foram equipamentos de fabricação da empresa DATACOM,
em especial o modelo DMSWITCH3224F2.
Segundo determina as boas práticas e normas técnicas
aplicadas...subdividimos nossa rede em camadas (core,
distribuição e acesso) conforme regra do modelo OSI...
para as localidades que necessitam apenas de acesso ao
tráfego de informações, especificamos um modelo para
atender esta topologia de rede com equipamentos que
atuem na camada 2 ou layer 2 de acesso.
Pergunta: O SWITCH modelo DMSWITCH 3224F2 se enquadra na função de um switch de acesso trabalhando
em camada 2 (provendo recursos como switching L2,
QoS, VLAN, STP, entre outros), os quais serão necessários para disponibilizar acesso à rede de forma segura e
confiável para os usuários finais em pontos dos anéis secundários?
Resposta: na condição de fabricante dos switches Marca
DATACOM, confirma que o modelo DMSWITCH 3224F2
se enquadra na função de um switch de acesso trabalhando em camada 2. Ressaltamos que estas informações estão contidas em nosso catálogo técnico disposto
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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em nosso sitio eletrônico WWW.datacom.ind.br.
No entanto, a subscritora da ITC afirmou que o Switch
Acesso Ethernet – Tipo I – Metro IP – 1GB deve funcionar tanto na camada 2 quanto na camada 3, conforme
o Termo de Referência. No entanto, o equipamento fornecido pela arrematante não atende a essa especificação, conforme resposta da fabricante a diligência promovida pelo Subsecretário de TI da PMS.
A este respeito, a resposta foi de que o switch era da camada 2, e indicou o catálogo para consulta das características do produto a afirmação do fabricante de que
switchs da camada 2 e da camada 3 podem apresentar diferença de 100% em seu preço, bem como o valor do switch modelo DmSwitch 3224F2 na Ata de Registro de Preços XLVII/2013 do Governo do Piauí (anexo
6702/2016) evidenciam a ocorrência de dano ao erário.
Conforme demonstrado, há dois equívocos nas afirmativas do corpo técnico, pois, o equipamento questionado
na representação, bem como aquele que foi objeto da
consulta feita pelo Subsecretário de IT, é o 4º do Termo
de Referência, do Anexo III/Proposta (5.4, fls. 139-140 e
221): Switch Acesso Ethernet – Tipo II – Metro IP – 1GB.
O equipamento mencionado pela subscritora da Instrução Técnica Conclusiva: Switch Acesso Ethernet – Tipo
I – Metro IP – 1GB, é o 3º da proposta/anexo III, que é
o 5.3 do Termo de Referência, conforme fls. 135-137 e
221 dos autos.
Constato da documentação acostada aos autos (fls.
1682-1717), que a licitação na modalidade de pregão
ocorreu normalmente, tendo a representante apresentado, para o “lote I”, a menor proposta inicialmente, ficando classificada em 2º lugar na disputa em sessão
Diário Oficial de Contas

pública, sagrando-se vencedora a empresa Netservice,
tendo interposto recurso contra a decisão do pregoeiro, em face do mesmo item objeto da presente representação (fl. 1699).
Em assim sendo, não se apresentando nos autos a informação aventada de possibilidade de lesão ao erário, como mencionou a digníssima subscritora da referida instrução técnica, entendo que não procede o opinamento
pela determinação de instauração de Tomada de Contas Especial - TCE, visando à apuração de responsabilidades.
Ante todo o exposto, divirjo do entendimento técnico e
do Órgão Ministerial, afasto a presente irregularidade,
deixando de acolher a sugestão de determinação de instauração de TCE.

nou em tabela específica a indicação do número de página da documentação onde encontrar sua comprovação.
Como agravante, a documentação estava incompleta e
as características técnicas mínimas não comprovadas.
Segundo o edital, as empresas vencedoras da etapa de
lances deveriam apresentar os documentos previstos no
item 6.2.1 do Termo de Referência, e, para atender aos
itens 3 e 4 do seu Anexo I, a empresa Peltier não comprovou as seguintes exigências:
- Cabo óptico CFOA-SM-ASBO 12FO e 36FO;
- DIO (módulo básico 48 portas LC rack mount 19” 1U);
- Cordão óptico;
- Extensões ópticas;
- Caixa de emenda óptica aérea/subterrânea – 48 FO;

3.2. INCLUSÃO POSTERIOR DE DOCUMENTO QUE DEVERIA CONSTAR ORIGINALMENTE NA PROPOSTA (Item 2.2
da ITC 3059/2017-1).

- Rack bastidor interno fechado 24U – pagina (s) padrão
19”;

Base normativa: artigos 3º e 43, § 3º, da Lei Federal
8666/1993.

b) Aptidão técnica dos profissionais responsáveis pela
execução do projeto – a empresa Peltier não comprovou
aptidão técnica dos profissionais responsáveis pela execução do projeto;

Responsáveis: Lauriete Caneva - Secretária Municipal de
Planejamento Estratégico; Anderson Werdan Fagundes pregoeiro; e Cláudio José Mello de Souza - ex-Secretário
Municipal de Administração.
De acordo com o relato técnico, a representante alegou
que a empresa vencedora do certame não apresentou
3 (três) documentos que deveriam ter acompanhado a
proposta comercial, quais sejam:
a) Comprovação de atendimento dos itens a serem fornecidos – a empresa Peltier Com. e Ind. Ltda. vencedora
do lote 2 não grifou ou destacou as características técnicas obrigatórias na documentação entregue, não relaciowww.tce.es.gov.br

- Rack bastidor externo 600mm – padrão 19”;

c) Licença de operação e certificado ISSO 14001 – a empresa Peltier não apresentou tais documentos junto à
sua proposta, conforme exigido no item 16.5 do Termo
de Referência.
Os responsáveis Sr. Anderson Werdan Fagundes e a Sra.
Lauriete Caneva, em resposta aos respectivos termos de
citação, alegaram, em síntese, o seguinte:
- Quanto ao item A: Comprovação de atendimento dos
itens a serem fornecidos (item 6.2.1 do Termo de Referência, e 3 e 4 do seu Anexo I: 3-Especificações Técnicas
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Mínimas dos Componentes do Cabeamento Ótico, e 4
- Especificações Técnicas Mínimas dos Componentes de
Infraestrutura, a Administração, dentro de sua discricionariedade, reservou para si o direito e o dever de realizar diligências para obter informações e/ou documentos novos e complementares, e o fez, para superar possíveis falhas na documentação apresentada pelas empresas participantes.
- Não seria razoável desclassificar proposta apenas por
esses motivos, pois as descrições de funcionalidades e
de aplicações técnicas foram demonstradas nos documentos apresentados, sendo possível sanar desconformidades como essas, conforme o artigo 43, § 3º, da Lei
8666/93.
- Quanto ao item B: Aptidão técnica dos profissionais
responsáveis pela execução do projeto apresentou as
mesmas alegações e acrescentou que, ao contrário do
exposto na Manifestação Técnica, a previsão legal não se
confunde com “inclusão posterior” de documentos pelos licitantes, e que a aplicação do disposto no artigo 43
não inclui o pregão.
- Quanto ao item C: Licença de operação e certificado ISSO 14001, a Administração, mais uma vez, utilizou-se do
seu direito de diligência para verificar se a Furukawa, fabricante dos materiais era detentora de tais certificados,
o que foi confirmado, conforme documentos já constantes dos autos.
- O importante é que nenhuma das licitantes teve sua habilitação dificultada ou obstruída por tal exigência.
O Sr. Cláudio José Mello de Sousa apresentou as mesmas
alegações descritas no item 2.1.
A área técnica sugeriu a mantença da irregularidade,
Diário Oficial de Contas

contra argumentando, em síntese, que os próprios defendentes admitem a realização de diligência para comprovação de condições estabelecidas no edital, afirmando, em um momento, que tais diligências estariam
previstas no artigo 43 da Lei 8666/93, e, em outro, que
tal dispositivo não se aplica ao pregão.
A instrução técnica indicou julgado do Egrégio Tribunal
de Contas da União - TCU, no sentido de que a diligência não deve consistir na inércia de documento novo ou
afronta a isonomia entre os licitantes.
Examinando o acervo processual, verifico que a Decisão do TCU apontada pela subscritora da ITC cientificou
à Administração de que caracteriza inobservância à jurisprudência do TCU a inabilitação de licitante em razão
de ausência de informações que possam ser supridas
por meio de diligência facultada pelo artigo 43, § 3º, da
Lei 8666/1993, desde que não resulte em inserção de
documento novo ou afronta à isonomia entre os participantes, sendo certo que não se informou nos autos
qualquer afronta à isonomia entre os licitantes.
Com relação à documentação prevista no item 6.2.1 do
Termo de Referência, como prospectos, catálogos, certificados, manuais técnicos, folders ou páginas da internet contendo informações de URL ou demais literaturas
fornecidas pelos fabricantes que comprovem as características técnicas mínimas exigidas para todos os equipamentos do lote I e para todos os materiais do lote II, e
que integram o item 6 – Exigências para a proposta comercial, deveriam ser apresentados pelas empresas vencedoras da etapa de lances, depois da verificação de possível empate, cuja proposta esteja classificada em 1º lugar, no prazo de 3 dias contados da solicitação, sob pena
de desclassificação da proposta, conforme item 6.2 do
www.tce.es.gov.br

referido Termo de Referência (fls. 103-104).
Com relação ao subitem 16.5, parte integrante do item
16 - Retirada do cabeamento inutilizado, tal retirada deveria ser feita pela contratada para a execução do projeto, em conjunto com o fabricante dos materiais da nova solução de cabeamento, exigindo-se as certificações
desse fabricante.
Quanto aos itens 3 e 4 do Anexo I ao Termo de Referência, consta do item 1, do referido anexo, que todos os
materiais fornecidos pela contratada receberão aceite
prévio antes de aplicados, inexistindo, portanto, a possibilidade de fornecimento de materiais com características diversas das previstas.
A legislação de regência, qual seja, a Lei Federal
10.520/2002, estabelece em seu artigo 4º, incisos X, XI,
XII e XIII, o seguinte, verbis:
Artigo 4º. ...
[...] X - Para o julgamento e classificação das propostas
será adotado o critério de menor preço, observados os
prazos máximos para fornecimento, as especificações
técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.
XI – examinada a proposta classificada em 1º lugar,
quanto ao objeto e valor, cabe ao pregoeiro decidir motivadamente sobre a sua aceitabilidade.
XII – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá a abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que
apresentou a melhor proposta, para verificação do
atendimento das condições fixadas no edital.
XIII – A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante as Fazendas NaSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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cional, Estadual e Municipal, perante a seguridade social
e o FGTS, e, quando for o caso, com a comprovação de
que atende às exigências do edital quanto à habilitação
jurídica e qualificações técnicas e econômico-financeiras. (g. n)

ve prejuízo para o processo licitatório nem para a Administração, sendo compreensível o desconforto da representante com a perda da licitação, havendo busca de
uma possível vitória, ainda que sua proposta se mostre
de maior valor.

Sendo assim, até o momento da classificação da proposta vencedora do certame, o licitante somente terá que
apresentar sua proposta compatível com o objeto licitado, com especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital,
sendo facultado ao pregoeiro, em caso de reprovação
da documentação apresentada posteriormente, a desclassificação da proposta vencedora, o que não foi o caso.

Posto isto, divirjo do entendimento técnico e do Órgão
Ministerial, afasto a presente irregularidade.

No caso do item 6.2 do Termo de Referência, todas as
exigências requeridas seriam solicitadas pela Administração à licitante vencedora do certame, fixando-se o
prazo de 3 dias a contar da solicitação, para entrega da
documentação, sob pena de desclassificação da proposta.
Não há nestes autos qualquer menção de ausência de
documentos ou informações previstas no edital e seus
anexos, ainda que solicitados e/ou diligenciados posteriormente, o que não significa inclusão de documento
devido, posteriormente, ou afronta à isonomia entre os
participantes, pois, a partir da classificação da proposta
vencedora, a relação processual fica restrita entre a Administração e a licitante vencedora, observada a possibilidade de desclassificação da mesma e convocação da
2ª colocada.
Ademais, o sistema objeto de análise deve estar em funcionamento desde 2016, não se relatando qualquer irregularidade dele decorrente, significando que não houDiário Oficial de Contas

3.3 EXIGÊNCIA DE GARANTIA EMITIDA PELO FABRICANTE ESPECIFICAMENTE PARA O CERTAME (item 2.3 da ITC
3059/2017-1).
Base normativa: artigo 3º, caput e § 1º, inciso I, da Lei
Federal 8666/1993.
Responsáveis: Lauriete Caneva - Secretária Municipal de
Planejamento Estratégico; Anderson Werdan Fagundes pregoeiro; e Cláudio José Mello de Souza – ex-Secretário
Municipal de Administração.
De acordo com o relato técnico, o representante alegou
que o edital exigiu garantia emitida pelo fabricante específica para a licitação do município da Serra, procedimento não utilizado em quase todas as licitações semelhantes, exigência apenas para a assinatura do contrato, sem
a qual o contrato não será assinado, tendo, portanto, caráter habilitatório, ensejando violação ao princípio da
isonomia e restrição ao caráter competitivo do certame.
Os senhores Anderson e Lauriete alegaram, em síntese,
que o texto do item 4.4.2.1 exige uma declaração do fabricante, específica para o certame, indicando que a licitante poderá fornecer a garantia do fabricante em caso
de vencer o certame, a ser apresentada na assinatura do
contrato, e que não poderia ser diferente, pois, em qualquer licitação, se uma declaração não identifica o certame, para o qual foi elaborada, ela é desprezada para towww.tce.es.gov.br

dos os fins.
O Sr. Cláudio José apresentou as mesmas alegações descritas no item 2.1.
O subscritor da instrução técnica sugeriu a mantença da
irregularidade, argumentando que segundo o entendimento contido na Nota Técnica 03/2009 da Secretaria
de Fiscalização em Tecnologia da Informação do TCU,
as exigências editalícias e contratuais devem estar concentradas sobre o contratado e não sobre o fabricante.
Argumentou, ainda, que não deve a Administração fazer
exigências ao fabricante com quem não manterá vínculo
contratual. Este é o caso da exigência de garantia emitida pelo fabricante exclusivamente para o certame, a qual
se mostra irregular.
Examinando o acervo processual, verifico do Termo de
Referência (fls. 89-116), que, no item 4.4 - Serviços de
suporte e manutenção on site, consta o subitem 4.4.1para os equipamentos ativos de rede (SWITCHES), lote I,
exigindo-se, para todos os ativos de rede, que a contratada deverá contemplar o período mínimo de 36 meses de
garantia do fabricante, com abertura de chamado por telefone, página web e/ou e-mail, acesso à central de atendimento do fabricante para assistência e suporte técnico
e reposição de peças.
Essa garantia deveria ser comprovada pela licitante em
sua proposta através de impressão do site e/ou declaração do fabricante específica para este certame indicando possuir tal garantia e a estar contemplando no fornecimento previsto para a licitante proponente, devendo o
suporte técnico ser realizado no formato 24/7/365 (24
horas/dia, sete dias/semana, 365 dias/ano).
No tocante ao lote II, consta no subitem 4.4.2.1, inteSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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grante do subitem 4.4.2- para os demais materiais e serviços técnicos – lote II, do item 4.4, que a empresa a ser
contratada deveria fornecer garantia total de 12 meses
para todos os materiais e serviços ofertados e instalados,
contados da data de aceite das instalações pela fiscalização (fls. 99-100).

todas as situações de fato e de direito que possam ocorrer ao longo do tempo, não se podendo, por isso, julgar
irregular a referida exigência editalícia pelo fato de não
estar contemplada na lei, sobretudo quando claramente
se pretende proteger a Administração Pública quando da
execução contratual.

Exigiu-se neste subitem, especificamente para os materiais componentes do Cabeamento Óptico [Cabo Óptico CFOA-SM-AS80 12FO e 36FO, DIO (Módulo Básico 48
Portas LC Rack Mount 19” 1U), Cordão Óptico, Extensões
Ópticas e Caixa de Emenda Óptica – Aérea/Subterrânea
– 36FO], a comprovação de garantia de 12 meses emitida pelo fabricante único desses produtos, específica para este certame, indicando possuir tal garantia e a estar
contemplando no fornecimento previsto para a licitante
proponente.

Posto isto, divirjo do entendimento técnico e do Órgão
Ministerial para afastar a presente irregularidade.

Verifico da referida Nota Técnica transcrita na ITC, que
faz ela referência a exigências ao fabricante ao invés do
licitante, o que não é o caso, pois o edital, no caso concreto, está a exigir do licitante/contratado, que apresente comprovação de que possua as necessárias garantias do fabricante para os equipamentos e materiais
empregados no projeto, identificando a licitação para
a qual está sendo emitida a declaração do fabricante.

1. ACÓRDÃO

Observe-se que não se trata de garantia contratual na
forma prevista na Lei 8666/1993, esta somente exigível do contratado, mas de garantia do fabricante para os
equipamentos e materiais fornecidos para a execução do
projeto, o que se mostra necessário e de suma importância, pois, se não se faz tais exigências no processo licitatório, não terá a Administração o direito de exigi-lo
posteriormente.
Ademais, não se pode exigir do legislador que contemple
Diário Oficial de Contas

4. DISPOSITIVO:

teressados e o respectivo trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator. Vencidos o
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que
votou pela procedência parcial com multa R$ 3.000,00
para cada responsável e instauração de Tomada de Contas Especial, e conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo que acompanhou.
3. Data da Sessão: 08/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Por todo o exposto, divergindo do posicionamento da
área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
Acórdão que submeto à sua consideração.

4. Especificação do quórum:

MARCO ANTONIO DA SILVA

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

Relator
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONSIDERAR IMPROCEDENTE a presente representação, com fundamento no artigo 95, inciso I, c/c art. 99,
§ 2º, ambos, da Lei Complementar Estadual 621/2012;
1.2. AFASTAR os indicativos de irregularidades tratados nos itens 3.1, 3.2 e 3.3 desta decisão (referentes aos
itens 2.1, 2.2 e 2.3 da ITC 3059/2017-1), deixando de instaurar a Tomada de Contas Especial, em razão do afastamento da irregularidade constante do item 2.1 da ITC
3059/2017-1, analisado no item 3.1 desta decisão, em
face das razões antes expendidas;
1.3. ARQUIVAR os presentes autos, após ciência dos inwww.tce.es.gov.br

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

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 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: 03/07/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 529/2018 – PLENÁRIO
Processo TC: 05943/1995-7
Apenso: 06222/1995-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Unidade Gestora: Secretaria de Estado da Educação
Exercício: 1991
Responsáveis: Saturnino de Freitas Mauro, José Eugênio Vieira, Luciene Vieira de Souza, Maria da Gloria Luppi
Galvão,Risa Marcia Barreiros Coelho
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – EXERCÍCIO 1991 - PRESCRIÇÃO – REGULAR – QUITAÇÃO - ENCAMINHAR AO CORREGEDOR - CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Prestação de Contas Anual
de Ordenador da Secretaria de Estado da Educação (Processo TC 5943/1995), e Relatório de Inspeção (Processo TC 6222/1995), referente ao exercício financeiro de
1991, de responsabilidade dos Senhores José Eugênio
Vieira (período 01/01/1991 a 14/03/1991) e Saturnino
de Freitas Mauro (período de 15/03/1991), Secretários
de Estado da Educação no exercício de 1991.
O Processo TC 6222/1995 foi cadastrado inicialmente
sob o número TC 3727/1992, recebendo sua nova numeração em 24/08/1995 em virtude da implantação do
novo sistema desta Corte de Contas. Da mesma forma o
Diário Oficial de Contas

Processo TC 5943/1995 que foi originalmente cadastrado sob o número TC 2637/1993.
A auditoria no Almoxarifado da Secretaria de Estado da
Educação – SEDU foi motivada pela observância de irregularidades nos processos de compras daquela Secretaria.
De acordo com o Programa de Inspeção nº 02/92 de
fls.03/04, a Equipe de Auditoria realizou os trabalhos, e
foram apontados indícios de irregularidades, consignados no Relatório de Inspeção de fls. 08/11, acompanhada de documentos de fls.12/106.
Consta às fls. 107/114 a Instrução Técnica Inicial nº
003/1992 elaborada pela então 3ª Controladoria Técnica, apontando os seguintes indícios de irregularidades:
Grande parte das R.Ms não são arquivadas estando soltas em caixas e com risco de extraviarem.
R.Ms preenchidas incorretamente sem identificação exata do material (marca, código, etc.), inobservando-se o
artigo 45 do Decreto n° 3091 – N/90.
R.Ms sem autorização da pessoa competente para e sem
assinatura de quem recebeu o material, inobservando-se o mesmo preceito legal citado no item 2.
Os lançamentos de entrada e saída no almoxarifado estão em atraso por mais de seis meses, o que também esta em desacordo com o artigo 20 do citado Decreto.
Inexistência no quadro funcional da SEDU, do cargo de
Almoxarife e consequente designação para a função, de
pessoa não qualificada.
Má armazenagem em ambientes impróprios, acarretando a deterioração precoce de grande parte dos materiais
com prejuízo enorme para o Patrimônio Público.
www.tce.es.gov.br

São transferidos materiais do Almoxarifado para a sala
202 da SEDU – Setor de Educação Especial para distribuição por este setor. De posse das R.Ms procedeu a equipe, a verificação do destino desses materiais constatando-se as seguintes situações irregulares:
Materiais não encontrados na citada sala, e que não foi
apresentada a comprovação da saída da mesma quais
sejam: reglete de mesa, bengala para cego, punção anatômica, gravadores, bandinha rítmica e tesoura escolar.
Materiais não recebidos na E.P.S.G Vasco Coutinho: bengala para cego, regletes de mesa e punção e fita métrica.
Doação de Bens às diversas APAES localizadas em todo
Estado, dos quais conseguiu-se mensurar apenas parte,
a preços apurados no período de dez/90 a set/91, que
totalizou Cr$ 688.946,34, sem observância do artigo 64
do Decreto 2014-N/85 que exigiu autorização prévia do
governador do Estado, precedida de autorização legislativa, para doação de qualquer bem patrimonial móvel ou
imóvel.
Além dos indícios de irregularidades apontados acima, a
equipe técnica destacou que devido à impossibilidade de
manuseio, foram relacionados bens constantes da amostra tomada, cujas saídas do almoxarifado não foram detectadas e apresentaram mais alguns materiais não encontrados.
Ao final a equipe técnica concluiu pela citação do Secretário de Estado para, no prazo assinado, adotar medidas
quanto:
Justificativas e/ou acertos que julgar necessários sobre
as irregularidades ora apontadas, exceto quanto aos
atrasos no lançamentos e controle de almoxarifado que
já constam do processo relativo às Contas Anuais do OrSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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denador de Despesa.
Encaminhamento a este Tribunal das cópias das Requisições dos Materiais relacionados na instrução técnica que
totalizam CR$ 1.790.558.162,69;
Designação de Comissão para Tomada de Contas do Almoxarife relativa ao exercício de 1991.
Após a elaboração da Instrução Técnica Inicial nº
003/1992, o então Secretário de Estado da Educação,
Sr. Saturnino de Freitas Mauro, foi citado (OF.PTC.Nº
729/92, fls.116), conforme voto do Conselheiro Relator
à época e Decisão Plenária, fl.115.
Em resposta a citação, o Sr. Saturnino de Freitas Mauro
solicitou prorrogação de prazo (OF / SEDU/GS/ N°452/92)
de fl.117, no que foi deferido pelo Conselheiro Relator
(fl.117/118). Após, foi apresentado pelo Sr. Saturnino de
Freitas as documentações necessárias, sendo anexadas
às fls. 121/4.583, e foram encaminhadas à época para 3ª
Controladoria Técnica realizar a análise necessária.
No dia 18 de fevereiro de 1993, intempestivamente, o
Secretário de Estado de Educação e Cultura, Sr. Saturnino de Freitas Mauro, através do OF/SEDU/GS/N° 129/93
encaminhou documentação referente à Prestação de
Contas de Almoxarifado, especificamente relativo à movimentação mensal dos bens em almoxarifado (relatórios de entrada, saída e inventário físico – 12 volumes) e
os bens patrimoniais, grupos I e V – 2 volumes. O expediente foi autuado sob o número TC 2637/1993 e posteriormente recadastrado sob o número TC 5943/1995.
No dia 24 de agosto de 1995, foram os autos do Processo TC 6222/1995 (Relatório de Inspeção) apensados aos
autos do Processo TC 5943/1995 (Prestação de Contas).
Após foi elaborada pela 3ª Controladoria Técnica a InsDiário Oficial de Contas

trução Técnica Conclusiva nº 133/95 (fls. 4587/4600) do
Processo TC 6222/1995, opinando por:
Diante dos fatos apurados, após a defesa apresentada,
concluímos pela irregularidade dos atos praticados e tratados nestes autos, listados sob os n.ºs 01, 02, 03 e 04,
bem como da Prestação de Contas do almoxarifado/91
(Processo apenso), e, considerando-se a inexistência de
funcionário devidamente habilitado a responder pelo Almoxarifado, sugerimos, além d rejeição das Prestações
de Contas do Almoxarifado/91, seja assinado prazo para
ressarcimento aos cofres públicos, dos valores referentes aos materiais cuja saída não foi comprovada:
1. – da sala 202 – de responsabilidade da Sra. Maria da
Glória Lupi Glavão, no total de Cr$ 2.141.578,28 – valor
corrigido até junho/95 – R$ 620.80 (01/06/95);
2. do almoxarifado – de responsabilidade do Secretário
da SEDU – Sr. Saturnino de Freitas Mauro, no total de
Cr$ 89.123.935,52 – valor corrigido até junho/95 – R$
25.835,41 (01/06/95).
Sugerimos ainda, seja dado conhecimento dos fatos à
atual Administração da SEDU, ao Governo do Estado e à
Assembleia Legislativa.
Destaca-se o Relatório Técnico elaborado pela 3ª Controladoria Técnica no Processo TC 5943/1995 de fl. 2288,
apontando as seguintes incorreções:
Não foi anexada a prestação de contas à documentação
referente aos incisos I, II, III do parágrafo único do artigo
3º da Resolução 54/87;
No confronto das prestações de contas com análise procedida nas Demonstrações das Variações Patrimoniais
e no Balanço Patrimonial (Processo TC: 6287/95) verificam-se divergências entre os valores registrados no inwww.tce.es.gov.br

ventário e na contabilidade – SEFA;
No dia 31/12/1991 foi publicada Portaria 8608/91 designando a Comissão para elaboração da Prestação de Contas do Almoxarife, comissão esta que não realizou o seu
trabalho, não constando no processo cópia da mencionada portaria;
O sistema de contabilidade da SEFA, não vem registrando as baixas do almoxarifado, enquanto o almoxarifado registra a saída de materiais em estoque, o que vem
acarretando o saldo de contabilidade maior que o inventário.
Com isso o Relatório Técnico opinou por não atestar a regularidade das contas apresentadas.
Os autos foram encaminhados a Procuradoria de Justiça de Contas que por meio do Procurador de Justiça
Jerônimo Luiz Seidel, emitiu o Parecer nº 1326/1995
(fls.2291/2292), opinando no sentindo de:
Não ter ocorrido a devida análise conclusiva nos autos
da Prestação de Contas, visto que a análise financeira procedida no Relatório Técnico (fls. 71/73) deixou de
confrontar a defesa apresentada às fls.145/171 do Processo TC 6222/1995.
Ausência de responsabilização da pessoa responsável
pelo Almoxarifado, devendo-se proceder à identificação
e citação do mesmo quanto as irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial 033/92.
Com isso, entendeu o Procurador de Justiça por chamar
o processo à ordem no sentido de após identificado o
responsável pelo Almoxarifado, que fosse ele citado sobre as irregularidades apontadas na Instrução Técnica
Inicial nº 033/92.
Em seguida, a 3ª Controladoria Técnica elaborou o doSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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cumento de diligência (fls.2293/2294), informando que:
A SEDU não possui em seu quadro funcional o cargo de
Almoxarifado, sendo essa função atribuída à pessoa sem
qualificação a guarda dos bens em almoxarifado, motivo
pelo qual foi citado apenas o Titular da Pasta - na qualidade de Ordenador de Despesa.
Ao apresentar sua defesa, o então Secretário não contestou a citação e confirmou (fl.139) não possuir funcionário qualificado para a função.
O apensamento dos processos de Inspeção e Prestação
de Contas para julgamento em conjunto, considerando
que a prestação de contas fora requisitada nos autos do
processo de inspeção e que as divergências apresentadas foram alvo de citação neste processo, entendendo-se desnecessária nova citação.
Às fls.2295/2296, a SEDU trouxe as informações de que
os responsáveis pelo almoxarifado seriam a Sra. Luciene
Vieira de Souza (período de janeiro a 17/10/1991) e Sra.
Risa Márcia Coelho Schwartz (período de 18/10/1991
a 31/12/1991). No qual, foi procedida a citação das
mesmas através do OF.PTC. Nº 1506/95 e OF. PTC. Nº
1505/95 de fl. 2300, conforme voto do Conselheiro Relator Mário Alves Moreira (fl. 2297) e Decisão Plenária
(fl. 2298).
Em resposta a citação, a Sra. Risa Márcia Coelho Schwartz
apresentou seus esclarecimentos (fl.2302), anexando
documentos de fl.2303/2305. Já a Sra. Luciene Vieira de
Souza não apresentou manifestações e foi considerada
revel, conforme Decisão Plenária TC 017/96, fl.2306.
Após temos a Manifestação Técnica Preliminar MTP
76/2014 (fls.2311/2317) elaborada pela 1ª Secretaria de
Controle Externo, opinando pelo encaminhamento dos
Diário Oficial de Contas

autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análise para proceder à elaboração de nova Instrução Técnica Conclusiva, considerando a manifestação da Sra. Risa Márcia Coelho Schwartz e a declaração de revelia da Sra. Luciene
Vieira de Souza.
Na Instrução Técnica Conclusiva nº 133/1995 houve a
responsabilização da Sra. Maria da Glória Luppi Galvão
referente aos materiais da sala 202, ocorre que a mesma
não figurou como responsável no Relatório de Inspeção,
nem na instrução técnica inicial nº 33/1992, bem como
não foi citada. Com isso, não há demonstração nos autos
do nexo de causalidade da sua conduta para configuração do dano referente aos materiais da sala 202 não encontrados.
Ato contínuo foi elaborado a Instrução Técnica Conclusiva ITC 2719/2015 (fls.2322/2346) pelo NEC que destacou que a Sra. Maria da Glória Luppi Galvão não figurou
como responsável no Relatório de Inspeção, nem na instrução técnica inicial nº 33/1992, bem como não foi citada. Com isso, não há demonstração nos autos do nexo
de causalidade da sua conduta para configuração do dano referente aos materiais da sala 202 não encontrados.
Com isso, opinou por:

ta da fiscalização dos atos de gestão realizados através
do Relatório de Inspeção (fls.08/11) conclui-se que: deve
ser reconhecida a prescrição relativa à aplicação de multa aos indícios de irregularidade retratados no Relatório
de Inspeção eis que a pretensão punitiva sancionatória,
atribuída constitucionalmente a este Tribunal extinguiu-se no decorrer do exercício de 2000.
Considerando que o fenômeno prescricional não atinge
a obrigação de restituição ou a respectiva ação judicial
de ressarcimento pelo dano causado ao erário, devem
ser mantidas as irregularidades de responsabilidade do
Sr. Saturnino de Freitas Mauro, passíveis de ressarcimento no valor total de R$ 525.328,66 (quinhentos e vinte e
cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e seis
centavos) equivalentes a 195.500,2274 VRTE, descritas
no quadro abaixo:
Irregularidade Referência
ção

a

ser Valor

a

ser Valor

a

ser

(CR$)

(R$)

VRTE

2.141.578,28

12.234,67

4.552,1130

688.946,34

3.935,90

1.464,7378

Técnica Inicial
033/1995
Materiais não 7A
encontrados

Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros: deve ser reconhecida a prescrição relativa à aplicação da
pena de multa aos indícios de irregularidades retratados
no Relatório Técnico, fls. 2288/2290, constantes no Processo TC 5943/1995, eis que a pretensão punitiva sancionatória, atribuída constitucionalmente a este Tribunal,
extinguiu-se no decorrer do exercício de 2000, a teor do
disposto no inciso I do § 2º do Art. 71 da LC 621/2012.

na sala 202
Doações de 7C

Com relação ao Processo TC 6222/1995, apenso, que tra-

cia dos bens
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Bens cujas sa- 8

89.123.935,52 509.158,09

189.482,3766

ídas do almoxarifado

não

foram detectadas

Acolher as razões de justificativas da Sra. Risa Márcia Coelho Schwartz e afastar a sua responsabilidade. Afastar
a responsabilização da Sra. Luciene Vieira de Souza, por
não ficar demonstrado nos autos o nexo causal da sua
conduta e o dano.
Afastar a responsabilização da Sra. Maria da Glória Luppi
Galvão, por não ficar demonstrado o nexo causal de sua
conduta e o dano.
Declarar a prescrição da pretensão punitiva relativa à pena de multa.
Julgar irregulares as contas do Sr. Saturnino de Freitas
Mauro, no exercício de 1991, tendo em vista o cometimento de injustificado dano ao erário. Sujeita-lo individualmente à restituição ao erário estadual do valor de
R$ 525.328,66 (quinhentos e vinte e cinco mil, trezentos
e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), correspondente a 195.500,2274 VRTE.
Após os autos seguiram para o Ministério Público de
Contas que por meio do Procurador Luciano Vieira elaborou o Parece de fls. 2355/2359 divergindo da equipe
técnica e opinando por:
Julgar Irregular a Prestação de Contas, com fulcro no art.
84, inciso III, alínea “e”, da LC n. 621/12;
Seja condenado Saturnino de Freitas Mauro, em relação
aos apontes descritos nos itens 7ª (Materiais não encontrados na Sala 202) e 8 (Bens cujas saídas do Almoxarifado não foram detectadas) da ITI 003/1992, a ressarcir
Diário Oficial de Contas

aos cofres da Secretaria de Estado da Educação a importância correspondente a 194.035,4896 VRTE (cento e noventa e quatro mil, trinta e cinco VRTE e quatro mil oitocentos e noventa e seis décimos de milésimos), aplicando-lhe multa proporcional ao dano, na forma do art. 134
da LC n. 621/12;
Seja decretada a prescrição da pretensão punitiva, nos
termos do art. 71, caput, da LC n. 621/12;
Sejam reputados regulares aos atos praticados por Risa
Márcia Coelho Schwartz e Luciene vieira de Souza;
Seja extinto o processo, sem resolução de mérito, em
relação a José Eugênio Vieira (Período 01/01/1991 a
14/03/1991), na forma do art. 375, caput, do RITCEES.
Sejam remetidas cópias reprográficas do conteúdo dos
autos ao Corregedor-Geral para a devida instauração de
procedimento administrativo investigativo decorrente
da paralisação da tramitação processual durante o período de 01/02/1996 a 03/02/2014, em obediência ao art.
3° da Resolução TC n. 228/2011.
Na 13ª Sessão Ordinária do dia 26/04/2016 foi realizada sustentação oral pelo Sr. Saturnino de Freitas Mauro
e juntada às notas taquigráficas conforme o despacho nº
10098/2016-8.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Segundo o artigo 71, inciso VIII da Constituição Federal
de 1988, compete ao Tribunal de Contas aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano.
www.tce.es.gov.br

Inicialmente é importante destacar a consumação da
prescrição da pretensão punitiva quanto as seguintes irregularidades:
Ausência da documentação referente aos incisos I, II, III
do parágrafo único do art. 3° da resolução n. 54/87;
Divergência entre os valores registrados no inventário e
na contabilidade da SEFA, observada no confronto das
prestações de contas com as análises procedidas nas demonstrações das variações patrimoniais e no balanço
patrimonial (processo TC 6287/1995), entre os valores
registrados no inventário e na contabilidade – SEFA, no
montante de CR$ 2.099.314.561,59;
Diferença nos saldos entre o inventário físico contábil e
o resumo da movimentação mensal do almoxarifado, no
valor de CR$ 268.193.157,02;
Não elaboração da prestação de contas do almoxarifado
pela comissão designada pela portaria n. 8608/91 e ausência da cópia deste instrumento legal nos autos, estas
constantes no relatório técnico de fls. 2288/2290;
R.MS não arquivadas, estando soltas em caixas e com riscos de se extraviarem;
R.MS preenchidas incorretamente – sem a identificação
exata do material (marca, código, etc), inobservando-se
o art. 45 do decreto n. 3091-n/90;
R.MS sem autorização da pessoa competente e sem assinatura de quem recebeu o material, inobservando-se o
art. 45 do decreto n. 3091-n/90;
Lançamentos de entrada e saída do almoxarifado em
atraso por mais de seis meses, em desacordo com o art.
20 do decreto n. 3091-n/90;
Inexistência no quadro funcional da SEDU, do cargo do
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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almoxarife e consequente designação para a função, de
pessoa não qualificada;

das.

Má armazenagem em ambientes impróprios, acarretando a deterioração precoce de grande parte dos materiais
com prejuízo enorme para o patrimônio público, todas
da ITI 003/1992 (processo TC n. 6222/2015).

Ressalto que a instrução processual está um tanto quanto precária, tendo em vista que o único responsável por
todos os indícios de irregularidade foi o Sr. Saturnino de
Freitas Mouro – Secretário do Estado da Educação, já
que os demais prováveis responsáveis pelo almoxarifado
foram afastados. Observa-se assim que não foi realizada
a matriz de responsabilidade de forma correta.

Nota-se que o prazo prescricional iniciou-se no momento da autuação do feito 10/02/1993, interrompendo-se
com a citação válida dos responsáveis, sendo que a última ocorreu em 22/12/1995 e exauriu-se por completo
no ano 2000, estando de acordo com o disposto no artigo 71§2º e 4º da Lei Complementar 621/2012. Observando ainda que nos apontamentos acima não foi elencado nenhum dano ao erário.
O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
não impede o exame de meritório do processo, pois há
o dever constitucional deste Tribunal de Contas em proferir o julgamento nessa hipótese, de acordo com o disposto no art. 375, parágrafo único do Regimento Interno desta Corte de Contas c/c art. 71, II da Constituição
Federal.
Foram apontados como irregularidades os seguintes
itens sob a responsabilidade do Sr. Saturnino de Freitas
Mauro:
Materiais não encontrados na sala 202;
Ressarcimento: R$ 12.234,67
Doações de bens a diversas APAES, sem autorização prévia do Governador do Estado e legislativa, sem constatação de transferência dos bens;
Ressarcimento: R$ 3.935,90
Bens cujas saídas do almoxarifado não foram detectaDiário Oficial de Contas

Ressarcimento: R$ 509.158,09

Destaco aqui a informação que foi apresentada na sustentação oral realizada pelo responsável na 13ª Sessão
Ordinária Plenária do dia 26/04/2016 de que no Processo TC 1089/1998 (Recurso de Reconsideração em face do
Acórdão 397/1997 que julgou irregulares as contas do Sr.
Saturnino de Freitas Mauro na Prestação de Contas do
exercício de 1992 da SEDU) que tinha como irregularidade a questão de ausência de controle de almoxarifado,
foi considerada regular tendo em vista a Lei 3043/1975
a qual diz que a responsabilidade seria da SEAR – Secretaria de Estado da Administração e Recursos Humanos
e não da SEDU pelo controle do almoxarifado. Ou seja,
esta Corte de Contas já decidiu em processo de prestação de contas da SEDU em exercício de 1992 que não seria a SEDU a responsável pelo controle de almoxarifado
e sim a SEAR.
Através da Lei 3043/75 foram criadas secretarias instrumentais com o intuito de aliviar a demanda das secretarias substantivas das atividades de gestão de meios, para que estas pudessem focar esforços e atenções em suas áreas de finalidade, no presente caso a educação. As
secretarias instrumentais são representadas por entidades que centralizam e provêm os meios administrativos
necessários à ação do Governo, a cargo das Secretarias
www.tce.es.gov.br

substantivas. Já as Secretarias substantivas são representadas por entidades de orientação técnica especializada e de execução, por administração direta, delegação
ou adjudicação, dos programas e projetos definidos ou
aprovados pelo Governador do Estado.
As secretarias de Estado instrumentais orientam, coordenam e supervisionam as atividades da área meio do
Estado do Espírito Santo, ou seja, exercem o poder de
controle sobre suas áreas de competência, mesmo que
os recursos estejam alocados em pasta distinta.
Com isso, não podemos considerar responsável o Secretário, já que a referida lei em seu artigo 25 dispõe que
não seria a SEDU a responsável pelo controle do almoxarifado, mas sim a Secretaria de Estado da Administração
e dos Recursos Humanos, conforme o disposto abaixo:
Art.25 – A Secretaria de Estado da Administração e dos
Recursos Humanos tem como âmbito de ação a prestação de forma centralizada, dos serviços-meio necessários ao funcionamento regular da administração direta
e relativos à administração patrimonial e de matérias à
alienação de materiais e equipamentos inservíveis ou excedentes; o transporte oficial, comunicações administrativas, documentação, publicação de atos oficiais, reprografias, microfilmagem e zeladoria; a avaliação de bens
móveis e imóveis; o controle das construções de instalações administrativas e a manutenção e conservação de
prédios e equipamentos de escritório; a análise de controle sistemático dos custos do serviço-meio; a execução
de forma centralizada, das atividades de administração
do pessoal civil, relativas à criação contratação, posse,
lotação, distribuição e desenvolvimento de recursos humanos para administração direta e autárquica, no caso
de pessoal estatutário; a coordenação da avaliação do
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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desempenho do pessoal para fins de promoção, progressão, treinamento, disponibilidade e dispensa, a administração de cargos, funções e salários; a gestão e a atualização constante do cadastro central de recursos humanos, extensível à administração indireta, para o inventário e o diagnóstico permanente da força de trabalho disponível na administração pública e facilitador do recrutamento interno, programação de admissões, concessão
de direitos e vantagens, análises de custos para o processo decisório e aumentos periódicos; a promoção de programas previdenciários, médicos e assistenciais, inclusive o controle de pensionistas e inativos do Estado.
Já em seus artigos 51, § 1º e 54 diz que:
Art. 51 – Os grupos setoriais constituem extensões da
estrutura orgânica da respectiva Secretaria de natureza
instrumental e tem atuação nos âmbito das demais Secretarias e da Casa Civil, para assegurar linguagem uniforme, universalização de conceitos e execução integrada e tempestiva das atividades que representam, em estreita observância do disposto neste título.
§ 1º - Os grupos setoriais e o pessoal neles lotados estão
sujeitos à orientação normativa, supervisão técnica, programação funcional e fiscalização específica das Secretarias que representam.
Art. 54 – Os serviços-meio, nos termos desta lei, referem-se a:
Administração de materiais, compreendidos a aquisição,
recepção, guarda distribuição, controle e alienação.
Administração patrimonial, compreendendo o tombamento, registro, carga, conserva, construção, reparação e alienação de bens móveis e imóveis, inclusive das
obras de arte e outros objetos decorativos de propriedaDiário Oficial de Contas

de do Governo.
Transporte oficial de autoridades e de objetos, bem como aquisição, guarda, manutenção e alienação de veículos;
Documentação, compreendendo biblioteca, arquivo, reprografia, microfilmagem de documentos e plantas, publicação e reprodução de atos oficiais; e
Comunicações e zeladoria, compreendendo as atividades de protocolo, rota administrativa para circulação de
expediente, telefonia, telex, portaria, conservação, vigilância e copa.
Ao analisarmos os referidos artigos da Lei 3043/1975
percebemos que a responsabilidade do controle patrimonial e de almoxarifado pertence à GDS, que é uma
unidade operacional subordinada a SEAR e não a SEDU.
Cumpre destacar que esta Corte de Contas já decidiu por
unanimidade, em relação à responsabilização do almoxarifado, no Acórdão TC 117/99 de 22/04/1999, ou seja,
temos uma decisão referente ao exercício de 1992 que
julgou não ser a SEDU a responsável pelo almoxarifado
e sim a Secretaria de Administração, por meio do GDS –
Grupo Administrativo Setorial, conforme o disposto na
Lei 3043/75, observo que a referida lei estava em vigor
no exercício de 1991 e que por isso a responsabilidade
do almoxarifado era da GDS e não da SEDU, motivo pelo qual o Secretário também não seria responsável pelo
controle de almoxarifado no exercício de 1991.
A Lei 3043/75 que regulamentou estruturalmente a Administração Pública não deixa dúvidas de que a responsabilidade pelo controle de almoxarifado é do GDS –
Grupo Administrativo Setorial.
Ressalto ainda a importância de se realizar uma matriz
www.tce.es.gov.br

de responsabilidade correta, e que devemos analisar as
irregularidades observando se ela decorre de um fato relacionado com a “macrogestão” ou “microgestão”.
Denomino “macrogestão” o que envolve grandes questões sobre as quais o gestor é chamado a decidir e sobre
estas tenha que ter um razoável conhecimento, bem como tenha acesso ao que de fato acontece.
Também estão relacionadas à “macrogestão” as irregularidades que são gritantes e patentes e demandam a intervenção direta do gestor, para evita-las ou corrigi-las.
Incluo ainda aquelas perceptíveis pelo “homem médio”,
bem assim aquelas sobre as quais o gestor tenha sido
alertado, mesmo não referente a atos praticados diretamente por ele, e não tenha tomado às devidas providências necessárias, devendo assim o gestor ser responsabilizado.
Denomino de “microgestão” o que envolve uma multiplicidade de atos e aos que ocorrem no dia a dia da gestão pública e não são da responsabilidade da alta administração uma vez que têm seus gestores específicos. As
irregularidades que ocorrem nessa área não podem ser
automaticamente imputadas aos ordenadores de despesa, sejam eles Secretários ou Prefeitos. São questões que
não estão ao alcance direto dos gestores da alta administração, especificamente o Secretário.
Ou seja, mesmo que não existisse a Lei 3043/75 que responsabiliza a GDS pelo controle do almoxarifado, o Secretário não iria responder pela referida irregularidade,
pois estaríamos diante de um caso de microgestão.
Por fim, acompanho o entendimento técnico no sentido
de acolher as razões de justificativas e afastar a responsabilidade da Sras. Risa Márcia Coelho Schwartz, e Sra.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Maria da Glória Luppi Galvão, bem como da Sra. Luciene
Vieira de Souza, por não ficar demonstrado nos autos o
nexo causal da sua conduta e o dano apontado.
Com relação à manifestação do Ministério Público de
Contas em remeter cópias reprográficas do conteúdo
dos autos ao Corregedor-Geral para a devida instauração
de procedimento administrativo investigativo decorrente da paralisação da tramitação processual durante o período de 01/02/1996 a 03/02/2014, entendo que o processo deve ser encaminhado ao Corregedor desta Corte
de Contas para ciência dos fatos narrados e caso necessário tome as medidas cabíveis.
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. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. Decretar a prescrição da pretensão punitiva, nos
termos do art. 71, caput, da LC n. 621/12;
1.2. Afastar a responsabilização das Sras. Risa Marcia
Barreiros Coelho, Luciene Vieira de Souza e Maria da
Glória Luppi Galvão.
1.3. Extinguir o processo, sem resolução de mérito, em
relação a José Eugênio Vieira (Período 01/01/1991 a
14/03/1991), na forma do art. 375, caput, do RegimenDiário Oficial de Contas

to Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo.
1.4. Julgar regulares a Prestação de Contas Anual de Ordenador do Sr. Saturnino de Freitas Mauro, de acordo
com o artigo 84 inciso I da Lei Complementar 621/2012.
1.5. Encaminhar os autos ao Corregedor para ciência dos
fatos narrados.

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 530/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04461/2000-1
Classificação: Inspeção Solicitação

1.6. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

Exercício: 2000

2. Unânime.

UG: CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento

3. Data da Sessão: 15/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Domingos Augusto Taufner

4. Especificação do quórum:

Interessado: WOLMAR BERMUDES

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

Responsável: SAMUEL ORTULANE NARDOTTO, CLAUDIO DE MORAES MACHADO, LUIZ HENRIQUE DINELLI DO
AMARAL ANGELO ANDRE VIEIRA SEGATTO, FABIO NASCIMENTO, TEREZINHA DE JESUS SERVINO RIBEIRO

4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.

Procuradores: FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262B-ES),
CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES),
MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029-ES), ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR (OAB: 1946-ES), ALEXANDRE SOBRINHO (OAB: 21798), HENRIQUE IGNATOWSKI PERIM (OAB: 21474-ES), RODRIGO KLEIN FORNAZELLI MONTEIRO (OAB: 22245-ES), VITOR SEABRA
SEIXAS PINTO (OAB: 16056-ES), JOAO PEREIRA GOMES
NETTO (OAB: 13411-ES), LUIZ ALFREDO PRETTI (OAB:
8788-ES), FELIPE NASCIMENTO BERNABE (OAB: 14776ES), MARCELO MARTINS ALTOE (OAB: 8787-ES)

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
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
www.tce.es.gov.br

EMENTA: INSPEÇÃO – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE
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FNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de auditorias realizadas pela 1ª e 9ª
Controladorias Técnicas na CESAN, com o objetivo de verificar possíveis irregularidades na licitação, na contratação e na execução da construção da represa no Córrego
Salvação, no município de Montanha.
As inspeções foram solicitadas pela Procuradoria de Justiça de Contas e aprovadas, por unanimidade, pelo Plenário, em virtude de denúncia formulada ao Ministério
Público do Estado do Espírito Santo pelo Sr. Almir Moreira de Queiroz, Presidente do Sindicato Rural daquele município.
Inicialmente, a denúncia foi apurada no Relatório de Auditoria 31/2000 (fls. 07-136), realizado pela 1ª CT. Após
sua conclusão, os autos foram encaminhados ao Setor
de Engenharia, já que a matéria demandava conhecimentos técnicos nessa área. Elaborou-se então o Relatório Técnico de Engenharia 27/2001 às fls. 142-161.
Acompanhando a Instrução Técnica exarada pela 1ª CT
às fls. 162-182, o Plenário desta Corte de Contas determinou a notificação do Sr. Cláudio de Moraes Machado
– Diretor-Presidente da CESAN, através de Decisão Preliminar às fls. 186.
Devidamente notificado, o responsável não apresentou
defesa, sendo, consequentemente, declarado revel, conforme Decisão TC 288/2002, fl. 195.
Em seguida, os autos foram novamente encaminhados à 1ª CT, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 07/2002 (fls. 198-202) opinando pela irregularidade
dos atos analisados, pela devolução de R$ 529.976,77
relativos aos valores pagos indevidamente nos contratos
Diário Oficial de Contas

170/97 e 164/98 e aplicação de multa ao responsável.
Sugeriu ainda, que a administração da CESAN, à época,
fosse oficiada dos defeitos construtivos citados no item
II.1, letra “g” da presente Instrução Conclusiva, e que a
mesma procedesse inspeção técnica de engenharia na
barragem, no que foi integralmente acompanhado pelo
Parecer da Procuradoria de Contas às fls. 205-207 e pelo
voto do Conselheiro Relator à época, fls. 208-211.
Entretanto, após ser questionado pelo Conselheiro Dailson Laranja acerca da não notificação de todos os firmatários dos contratos em análise, o Relator decidiu pela
notificação dos Srs. Samuel Ortulane Nardoto – ex-Diretor Vice-Presidente Executivo, Luiz Henrique Dinelli do
Amaral – ex-Diretor de Produção e Ângelo André Vieira Segato – ex-Diretor de Administração e Finanças, para que se manifestassem acerca dos termos da Instrução
Técnica Inicial da 1ª CT às fls. 162-182.
Os Srs. Samuel Ortulane Nardoto e Luiz Henrique Dinelli
do Amaral apresentaram suas defesas às fls. 238-526 e
528-794, respectivamente. Quanto ao Sr. Ângelo André
Vieira Segato, não apresentou defesa e foi declarado revel, conforme Decisão TC 2967/2002 às fls. 803.
Conforme despacho de fls. 797, foi verificado um equívoco na ocasião da notificação do ex-Diretor Presidente, Sr.
Cláudio de Moraes Machado, o que ensejou a republicação do edital de notificação 209/2001 (fls. 802), reabrindo o prazo de defesa do notificado. Posteriormente, o
referido responsável fora declarado revel na Decisão Plenária TC 3167/2002 às fls. 806.
Ato contínuo, foi elaborada nova Instrução Técnica Conclusiva – ITC 12/2003, fls. 809/874, com a seguinte manifestação:
www.tce.es.gov.br

V - CONCLUSÃO
Após as análises dos fatos constantes dos presentes autos, chegamos às seguintes conclusões:
Preliminar:
Da responsabilidade do Sr. Samuel Ortulane Nardoto:
Entendemos serem improcedentes as alegações apresentadas pelo Sr. Samuel Ortulane Nardoto quanto à sua
ausência de responsabilidade com relação aos termos da
notificação.
Do Mérito:
1- Tomada de Preços nº 057/97/30 e Contrato nº 170/97.
1.1- Item 4.1 do Edital: Irregularidade relevada.
1.2 - Item 15.2 do Edital: Irregularidade mantida, inobservância aos § 6º e 8º do art. 65, da Lei 8.666/93 e do
princípio da publicidade, exigido no art. 37 da Constituição Federal de 1988.
1.3 - Item 15.4 do Edital e do Contrato: Irregularidade
mantida, inobservância ao inciso II, do § 2º do art. 7º, da
Lei 8.666/93.
1.4 - Acréscimos contratuais superiores a 25%: Irregularidade mantida, inobservância aos parágrafos 1º e 2º do
art. 65 da Lei 8.666/93.
1.5 - Preços contratuais acima dos praticados no mercado: Irregularidade mantida com relação ao item de serviço 04.010.0390 da planilha da CESAN. Pagamento a
maior de R$ 162.021,88 (168.579,62 VRTE).
1.6 - Quantitativos pagos não compatíveis com os executados: Irregularidade não sustentada.
1.7 - Qualidade da obra do Passagado: Inadequação relevada.
2 - Contrato nº 164/98
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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2.1 - Item 14.2 do Contrato: Irregularidade mantida, inobservância aos § 6º e 8º do art. 65, da Lei 8.666/93 e do
princípio da publicidade, exigido no art. 37 da Constituição Federal de 1988.
2.2 - Item 14.4 do Contrato: Irregularidade mantida, inobservância ao inciso II, do § 2º, do art. 7, da Lei 8.666/93.
2.3 - Acréscimos contratuais superiores a 25%: Irregularidade não sustentada.
2.4 - Pagamento indevido de todo o valor medido: Mantida a irregularidade somente com relação aos itens constantes da planilha apresentada na Tabela 2.4.1 (fls. 869),
que, num valor total de R$ 70.202,75 (73.044,16 VRTE).
2.5 - Qualidade da água bruta da represa: não sustentada a suspeita da não conformidade observada.
2.6 - Compactação da barragem executada fora dos padrões normativos: não conformidade relevada, sugestão
de monitoramento da intensidade da infiltração através
da barragem e da adoção das medidas cabíveis de controle caso as infiltrações aumentem.
Considerando todo o exposto, opinamos com base no
que estabelece a Lei Complementar Estadual 32/93, art.
59, inciso III, a e b, que sejam julgados irregulares, os atos
de gestão relativos à tomada de preços no 057/97/30 e
aos contratos 170/97 e 164/98, dos Srs. Cláudio de Moraes Machado, Samuel Ortulane Nardoto, Luiz Henrique
Dinelli do Amaral e Ângelo André Vieira Segato, ex-diretores da Companhia Espírito Santense de Saneamento CESAN, sendo os mesmos solidariamente responsáveis
pela devolução aos cofres da CESAN de 241.623,78 VRTE.
Pugnamos pela aplicação de multa aos responsáveis Srs.
Cláudio de Moraes Machado, Samuel Ortulane NardoDiário Oficial de Contas

to, Luiz Henrique Dinelli do Amaral e Ângelo André Vieira Segato, nos termos do caput do artigo 62 da Lei Complementar 32/1993.
Lembramos ao eminente conselheiro relator que os
Srs. Samuel Ortulane Nardoto e Luiz Henrique Dinelli
do Amaral solicitaram o direito de fazer SUSTENTAÇÃO
ORAL nos moldes do artigo 35 do Regimento Interno.
A Procuradoria de Justiça de Contas, através do Parecer
3337/2003 às fls. 1200-1203, acompanhou o entendimento técnico acima exposto.
Os Srs. Samuel Ortulane Nardoto e Luiz Henrique Dinelli
do Amaral foram devidamente notificados para apresentarem no julgamento a sustentação oral solicitada. Entretanto, através de seu patrono, os responsáveis apresentaram em defesa, ao invés da sustentação oral, um
Memorial (fls. 1225-1258) contendo novos elementos
técnicos em complementação à defesa anterior e elaboraram contestação dos itens apontados como irregulares
na Instrução Técnica Conclusiva 012/2003.

novos documentos apresentados pelos interessados às
fls. 1338-1584.
Em análise aos novos documentos apresentados, a 9ª
Controladoria Técnica elaborou Manifestação Técnica de
Defesa – MTD 3/2008 (fls. 1587-1631) com o seguinte
opinamento:
4. CONCLUSÃO
Após as análises dos fatos constantes no presente processo, chegamos às seguintes conclusões:
4.1. TOMADA DE PREÇOS Nº 057/97/30 (CONTRATO Nº
170/97).
a) Acréscimos e decréscimos sem formalização - Item
15.2 do Edital:(item 3.1.1 da presente Instrução): Irregularidade mantida, inobservância ao § 8º do art. 65,
da Lei 8.666/93 e do princípio da publicidade, exigido no
art. 37 da Constituição Federal de 1988.
b) Acréscimos contratuais superiores a 25% (item 3.1.2
da presente Instrução):Irregularidade mantida, inobservância aos parágrafos 1º e 2º do art. 65 da Lei

Desta forma, os autos foram remetidos à 1ª CT que, através de Instrução Técnica Conclusiva Complementar de
Engenharia 001/2016 (fls. 1261-1306), opinou, novamente, pela irregularidade dos atos de gestão, aplicação
de multa aos responsáveis e ressarcimento aos cofres da
CESAN de 227.839,93 VRTE, sendo integralmente acompanhado pelo Parecer Ministerial 353/2006 às fls. 13101312.

c) Preços contratuais acima dos praticados no mercado
(item 3.1.3 da presente Instrução): Irregularidade mantida com relação ao item de serviço 04.010.0390 da planilha da CESAN. Pagamento a maior de R$ 162.021,88
(168.579,62 VRTEs).

Em 28 de março de 2006, na 24ª Sessão Ordinária, foi realizada, através do patrono dos interessados, Dr. Antônio Augusto Genelhu Junior, a sustentação oral, cujas notas taquigráficas foram instruídas nos autos às fls. 13291333. Na ocasião também foram juntados ao processo

a) Acréscimos e decréscimos sem formalização - Item
14.2 do Contrato (item 3.2.1 da presente Instrução): Irregularidade mantida, inobservância aos § 6º e 8º do art.
65, da Lei 8.666/93 e do princípio da publicidade, exigido
no art. 37 da Constituição Federal de 1988.

www.tce.es.gov.br

8.666/93.

4.2. CONTRATO Nº 164/98.
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b) Pagamento indevido de serviços não realizados (item
3.2.2 da presente Instrução): Mantida a irregularidade
somente com relação aos itens constantes da planilha
apresentada na Tabela 1 (fl. 1629), no valor total de R$
68.481,99 (71.253,76 VRTEs).

rezinha de Jesus S. Ribeiro Vanzo – Coordenadora de Empreendimentos de Guarapari e Interior.

saneamento — CESAN relativos à:

Em análise às justificativas encaminhadas pelos responsáveis acima citados, a 1ª CT, através de MTD 3/2012 (fls.
1823-1860), opinou pela manutenção do seguinte item:

a) Acréscimos e decréscimos sem formalização — item
15.2 do Edital;

Quanto a este item, houve um equívoco na transformação para VRTE na Instrução Técnica Conclusiva Complementar nº 01/2006.

Contrato nº 164/98

Considerando todo o exposto, opinamos com base no
que estabelece a Lei Complementar Estadual 32/93, art.
59, inciso III, a e b, que sejam julgados IRREGULARES, os
atos relativos à Tomada de Preços nº 057/97/30 e aos
Contratos 170/97 e 164/98, dos Srs. Cláudio de Moraes Machado, Samuel Ortulane Nardoto, Luiz Henrique
Dinelli do Amaral e Ângelo André Vieira Segato, ex-diretores da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, sendo os mesmos solidariamente responsáveis pela devolução aos cofres da CESAN da importância de R$ 230.503,87, equivalentes a 239.833,38 VRTEs,
sem prejuízo de aplicação de multas e demais sanções
previstas em lei.
A Procuradoria de Justiça de Contas, através de PPJC
5640/2008 às fls. 1640-1643, encampou o entendimento técnico.
Em seguida, o Conselheiro Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo constatou que outros personagens atuaram nos autos em questão e também deveriam ser considerados responsáveis pelos fatos supostamente irregulares registrados na MTD 3/2008.
Por conseguinte, foram citados para esclarecimentos os
Srs. Fábio Nascimento – Sócio da empresa executora dos
contratos – Samon Saneamento e Montagens Ltda. e TeDiário Oficial de Contas

b) Pagamento indevido de serviços não realizados (item
3.2.2 da presente Instrução): Mantida a irregularidade
somente com relação aos itens constantes da planilha
apresentada na Tabela 1 (fl.1629), no valor total de R$
68.481,99 (71.253,76 VRTEs). Quanto a este item, houve
um equívoco na transformação para VRTE na Instrução
Técnica Conclusiva Complementar 01/2006.
Concluiu o corpo técnico opinando pela irregularidade
dos atos relativo ao pagamento indevido de serviços não
realizados, referente ao Contrato 164/98 dos Srs. Fábio
Nascimento e da Sra. Terezinha de Jesus S. Ribeiro Vanzo,
sendo os mesmos solidariamente responsáveis aos Srs.
Cláudio de Moraes Machado, Samuel Ortolane Nardoto,
Luiz Henrique Dinelli do Amaral e Ângelo André Vieira
Segato, ex-diretores da CESAN, pela devolução ao órgão
da importância de R$ 68.481,99.
O Ministério Público de Contas, em PPJC 732/2012, fls.
1878-1886, assim manifestou-se:
III. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, anuindo parcialmente com a manifestação da área técnica, evidenciada na MTD nº.
3/2012, pugna o Ministério Público de Contas:
(i) pela IRREGULARIDADE dos atos praticados pelos Srs.
Cláudio de Moraes Machado, Samuel Ortolane Nardoto,
Luiz Henrique Dinelli do Amaral e Ângelo André Vieira
Segato, ex-diretores da Companhia Espirito Santense de
www.tce.es.gov.br

Tomada de Preços nº. 057/97/30 (Contrato nº. 170/97)

b) Acréscimos contratuais superiores a 25%;
c) Preços contratuais acima dos praticados no mercado.
Contrato nº. 164/98
a) Acréscimos e decréscimos sem formalização — Item
14.2 do Contrato
b) Pagamento indevido de serviços não realizados;
(ii) sejam condenados os responsáveis a RESSARCIR SOLIDARIAMENTE, aos cofres da CESAN, a importância de
R$ 230.503,87 equivalentes a 239.833,38 VRTEs, sem
prejuízo de aplicação de multas, além das demais sanções previstas em lei;
(iii) pela IRREGULARIDADE dos atos praticados pelo Sr.
Fábio Nascimento, relativos ao item “c” – Tomada de
Preços nº 057/97/30 (Contrato nº 170/97), sendo o
mesmo solidariamente responsável aos Srs. Cláudio de
Moraes Machado, Samuel Ortolane Nardoto, Luiz Henrique Dinelli do Amaral e Ângelo André Vieira Segato,
ex-diretores da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, pela devolução aos cofres da CESAN da
importância de R$ 162.021,88 (168.579,62 VRTEs).
(iv) pela IRREGULARIDADE dos atos relativos ao item “b”
– Contrato nº. 164/98, dos Srs. Fabio Nascimento e a Sra.
Terezinha de Jesus S. Ribeiro Vanzo, sendo os mesmos
solidariamente responsáveis aos Srs. Cláudio de Moraes
Machado, Samuel Ortolane Nardoto, Luiz Henrique Dinelli do Amaral e Ângelo André Vieira Segato, ex-diretores da Companhia Espírito Santense de Saneamento —
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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CESAN, pela devolução aos cofres da CESAN da importância de R$ 68.481,99 (71.253,76 VRTEs).
Por fim, em face da possibilidade de prescrição, os autos foram novamente remetidos ao Ministério Público
de Contas. Conforme o PPJC 6630/2015, fls. 1898-1901,
o Parquet assim se manifestou:
Diante do exposto, oficia o Ministério Público de Contas:
1 – com fulcro no §1º do art. 71 da LC 621/2012, seja decretada a prescrição da pretensão punitiva em relação
aos seguintes apontamentos de irregularidades:

o erário a importância de 168.579,62 VRTE, em virtude
do prejuízo causado ao erário presentificado no seguinte item:

VRTE

TOMADA DE PREÇOS Nº 057/97 (CONTRATO Nº 170/97)

Samuel Ortolane Nardoto (Diretor Vice-presidente executivo – 18/03/96 a 25/10/99)

c) Preços contratuais acima dos praticados no mercado
(item 3.2 da MTD 3/2012) – item de serviço 04.010.0390
da planilha da CESAN
Ressarcimento: R$ 162.021,88 equivalente a 168.579,62
VRTE

TOMADA DE PREÇOS Nº 057/97 (CONTRATO Nº 170/97)

Responsáveis: Cláudio de Moraes Machado (Diretor-presidente – 18/03/96 a 04/01/99)

a) Acréscimos e decréscimos sem formalização – item
15.2 do Edital (item 3.1 da MTD 3/2012).

Samuel Ortolane Nardoto (Diretor Vice-presidente executivo – 18/03/96 a 25/10/99)

Base Legal: art. 65, §8º, da Lei 8.666/93 e princípio da
publicidade (art. 37 da CF)

Luiz Henrique Dinelli do Amaral (Diretor de Produção –
07/03/97 a 04/01/99)

b) Acréscimos Contratuais superiores a 25% (item 3.1
da MTD 3/2012)

Ângelo André Vieira Segato (Diretor de Administração e
Finanças – 26/07/96 a 22/06/99)

Base Legal: art. 65, §§1º e 2º, da Lei 8.666/93

Fábio Nascimento (Samon Saneamento e Montagens Ltda.)

CONTRATO Nº 164/98
a) Acréscimos e decréscimos sem formalização – item
14.2 do Contrato (item 3.1 da MTD 3/2012)
Base Legal: art. 65, §§6º e 8º, da Lei 8.666/93 e princípio
da publicidade (art. 37 da CF)
2 – seja convertido o feito em tomada de contas especial, nos termos dos artigos 57, IV, e 115 da LC n. 621/12,
julgando-a irregular na forma do art. 84, III, “d” e “e”, da
LC n. 621/12;
3 – sejam CLÁUDIO DE MORAES MACHADO, SAMUEL
ORTOLANE NARDOTO, LUIZ HENRIQUE DINELLI DO
AMARAL, ÂNGELO ANDRÉ VIEIRA SEGATO, E FÁBIO
NASCIMENTO condenados, solidariamente, a ressarcir
Diário Oficial de Contas

4 – sejam CLÁUDIO DE MORAES MACHADO, SAMUEL
ORTOLANE NARDOTO, LUIZ HENRIQUE DINELLI DO
AMARAL, ÂNGELO ANDRÉ VIEIRA SEGATO, TEREZINHA
DE JESUS S. RIBEIRO VANZO E FÁBIO NASCIMENTO condenados, solidariamente, a ressarcir o erário a importância de 168.579,62 VRTE, em virtude do prejuízo causado
ao erário presentificado nos seguintes itens:
CONTRATO Nº 164/98
b) Pagamento indevido de serviços não realizados–
itens constantes da Tabela 1 (fl. 1629) (item 3.3 da MTD
3/2012)
Ressarcimento: R$ 68.481,99 equivalente a 71.253,76
www.tce.es.gov.br

Responsáveis: Cláudio de Moraes Machado (Diretor-presidente – 18/03/96 a 04/01/99).

Luiz Henrique Dinelli do Amaral (Diretor de Produção –
07/03/97 a 04/01/99)
Ângelo André Vieira Segato (Diretor de Administração e
Finanças – 26/07/96 a 22/06/99)
Terezinha de Jesus S. Ribeiro Vanzo (Coordenadora de
Empreendimentos de Guarapari e Interior)
Fábio Nascimento (Samon Saneamento e Montagens Ltda.)
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
De antemão, no que toca a irregularidade “Supressões
e Acréscimos sem formalização” (item 3.1.1 da MTD
003/2008), “Acréscimos Contratuais superiores a 25%”
(item 3.1.2 da MTD 003/2008) e “Supressões e Acréscimos sem formalização” (item 3.2.1 da MTD 003/2008,
tratam-se de irregularidades meramente formais, as
quais verifico terem incidido o advento da prescrição,
conforme previsão constante do art. 71 do RITCEES corroborado pelo Parecer do Ministério Público de Contas
exarado pelo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, no PPJC 6630/2015.
Contudo, o advento da prescrição não afasta a atuação
fiscalizadora desta Corte para a verificação das demais
irregularidades ante a possibilidade de terem decorrido
delas dano ao erário, não obstando, por conseguinte, a
adoção de medidas corretivas necessárias.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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É o que se extrai da redação disposta no art. 71, §5º da
LC 621/2012 e art. 374 do RITCEES, respectivamente:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.
(...)
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a
atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta
a adoção de medidas corretivas.
(...)
Art. 374. Quando a prescrição alcançar a pretensão sancionatória, mas subsistir o dever de ressarcimento ao
erário ou a necessidade de expedir determinação ao responsável para o exato cumprimento da lei, o processo
deverá ser julgado ou apreciado pelo colegiado.
Dessa forma, acolho o posicionamento ministerial por
decretar a ocorrência da prescrição, haja vista, o transcurso de 05 (cinco) anos, contados da interrupção do
prazo prescricional operada pela citação dos responsáveis até a presente data.
Entretanto, passo a examinar as demais irregularidades
cujas quais, há indícios de terem culminado em dano ao
erário e, portanto, são passíveis de serem julgadas dada
a imprescritibilidade da atuação punitiva desta Corte nos
casos de ressarcimento, consoante dispõe o art. 37, §5º,
da Constituição Federal. São elas:
Preços contratuais acima dos praticados no mercado –
Contrato 170/97 (ITEM 3.2 da MTD 003/2012)
A presente irregularidade se refere à imputação de preços contratuais praticados pela CESAN incompatíveis
com os valores praticados pelo mercado.
Diário Oficial de Contas

Inicialmente, a diferença se apresentou em dois itens:
testes de ensaio em compactação do solo e compactação de mecânica em aterro com argila.
No que toca ao item 02.010.0290 – teste de ensaio em
compactação do solo, a equipe técnica interpretando literalmente a descrição e a quantidade do serviço atribuiu com base no valor fixado pela tabela do IMOP/RJ o
valor de R$ 100,00 (cem reais), comparando-o ao valor
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) contratado. Contudo, após a apresentação da defesa restou elucidado ao
corpo técnico a especificidade da execução daquele serviço, que contemplou ensaios de caracterização do solo
em período integral, full time, inclusive com previsão de
prazo de 06 (seis) meses de trabalho, restando demonstrado à procedência do preço praticado relativo ao montante total daquele serviço, afastando, por conseguinte,
a suposta irregularidade imputada.
Com relação ao item 04.010.0390 – compactação de mecânica em aterro com argila, a área técnica considerou o
valor contratual do serviço praticado acima dos valores
de mercado e se vale como referência do preço o fixado
pela tabela do IMOP/RJ, que atribuiu como valor do item
R$ 5,29/m3, enquanto o contratado fora no valor de R$
14,38/m3.
Alega, ainda, a equipe técnica, que a mesma empresa na
continuação da mesma obra, 10 (dez) meses posterior
ao contrato questionado, firmou novo contrato, constando o valor de R$ 3,30/m3 atribuído a esse item. Contudo,
para fins de ressarcimento do valor considera como valor
de referência o constante da tabela do IMOP/RJ consoante autoriza a Resolução 146/98 desta Corte.
Em sede de justificativa a defendente alega não se tratar
do mesmo serviço contratado posteriormente, eis o mowww.tce.es.gov.br

tivo para a diferença de valores. Explica que enquanto o
contrato 170/97 possui na composição do custo operações decompostas em operações como escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação,
cujo preço unitário ficou em R$ 14,38/m3, o contrato
164/98 no valor de R$ 3,30/m3 teve como composição
do seu custo apenas o espalhamento e compactação.
Além da composição de custo ser muito diferente entre um contrato e outro, trouxe informações que diferenciam também a execução dos serviços, esclarecendo
que:
O volume escavado, carregado, transportado e espalhado da jazida encontrada dentro do reservatório de acumulação não foi suficiente para a execução de todo o
maciço, houve necessidade de encontrar outra jazida,
cujo solo fosse da mesma categoria que o da 1ª jazida. A
nova jazida encontrada estava localizada a 5 km da obra
e pertencia a Prefeitura Municipal de Montana que liberou para fazer a retirada do material.
O volume retirado da 2ª jazida foi utilizado na complementação do maciço, na parte de acima do espelho
d’água da barragem. Como algumas etapas como retirada, carregamento e transporte já haviam sido pagas em
outros itens do contrato 164/98 e por estar a jazida a 5
km do local da barragem, não foi utilizado o trator de esteira, que só é viável quando a jazida esta a menos de 50
m do local da obra.
Portanto, escolheu-se outra opção de serviço para o
item 04.010.0390 do contrato 164/98 (vide composição
de custo fls. 251) para fazer o espalhamento e posterior
compactação diminuindo o custo da hora de maquina
sem comprometimento da obra do maciço.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Pois bem. Em análise das documentações constantes dos
autos verifico que embora a descrição do serviço contido nos contratos celebrados (170/97 e 164/98) possuem
identidade na forma em que foram redigidos (nomenclatura), na verdade se tratam de serviços com formas
de execução e grau de complexidade, hora máquina trabalhada, em dimensões distintas, não podendo se cogitar legítima a atribuição de mesmo valor para a execução
de um e outro, conquanto a área técnica tenha atribuído para fins de parâmetro o valor constante da tabela do
IMOP/RJ, que inclusive tem por base valor de referência
superior ao praticado no segundo contrato.
Em análise dos contratos que instruem o feito, averiguo
que a composição do custo do serviço apresenta distinção não só dos itens que compõe o custo, mas também
nos coeficientes desses itens, vejamos:
Contrato 164/98 – preço Uni- Contrato 170/97 – preço Unitário: R$ 3,30/m³
tário:R$ 14,38/m³
Composição Coeficiente
1- Caminhão Pipa 8 10 T
0,0200
2- Rolo Compactaor liso 80 HP
0,0100
3- Trator agrícola sobre pneus
0,0200
4- Motoniveladora Pot. 150 cv
0,0100
5- Rolo comp. pé de carneiro
0,0200

Composição Coeficiente
1- Caminhão Pipa 8 10 T
0,0260
2- Trator de est. Pot. Acima
110cv 0,0540
3- Motoniveladora Pot, 150 cv
0,0390
4- Rolo Comp. pé de carneiro
0,0520
5- Ajudante 1,4900

Destaco, ainda, que o referido serviço decorreu da proposta mais vantajosa procedida de processo licitatório
na modalidade Tomada de Preços, que sabemos se tratar de modalidade criteriosa para obtenção da melhor
proposta ao Poder Público.
Diário Oficial de Contas

Não há nos autos qualquer informação ou questionamento acerca do procedimento licitatório que transcorreu regularmente, possibilitando outras empresas em
igualdade de condições a ofertarem valores menores à
Administração.
Nesse contexto, me parece coerente aferir que o valor
contratado decorrente de certame licitatório em modalidade criteriosa de seleção cumpriu seu mister em eleger
a proposta mais vantajosa, pois ainda que o corpo técnico desta casa apresentasse outro custo ao serviço, menor que o contratado, isso por si só, não nos faz concluir
ter sido o valor contratado estar acima do valor praticado pelo mercado.
Ademais, cabe frisar que o valor paradigma utilizado pelo corpo técnico para subsidiar a imputação da irregularidade “preço contratual acima do valor de mercado” se
deu com base no valor fixado pela tabela do EMOP/RJ,
índice admitido a ser utilizado como parâmetro de preço com base na nossa Resolução 146/98, todavia verifico
que o aludido normativo começou a vigorar a partir de
13/04/98 (data de sua publicação) e o contrato fora celebrado em 11/12/1997, portanto, anterior à data de vigência da norma que subsidiou o corpo técnico para imputar o ressarcimento guerreado.
Sendo assim, além da norma viger em período posterior
à contratação celebrada, entendo que essa atribuição de
valor que se presta como parâmetro de preço se dá para fixar os valores nos casos ordinários da contratação
daqueles itens, não tratando uma norma abstrata dos
casos especiais que podem envolver a execução de determinado serviço em condições atípicas, como é o caso
dos autos que cuida de compactação mecânica em aterro com argila para área de construção de barragem.
www.tce.es.gov.br

Ademais, tenho por verossímeis as alegações trazidas
pela defesa, elucidando a especificidade desse serviço
que o afasta dos demais aterros em argila ordinariamente realizados para outros fins que não envolvam contato direto com a água, a exemplo desse caso dos autos,
que cuida de construção de barragem para captação de
água. Vejamos:
O preço do Serviço de Compactação Mecânica em Aterro com Argila em Diques GC = 100% inclusive regularização e acabamento em taludes para execução de barragem em terra na nova captação no Córrego Salvação em
Montanha, teve como base coleta de preços no mercado para a execução dos serviços em questão, por tratar-se de obra especial.
(...)
Vale ressaltar que por se tratar de construção de barragem, os serviços devem ser executados de forma a se
obter densidade máxima de argila, procurando tornar o
maciço argiloso o mais impermeável possível. Para isso
foi necessária a utilização de equipamentos pesados e
com coeficientes de utilização maiores que os utilizados
em outros tipos de obras, já que a compactação deve
ser executada na umidade ótima, constantemente, necessitando para tanto, também de equipamentos complementares como: caminhão irrigadeira, grade de disco,
motoniveladora e rolo compressor vibratório.
Entende-se que o montante do preço ofertado, levou em
conta todas essas exigências, e ainda, o transporte e mobilização das máquinas e equipamentos até o local de
execução dos serviços e sua consequente desmobilização. (destaque nossos)
Nota-se, ainda, que a especificidade do serviço que o
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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afasta do parâmetro de preço atribuído para as situações
ordinárias, já fora reconhecida pelo próprio corpo técnico desta corte dada a regularidade do valor contratual firmado para outro item constante desse mesmo contrato, a saber, o item 02.010.0290 – teste de ensaio em
compactação do solo, que inicialmente havia sido também apontado como acima do valor de mercado em razão do valor contratado superar o percentual de 500%
comparado ao valor fixado na tabela da EMOP/RJ.
Logo, mais uma vez, entendo restar reforçada a peculiaridade do serviço, cujo preço se questiona, o que demonstra de tal modo a inaplicabilidade dos valores constantes de referência adotados como paradigma, lastreados na tabela do EMOP ante todas as razões apresentadas, motivo pelo qual, AFASTO a irregularidade apontada, entendendo elucidado o preço pactuado.
Pagamento indevido de serviços não realizados – Contrato 164/98 (ITEM 3.3 da MTD 003/2012)
A área técnica ao realizar inspeção in loco em averiguação ao objeto do Contrato, entendeu pela inexistência
de registros que pudessem comprovar a execução dos
seguintes serviços:
Limpeza de vegetação aquática dos mananciais
Capina da área inclusive limpeza
Regularização mecânica do terreno
Fornecimento, preparo e lançamento de concreto ciclópico

Fornecimento, preparo e lançamento de lastro de concreto magro

los e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

Fornecimento e execução de forma plana em chapa
compensada resinada inclusive escoramento e desforma

I – a origem e o objeto do que se deve pagar;

Fornecimento, corte e dobramento e colocação de armadura CA-50/60
Fornecimento, preparo e lançamento de concreto fck
180kg/cm².
A defesa, por sua vez, alega que a comprovação de entrega dos materiais e execução dos serviços ocorreu regularmente mediante terem procedido de fase de liquidação de despesa, exigida até por força da Lei 4320/64,
procedimento que deveria conferir segurança jurídica as
partes:
No que tange a comprovação da execução de todos os
serviços objeto do contrato em tela, mister destacar que
o recebimento de materiais e/ou a prestação de serviços
deve ser realizada na própria nota fiscal por pessoa física que realmente receba o material ou atesta a prestação do serviço por ocasião da sua entrega ou efetiva realização, para só então ser possível ao Gestor liquidar esta
despesa. Tal ato busca dar maior segurança à autoridade
que determinará o pagamento.
A Lei 4320/64, através de seu art. 62, é clara ao enfatizar
que “O pagamento da despesa sé será efetuado quando
ordenado após sua regular liquidação”.

Fornecimento e assentamento espec. em madeira de lei,
escada, comp., stop-log, etc.

Ainda, o artigo 63, do mesmo diploma legal, descreve o
procedimento de liquidação das despesas que deve ser
efetuado pelo responsável pelas despesas orçamentárias, senão vejamos:

Também entendeu pela diferença de quantitativos pagos
e os executados nos seguintes itens:

Art. 63 – A liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor tendo por base os títu-

Diário Oficial de Contas
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§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:
II – a importância exata a pagar
III – a quem se deve pagar a importância, para extinguir
a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou
serviços prestados terá por base:
I – o contrato, ajuste ou acordo respectivo
II – a nota de empenho
III – os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Aduz, ter cumprido o contrato mediante a execução dos
serviços contratados, ressaltando a fragilidade da presunção firmada pela área técnica de que os serviços não
foram prestados em razão do tempo transcorrido contado da execução até a inspeção realizada pelo corpo técnico que ocorreu cerca de 03 (três) e 05 (cinco) anos,
após a finalização dos serviços, in verbis:
“todos os serviços foram devidamente fiscalizados e medidos pelo agente responsável, que acompanhou in locu
o desenrolar das atividades que diuturnamente estavam
sendo executados”.
(...)
“há que se ressaltar que as visitas técnicas de auditoria ao local das obras foram realizadas em setembro de
2001 e janeiro de 2003, ou seja, 3 e 5 anos, respectivamente, após a conclusão da obra”, fator que levou a própria auditoria reconhecer a precariedade das inspeções
visuais”.
E que “os relatórios dos técnicos desta Eg. Corte não poSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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dem se basear em meras suposições, conjecturas, e inspeções visuais extemporâneas, ignorando o excesso de
documentos colacionados aos autos, tais como medições, memórias de calculo, inúmeras fotos, cuja força
probante é infinitamente maior.
Para corroborar o entendimento ora exposado, a peticionante junta aos autos fotos que escoimam de duvidas a execução de todos os serviços medidos e devidamente pagos, tais como a limpeza de vegetação aquática, capina da área, inclusive limpeza, regularização mecânica do terreno.
Compulsando os autos, verifico que os serviços apontados como não prestados se referem a serviços de limpeza, capina, regularização do solo, que com o transcurso
do prazo transcorrido impedem uma verificação visual
assertiva onde se possa concluir pela realização do serviço ou não, ainda mais com o grau de certeza apta a ensejar a restituição de eventual dano ao erário.
Para que a imputação de dano possa recair a determinado sujeito é necessária a demonstração de um razoável
índice de certeza, não se podendo valer na imprecisão
de uma presunção que o dano tenha ocorrido.
A defesa traz informações no sentido que:
“Talvez, a dificuldade encontrada decorra do fato de tais
serviços poderem ser atualmente vistos em razão de se
encontrarem submersos ou enterrados.
A própria INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA aponta esta circunstancia”:
Cabe ressaltar, entretanto, que alguns dos serviços contratados, depois da conclusão das obras, não permitem inspeção visual devido à sua natureza (enterrados
ou abaixo da linha d’água do reservatório, por exemplo).
Diário Oficial de Contas

“Nestes casos, procuramos avaliar a execução dos mesmos a partir de registros disponíveis ou de outros elementos apresentados pela defesa” (fls. 813).

permitem inspeção visual devido à sua natureza (enterrados ou abaixo da linha d’água do reservatório, por
exemplo).

Com efeito, os serviços tidos como inexistentes podem
ser divididos basicamente, em dois itens, um relativo a
“Serviços Preliminares” e outro a “Fundações e Estruturas”.

Em contrapartida, ante a diligente instrução processual
promovida pelo corpo técnico, pude aferir com a juntada
do Diário de Obra, controle realizado pela empreiteira e
a fiscalização do contrato, que grande parte da execução
do serviço fora devidamente documentada, a exemplo
dos registros de realização dos serviços de capina e limpeza da barragem, da área alagada, entre outros às fls.
1145, 1149 e 1157 dos autos.

Os “Serviços Preliminares”, referentes à limpeza de Vegetação aquática, capina e regularização do Terreno, se
fizeram necessárias e foram executadas porque o Córrego Salvação era coberto de taboas (vegetação aquática), as quais precisaram ser retiradas em sua integralidade. Alem disso, houve necessidade de movimentação
de terra e também limpeza da área ao redor do reservatório, após o termino da obra. As fotos constantes deste memorial como DOC. 03 mostram a execução destes
serviços.
Já os serviços de Fundação e Estrutura, referem-se à execução da base de tomada d’água, caixas de descarga, extravasor (concreto ciclópico na fundação do mesmo) e
base da tubulações que foram assentadas.”

Nesse contexto, ante a precariedade de elementos que
nos conduzam a concluir pela inexecução dos serviços,
bem como, a contrário senso, pelos elementos que evidenciam que os serviços foram executados, até mesmo ante a prova documental produzida anteriormente
a possível inspeção realizada por essa Corte, entendo temerária a imputação de irregularidade por suposta ausência de prestação de serviço e o consequente ressarcimento com base exclusivamente numa presunção de
dano.

Tais alegações me parecem verossímeis ante a própria
dificuldade explanada pelo nosso corpo técnico, às fls.
812/813, em aferir indubitavelmente a execução integral
do serviço em razão até mesmo de medições que não forem possíveis serem conferidas por se tratar de serviço
executado dentro da represa, in verbis:

Ainda sobre dano ao erário, apresento trechos extraídos
da Decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Recurso Especial nº 1.181.806 – SP (2010/0034417-0), no
qual foi afastado o ressarcimento imposto na instância
de piso, respaldada na tese pacificada naquela Corte Superior de que mera presunção do prejuízo não se mostra
suficiente para sua imputação:

A inspeção in loco, objetivou dirimir dúvidas sobre o fornecimento de alguns itens de serviços apontados como irregulares no relatório Técnico de Engenharia nº
27/2001. Cabe ressaltar, entretanto, que alguns dos serviços contratados, depois da conclusão das obras, não

“Sabe-se que, para fins de condenação do Agente Público e de terceiros no ressarcimento ao Erário, via de
regra, revela-se imprescindível a comprovação do nexo
causal entre a conduta ilícita do Agente ou do terceiro
(dolosa ou culposa) e o dano causado ao Ente Estatal,

www.tce.es.gov.br
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sendo insuficiente, portanto, a mera presunção do prejuízo ao Estado, conforme jurisprudência pacífica desta
egrégia Corte Superior de Justiça.”
No mesmo sentido, seguem outros julgados do STJ. Confira-se:
“Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a tipificação da lesão ao patrimônio público (art.
10, caput, da Lei 8.429/92) exige a prova de sua ocorrência, mercê da impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário de dano hipotético ou presumido”
(REsp 939.118/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
DJe 1/3/11).”
Esta Corte de Contas também já possui precedentes sobre o afastamento da imputação de ressarcimento nos
casos de danos meramente presumidos, conforme se extrai dos votos proferidos pelo Ilmo. Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun nos autos dos Processos TC
4014/2009, TC 7042/2009 e TC 5838/2009, que utilizaram como razão de decidir os precedentes do STJ acima
mencionados.
Todavia, ressalto que não estou aqui a advogar que para
configuração de irregularidade passível de ressarcimento sejam necessárias provas inequívocas e até mesmo
a confissão do gestor, mas certamente deve haver minimamente elementos que caracterizem o dano, o que
não se verifica no presente caso.
É sabido que quem comete dano, especialmente quem o
faz de maneira dolosa, procura ocultar as provas e/ou dificultar a obtenção das mesmas, o que verifico não ser o
caso desses autos.
De todo modo, para a caracterização do dano é necessário que se alcance um nível razoável de indícios probaDiário Oficial de Contas

tórios (negativos ou positivos), que in casu não é possível constatar.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente 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, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator por:
1.1. Declarar a extinção da pretensão punitiva pelo advento da prescrição, face às irregularidades formais constantes dos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, da MTD 003/2008,
conforme fundamentação constante deste voto;
1.2. Acolher as razões de justificativas do Sr. Fábio Nascimento e da Sra. Terezinha de Jesus Servino Ribeiro
Vanzo, afastando a responsabilidade constante do item
3.1.3 da MTD 003/2008, bem como a imputação de irregularidade constante do item 3.2.2 da mesma manifestação técnica de defesa;
1.3. Acolher as razões de justificativas dos Srs. Cláudio de
Moraes Machado, Samuel Ortolane Nardoto, Luiz Henrique Dinelli do Amaral e Ângelo André Vieira Segato,
ex-diretores da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN para afastar a imputação das irregularidades constantes dos itens 3.3 e 3.2 da MTD 003/2012.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 15/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO 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- 531/2018 – PLENÁRIO
Processos: 01902/2009-6, 02677/2008-1
Classificação: Auditoria Ordinária

1.4. Dar ciência aos interessados.

Exercício: 2008

1.5. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

UG: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 9 de julho de 2018

297

ATOS DO PLENÁRIO

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: PREFEITURA VITORIA
Responsável: JOAO CARLOS COSER, ANTONIO TARCISIO
CORREIA DE MELLO, VALDIR MASSUCATTI, MARIA HELENA COSTA SIGNORELLI, ANA MARIA PETRONETTO SERPA, JOAO JOSE BARBOSA SANA
EMENTA: AUDITORIA ORDINÁRIA – PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO DE 2008 (1b) – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – NÃO CABIMENTO DA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL APÓS
DECURSO DE EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL POR OFENSA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – PRECEDENTES – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de auditoria ordinária realizada na Prefeitura de
Vitória, no exercício de 2009, da qual resultou o Relatório de Auditoria RAO 105/2009, fls. 06/50 e anexos, em
que verificou possíveis irregularidades apontadas pela
Instrução Técnica Inicial ITI 563/2009, fls. 1035/1073.
Devidamente citados dos termos da Decisão Preliminar TC 370/2009, fls. 1085, os responsáveis: João José
Barbosa Sana, Antônio Tarcisio Corrêa de Mello, Valdir
Massucatti, Maria Helena Costa Signorelli e Ana Maria
Petronetto Serpa, todos secretários municipais de suas
respectivas pastas, presentaram tempestivamente suas
razões de justificativas.
Diário Oficial de Contas

Mesmo não figurando no hall de responsáveis, o Sr. João
Carlos Coser, apresentou peça em que alega sua ilegitimidade.
Em 20/08/2013, os autos foram remetidos ao Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, advindo a
Manifestação Técnica 221/2016-5, em 20/04/2016.
A Manifestação Técnica 221/2016-5 apontou a ocorrência de prescrição, razão pela qual “não é mais possível a
aplicação de sanção por parte desta Corte de Contas” e,
no que tange aos indícios que ensejariam dano ao erário, a área técnica prosseguiu na análise e constatou que
a instrução do feito até aqui deixou de observar pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não tendo havido individualização de
condutas e dos respectivos nexos de causalidade com os
atos ilícitos apontados, tampouco o arrolamento de todos os potenciais responsáveis, apresentando a seguinte
proposta em conclusão:
Pelo exposto, sugere-se o envio dos autos ao Exmo. Conselheiro Relator, para que, na forma do disposto no art.
288 do RITCEES e considerando as questões processuais noticiadas no item 2 desta Manifestação, decida pela extinção do processo, sem julgamento de mérito, com
supedâneo em precedentes deste E. Tribunal (Acórdãos
232/2013; 304/13; 231/13; 161/13 e 1796/2015), ou determine a complementação de instrução do feito pela
Unidade Técnica competente, conforme disposto art. 56,
inciso I, da LC 621/2012.
A Manifestação do Ministério Público de Contas 73/20183, da lavra do procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, discordando parcialmente do opinamento técnico,
apresentou a seguinte conclusão.
www.tce.es.gov.br

O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas, no exercício de suas atribuições
institucionais, ANUI PARCIALMENTE aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na Manifestação Técnica
Preliminar - MTP 221/2016 (fl. 1470/1485), de lavra do
Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas- NEC,
cuja conclusão e proposta de encaminhamento encontram-se abaixo transcritas, DISCORDANDO somente da
proposição pela EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO inserta na conclusão, pugnando, portanto, pela complementação de instrução do feito pela unidade técnica competente:
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 PREJUDICIAL DE MÉRITO
Invocando as devidas vênias para discordar do entendimento ministerial, encampo parcialmente o pronunciamento do NEC, exposto na Manifestação Técnica
221/2016-5, por suas próprias razões de fato e de direito, destacando, em especial, o seguinte trecho:
[...]
Apontou-se como único responsável pela anomalia o senhor João José Barbosa Sana, Secretário Municipal de
Segurança Urbana de Vitória no exercício auditado, signatário do termo de Co-Patrocínio nº 02/2008 firmado
com o “Movimento Paz Espírito Santo”.
Ocorre, entretanto, que o próprio termo de Co-Patrocínio nº 02/2008 (fls. 80-85, vol. I) estabelece, em sua
Cláusula Décima Quarta, que a gestão e fiscalização do
pactuado seria de responsabilidade de servidora lotada na Gerência de Mobilização Social e Institucional que
não foi chamada ao feito.
[...]
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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A ITI 563/2009 indica, como responsável pela ocorrência, a senhora Maria Helena Costa Signorelli, Secretária
Municipal da Cultura de Vitória signatária do termo de
Co-Patrocínio nº 004/2008.

que eventuais responsáveis, pelas inconsistências passíveis de ressarcimento e descritas nos itens “1”, “3”, “6” e
“8” da ITI 563/2009, não tiveram suas condutas abrangidas pela ITI 563/2009.

bilização 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.

Entretanto, deve ser ressaltado que o próprio termo de
Co-Patrocínio nº 004/2008 prevê, em sua Cláusula Décima Quinta, que a gestão e fiscalização do pactuado seria
de responsabilidade de servidor, lotado na SEMC/GPDC,
que não foi chamado para integrar o polo passivo da presente relação processual.

Com intuito de fornecer elementos de convicção para se
reiniciar ou não a instrução processual, destaca-se que
os fatos ocorreram no exercício de 2008 e que 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 externa, que, contudo, poderá tornar-se infrutífera em razão do longo tempo decorrido desde a ocorrência dos fatos. Destaque-se, em adição, que a análise detalhada dos autos quanto à responsabilização deverá ser realizada pela secretaria de controle externo competente, caso assim entenda o Relator.

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.

[...]
Foi indicada como responsável pela anomalia a senhora Maria Helena Costa Signorelli, Secretária Municipal
da Cultura de Vitória signatária do Contrato de Prestação de Serviços de fls. 742-751, vol. IV. Entretanto, compulsando os documentos juntados pela equipe de auditoria é possível perceber que outros gestores municipais
participaram, emitindo opinamentos que culminaram na
viabilização da contratação do empresário Patrik Geraldo Ribeiro Lirio para a promoção do show do artista Zeca
Pagodinho. Ademais, é de se pensar que se houve pagamento indevido ao empresário local e intermediário da
contratação caberia a sua responsabilização (solidária)
tendo em vista seu possível enriquecimento sem causa.
Pois bem, em que pese o louvável e esmerado esforço
de auditagem realizado por técnicos deste Tribunal, denota-se dos achados indigitados na ITI 563/2009 e acima
elencados, as ausências da individualização das condutas dos gestores apontados como responsáveis, bem como, do nexo de causalidade existente entre as condutas
e a anomalia constatada.
Verificou-se, ainda, do contexto probatório dos autos,
Diário Oficial de Contas

Registre-se, com ênfase, que a ausência da individualização das condutas e nexo de causalidade na ITI 563/2009
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 responsawww.tce.es.gov.br

Contudo, para que tais relatórios e peças processuais deles decorrentes se adequem à sistemática atual de responsabilização, baseada na aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva, far-se-á necessária uma profunda reinstrução processual que poderá se mostrar 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
comprobatórios de suas teses, etc).
Nessa ordem de idéias 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).
Ademais, em vista os fartos e pacíficos precedentes
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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acumulados no âmbito deste Tribunal, no sentido de
que tem lugar a extinção do processo sem resolução
do mérito quando ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – processos TC 536/2006 (Acórdão 101/2017);
TC 1989/2010 (Acórdão 232/2013); TC 5928/09 (Acórdão 304/13); TC 167/12 (Acórdão 231/13); TC 7384/12
(Acórdão 161/13); TC 4878/2003 (Acórdão 1796/2015);
TC 3873/2005 (Acórdão 910/2016); TC 3674/2004 (Acórdão 896/2016); TC 8069/2007 (Acórdão 866/2017); TC
3541/2005 (Acórdão 548/2017); e TC 927/2006 (Acórdão 272/2017) –, entendo que a solução juridicamente adequada não pode ser outra senão seguir a jurisprudência dominante desta Casa, privilegiando-se o princípio da colegialidade, a força normativa dos precedentes
e a segurança jurídica.

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos
quais estiverem vinculados.

Nessa esteira, cabe fazer remissão à sistemática trazida
pelo atual Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de
março de 2015) que traça como diretriz a ser observada
pelos Tribunais a formação de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Vejamos:

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

[...]
§4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de
casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios
da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.
Por fim, cumpre esclarecer, também com esteio na indigitada jurisprudência, não ser cabível a reabertura da
instrução processual após decurso de excessivo lapso
temporal, como é o caso dos autos, por ofensa a garantias constitucionais como a do contraditório, da ampla
defesa e da duração razoável do processo.
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno do TCEES), acompanho o
entendimento trazido pelo NEC na Manifestação Técnica
537/2016-4, divergindo do entendimento do NEO e do
MPC e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:

I - as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade;

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

II - os enunciados de súmula vinculante;

1. ACÓRDÃO

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

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:

IV - os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional;
Diário Oficial de Contas

Conselheiro relator

RITO com fundamento o §4º, do art. 142 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do RITCEES, reconhecendo a ausência de pressupostos de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo; e
1.2. ARQUIVAR.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 15/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1.1. EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉwww.tce.es.gov.br
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ACÓRDÃO TC- 532/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04966/2016-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SEGER - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Humanos
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: DAYSE MARIA OSLEGHER LEMOS, SANDRA
HELENA BELLON MODOLO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR – SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
– EXERCÍCIO DE 2015 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO –
RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, sob a responsabilidade das senhoras
Sandra Helena Bellon (Período: 01/01 a 31/05) e Dayse
Maria Oslegher Lemos (Período: 01/06 a 31/12), ordenadoras de despesas, no exercício de suas funções administrativas referente ao exercício de 2015.
A documentação foi examinada pela Secretaria de Controle Externo de Contas, conforme Relatório Técnico
00474/2017-1 (fls. 16/28), sugerindo a citação das responsáveis, para apresentar justificativas e/ou documentos apontados no referido relatório contábil, através da
Instrução Técnica Inicial 00915/2017-7 (fls. 30/31).
Em atenção aos Termos de Citação 01390/2017-9 e
Diário Oficial de Contas

01391/2017-3 (fls. 36/37), as gestoras encaminharam os
documentos e justificativas (fls. 45/113 e 121/122), as
quais foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 01164/2018-9
(fls. 125/141), recomendando o julgamento pela regularidade com ressalva, nos seguintes termos:
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 Complementar 622, CONCLUIMOS, com fundamento no art.
84, inciso III, da Lei Complementar 621/2012, opinião
pela REGULARIDADE COM RESSALVA das contas de responsabilidade das senhoras Sandra Helena Bellon (Período: 1/1/2015 a 31/5/2015) e Dayse Maria Oslegher
Lemos (Período: 1/6/2015 a 31/12/2015), relativamente
ao exercício de 2015 na Secretaria de Estado de Gestão e
Recursos Humanos – SEGER. Quanto ao subitem “2.2.1”,
sugerimos que o Pleno DETERMINE à gestão atual da SEGER que encaminhe nas futuras prestações de contas
parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) em
atendimento ao art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o em. procurador Hewww.tce.es.gov.br

ron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o parecer PPJC
01586/2018-6 (fls. 145/146) e manifestou-se de acordo
com a área técnica.
II 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.
Quanto ao indicativo de irregularidade, passo a expor as
razões que formaram meu convencimento.
II.1 - ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO E PARECER
DO CONTROLE INTERNO DE FORMA INCONCLUSIVA E
SEM OS ELEMENTOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS (RTC
00474/2017-1, item 3.3.1 e ITC 1164/2018, item 2.2.1)
Base Legal: Art. 82, §2°, da Lei Complementar Estadual
621/2016, art. 105, §4°, do Regimento Interno, Anexo 12
da Instrução Normativa TC 28/2013.
A área técnica observou que o parecer encaminhado é
inconcluso acerca das contas da unidade gestora, emitindo apenas informação sobre a consolidação das atividades da unidade central de controle interno realizadas no
âmbito da unidade gestora que encaminha estas contas.
As responsáveis, em suas justificativas, argumentaram
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.
Também argumentaram que o Estado, por meio da Lei
Complementar nº 856/2017, estabeleceu que as contas devessem 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, deSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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termina que os órgãos e entidades da administração do
Estado devem instituir as unidades de controle interno
no prazo de 60 (sessenta) dias.
Na ITC 1164/2018, a área técnica manteve a irregularidade, concluindo que esta foi uma inconformidade a qual
não se cogitava iminente ou futuro dano ao erário. Ainda assim, entendeu que havia irregularidade em face de
descumprimento do item “5. Parecer conclusivo” da Instrução Normativa TC 34, de 2 de junho de 2015. Entretanto, como há prejulgado deste Tribunal de Contas por
meio do Acórdão TC-1580/2017 – Plenário concluindo
pelo julgamento das contas que tratavam de impropriedades de natureza formal, de natureza não grave e que
não representasse dano injustificado ao erário como REGULAR COM RESSALVA, opinou no mesmo sentido.

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 RECOMENDAÇÕES, 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.
Diante do exposto, acompanho parcialmente o entendimento da área técnica e do ministério público de contas, 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 recomendações.

Pois bem.

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Cabe destacar para o fato de que o exercício financeiro
de 2015 é o primeiro para o qual se exigiu a apresentação do parecer conclusivo do controle interno.

Ante o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

Quanto à possibilidade de abstenção do Controle Interno no que tange a emissão de opinião acerca das contas, com alicerce na Resolução CFC 820/1997, cabe salientar que tal norma foi revogada pela Resolução CFC nº
1.203/09 que contém a aprovação da NBC TA 705 – Modificações na Opinião do Auditor Independente, sendo
exigida nesta a manifestação expressa do auditor quanto
à abstenção de opinião.
E que o Estado, por meio da Lei Complementar nº
856/2017, estabelece que as contas devam estar acompanhadas do relatório e parecer conclusivo da unidade
técnica contendo os elementos indicados nos atos normativos deste Tribunal, sendo certo que o Decreto 4131Diário Oficial de Contas

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. Julgar REGULARES as contas da Secretaria de Estado
de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, sob a responsabilidade das senhoras Sandra Helena Bellon e Dayse
Maria Oslegher Lemos, no exercício de suas funções adwww.tce.es.gov.br

ministrativas, relativas ao exercício de 2015, nos termos
do inciso I, do art. 84, da Lei Complementar Nº 621, 8
de março de 2012, dando quitação as responsáveis, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Recomendar a gestão da SEGER que:
1.2.1. Adote nas próximas prestações de contas, procedimentos de controle suficientes e necessários a fim de
embasar o parecer conclusivo do órgão central de controle interno;
1.2.2. Atenda aos requisitos mínimos para o Relatório,
estabelecidos na Instrução Normativa TC nº 43/2017.
1.3. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 15/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
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Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 533/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04860/2017-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: CMC - Câmara Municipal de Cariacica
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: ANGELO CESAR LUCAS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA – EXERCÍCIO
DE 2016 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas da Câmara Municipal
de Cariacica, relativa ao exercício de 2016, cuja gestão
esteve sob a responsabilidade do senhor Ângelo César
Lucas.
No Relatório Técnico 00574/2017-3 (evento 48) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
a Instrução Técnica Inicial ITI 01047/2017-4 (evento 49)
para a citação do responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 01584/2017-9 (evento
Diário Oficial de Contas

51), o gestor encaminhou os documentos e justificativas,
todavia, através da Manifestação Técnica 0008/2018-1
(evento 58) o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia (NCE) verificou a ausência de justificativas por parte do jurisdicionado que esclarecessem os
apontamentos trazidos na referida ITI, sugerindo a reiteração da citação ao responsável.
Após nova citação, o gestor reenviou documentos e justificativas, as quais foram devidamente analisadas pelo NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
01224/2018-7 (evento 70), concluindo nos seguintes
termos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Chefe
do Poder Legislativo do município de Cariacica, exercício financeiro de 2016, formalizada de acordo com a IN
TCEES 34/2015, e instruída nos termos da Resolução TC
297/2016 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, vimos opinar no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR a prestação
de contas anual do Senhor Ângelo César Lucas, ordenador de despesas no exercício financeiro de 2016, na forma do art. 84 da Lei Complementar 621/2012.
Ao final, também o Ministério Público Especial de Contas pronunciou-se no mesmo sentido, como se lê no Parecer PPJC 01484/2018-4, da lavra do procurador Luciano Vieira.

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 2016, 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 Câmara Municipal
de Cariacica, sob a responsabilidade do senhor Ângelo
César Lucas, relativas ao exercício de 2016, 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.

II FUNDAMENTOS

2. Unânime.

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

3. Data da Sessão: 15/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária do
Plenário.

www.tce.es.gov.br

4. Especificação do quórum:
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4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 534/2018 – PLENÁRIO
Processos: 08210/2017-5, 03948/2011-3, 01878/2009-6
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: FACELI - Faculdade de Ensino Superior de Linhares
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessados: OG GARCIA NEGRAO [Bernardita E.A. Garcia Negrão], MARIA DE LOURDES FRANCO ALVES, CARLA
ADRIANA COMITRE GIBERTONI FREGONA [CARLA ADRIANA COMITRE GIBERTONI FREGONA], ANA MARIA PARAIDiário Oficial de Contas

SO DALVI, ANTONIO MARCOS AMARAL, KELLY CRISTINA
BARBOSA DOS SANTOS
Recorrente: MARCELLO HENRIQUES BASTOS SANSON
EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS E AUDITORIA DA FACELI - EXERCÍCIO 2008.
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO. NÃO ACOLHER A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA ACOLHER A PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO ASSESSOR CONTÁBIL E FINANCEIRO - COM
AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DE MULTA. PROVIMENTO
AO RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO DIRETOR PRESIDENTE - COM AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO
DE MULTA E PROVIMENTO AO RECURSO EM FACE DA DIRETORA PRESIDENTE - COM AFASTAMENTO DA MULTA
APLICADA.
O EXMO SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN
I RELATÓRIO:

Ana Maria Dalvi e Carla Adriana Comitre Guilbertoni e Sr.
Marcello Henriques Bastos Sanson, apenando o primeiro
com multa de R$ 5.000,00, e de R$3.000,00 aos demais:
3.1 – Não comprovação da frequência de bolsista em
cursos, como determinado na lei e não instruir relatório
de atividades conforme exigência do documento solicitação de bolsa da FACELI – responsável: Sr. Og Garcia Negrão e Srª Carla Adriana Comitre Guilbertoni;
3.2– Contabilização do pagamento de estagiário em conta inapropriada – responsáveis: Sr. Marcello Henriques
Bastos Sanson e Sr. Og Garcia Negrão;
3.3 – Pagamento de despesa com contratação de mão-de-obra utilizando dotação da conta de auxílio financeiro a pesquisadores – responsável: Sr. Og Garcia Negrão;
3.6 - Sonegação de informação aos técnicos do Tribunal
de Contas no exercício da função de controle externo –
responsáveis: Sr.ª Ana Maria Dalvi e Sr. Marcello Henriques Bastos Sanson.
II FUNDAMENTOS:

Trata-se de recurso de reconsideração interposto em
face do Acórdão TC-877/2017, prolatado nos autos do
processo TC 1878/2017, que julgou irregulares a prestação de contas e os atos de gestão praticados pelos responsáveis pela Faculdade Integrada do Ensino Superior
de Linhares (FACELI) no exercício de 2008, sob a responsabilidade dos Srs. Marcello Henriques Bastos Sanson,
Assessor Contábil Financeiro; Ana Maria Paraíso Dalvi,
Diretora Presidente, Carla Adriana Comitre Guilbertoni,
Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica e Og Garcia
Negrão, Diretor Presidente.

Conforme despacho 05402/2017-3, os três recorrentes protocolizaram o Recurso de Reconsideração em
17/10/2017, e a notificação do Acórdão TC-877/2017 Plenário, prolatado no processo TC-1878/2016, foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal
no dia 18/09/2017, considerando-se publicada no dia
19/09/2017, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 321/2012 c/c
art. 5º da Resolução TC nº 262/2013.

O Acórdão julgou irregular a prestação de contas e os
atos de gestão, tendo em vista a manutenção das seguintes irregularidades praticados pelo Sr. Og Negrão, Srªs.

No caso concreto, considerando o disposto no art. 408,
§ 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, o prazo para interposição do Recurso de Reconsideração em face
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do mencionado Acórdão vencia em 23/10/2017 e sendo interposto o presente Recurso de Reconsideração em
17/10/2017, têm-se os mesmos como tempestivos.
Quanto aos requisitos de admissibilidade, verifico que
os recorrentes são capazes, entretanto, sobre a legitimidade e interesse de agir, importa ressaltar que algumas
irregularidades sujeitas à apuração em tomada de contas especial, conforme determinado no Acórdão recorrido, não legitimam os gestores a interposição de recurso, são elas:
3.1 – Não comprovação da frequência de bolsista em
cursos, como determinado na lei e não instruir relatório
de atividades conforme exigência do documento solicitação de bolsa da FACELI – responsáveis: Sr. Og Garcia Negrão e Srª Carla Adriana Comitre Guilbertoni;
3.5 – Pagamento de despesa com contratação de mão-de-obra utilizando dotação da conta de auxílio financeiro a pesquisadores, com desvio de finalidade – responsável: Sr. Og Garcia Negrão;
Há de se destacar que na conclusão do voto-condutor fica evidente que as sanções aplicadas aos gestores supostamente envolvidos não seriam concretizadas naquele
julgamento, nem mesmo as determinações e recomendações seriam implementadas antes da conclusão da tomada de contas especial determinada.
Deste modo, o julgamento destas impropriedades apontadas por parte deste Tribunal seriam somente quando
do encaminhamento do resultado da referida tomada de
contas especial, e nesse sentido, não se verifica gravame
aos recorrentes neste momento, o que não legitima a interposição do presente recurso em relação às ditas irregularidades.
Diário Oficial de Contas

Convém destacar que a Lei Orgânica do TCEES não permite a interposição de recurso da decisão que determina a instauração de Tomada de Contas Especial ou de diligência:

3.5 Pagamento a servidores do quadro de pessoal da FACELI com recursos oriundo da dotação 3.3.90.20.000 –
“auxilio financeiro a pesquisadores” com desvio de finalidade.

Art. 153. Não cabe recurso da decisão que:

3.6 Sonegação de informação aos técnicos do Tribunal
de Contas no exercício da função de controle externo.

I- converter o processo em tomada de contas especial ou
determinar a sua instauração;
II- determinar a realização de citação, diligência, inspeção ou auditoria.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero expediente. (grifo nosso).
Assim, verifica-se que os recorrentes possuem interesse e legitimidade processual, tornando o recurso cabível
somente quanto às impropriedades restantes:
item 3.2 – Contabilização do pagamento de estagiário
em conta inapropriada e
item 3.6 – Sonegação de informação aos técnicos do Tribunal de Contas no exercício da função de controle externo.
Portanto, entendo por conhecer parcialmente os recursos interpostos pelas partes, somente quanto aos argumentos recursais atinentes aos itens 3.2 e 3.6 da ITC
5321/2017, acima transcritos.

Quanto aos itens 3.2 e 3.5 acima transcritos, o recorrente aduz que o mesmo somente integrou o quadro de servidores da fundação no exercício de 2009, período posterior ao da irregularidade apurada (exercíco 2008), não
podendo ser responsabilizado por atos que não praticou.
Acrescenta que tal fato foi reconhecido na ITC 5321/2017,
que opinou pela exclusão de sua responsabilidade e exclusão do feito em relação ao mesmo.
No que se refere ao item 3.6, transcrevendo o art. 140 e
incisos da Resolução TC 182/2002, argumenta que, em
nenhum momento, dificultou aos auditores ao exercícios
das atividades estabelecidas no referido dispositivo legal.
Afirma que, sem qualquer justificativa, não teve acesso
a diversos documentos e informações da administração
anterior, impossibilitando, um melhor atendimento às
solicitações desta Corte de Contas.

Expõe o Sr. Marcello Henriques Bastos Sanson que na
peça conclusiva apurou-se a sua responsabilidade pela
prática de atos ilegais apontados nos seguintes itens da
ITC 5231/2015:

Destaca que a não abertura de processo administrativo
para apurar o detino dos documentos solicitados não importou em nenhum prejuízo ao erário, visto que a concessão irregular de bolsa foi objeto de ação civil pública
(Ação Civil Pública n.º 0002689-79.2010.8.08.003), com
a condenação do Sr. Og Negrão ao ressarcimetno dos
prejuízos suportados.

3.2 Contabilização do pagamento de estagiário em conta inapropriada;

Assim, entende que a conduta do recorrente não trouxe
qualquer dano ao erário, e portando, não encontra tipici-

II.3 PREJUDICIAL DE MÉRITO:
II.3.1 ILEGITIMIDADE PASSIVA:
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dade no art. 96, III da Lei Orgânica 32/1993, fundamento
legal utilizado para a condenação do recorrente no pagamento de multa proferida no acórdão 877/2017.
Acrescenta que na análise proferida na ITC 5231/2015,
entendeu-se pelo afastamento da responsabilidade do
recorrente quanto a esta irregularidade, visto que não
poder ser responsabilizado por eventual desorganização
de documentos antes de sua posse.
Por fim, ressalta que o Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas – NE, por meio da ITC 5231/2015,
opinou pela exclusão da responsabilidade do recorrente
de todas as irregularidades apuradas.
Foi destacado na peça conclusiva que a irregularidade
descrita no item 3.5 da ITC 5231/2015, que se refere ao
Pagamento a servidores do quadro de pessoal da FACELI
com recursos oriundo da dotação 3.3.90.20.000 – “auxilio financeiro a pesquisadores” com desvio de finalidade,
deve ser afastada de plano na análise deste recurso, uma
vez que foi objeto de apuração em Tomada de Contas
Especial, situação devidamente evidenciada nos pressupostos de adminissibilidade (item II.1 do voto).
Tratando-se do item 3.2 da ITC 5231/2015, que diz respeito à Contabilização do pagamento de estagiário em
conta inapropriada, entendeu a área técnica que perssite razão ao recorrente, uma vez que a nomeação do Sr.
Marcello Henriques Bastos Sanson para o cargo de provimento em comissão de Assessor na Área Contábil se deu
por intermédio do Decreto n. 003/2009, de 30/01/2009
(fls. 313), período posterior ao exercício de 2008, no qual
foram imputados os fatos irregulares em análise.
De fato, no caso em concreto, não há nos autos documento que comprove que o recorrente era responsável
Diário Oficial de Contas

pelos registros contábeis no período apurado (exercício
2008) e assim sendo, acompanho o entendimento técnico para acolher as razões recursais expostas e afastar a responsabilidade do Sr. Marcello Henriques Bastos Sanson quanto ao item 3.2 da ITC 5231/2015 - Contabilização do pagamento de estagiário em conta inapropriada.
Da mesma forma a irregularidade apontada no item 3.6
da ITC 5231/2015 - Sonegação de informação aos técnicos do Tribunal de Contas no exercício da função de controle externo foi afastada pela área técnica, sob o argumento “[...] que dentre as atribuições de seu cargo (Assessor Técnico Contábil), não se encontra o de diligênciar
a repeito de documentos anteriores à sua posse, buscando providenciar a sua organização”, nos termos estabelecidos pelo art. 2º da Lei Municipal 2683/2007, conforme abaixo transcrevo:
Art. 2º. São atribuições do Assessor Técnico:
[...]
Área Contábil e Financeira:
I - assessorar o Diretor Presidente nas tomadas de decisão;
II - acompanhar e orientar a execução de atividades, controlando o cumprimento das metas e cronogramas;
III - orientar e dar suporte técnico nas atividades de natureza financeira, orçamentária ou extraordinária com
repercussões sobre o patrimônio da Fundação;
IV - assessorar os órgãos de controle da Fundação nas
atividades de classificação, registros, e controles de análises e dos atos e fatos de natureza financeira, de origem
orçamentária ou extraordinária com repercussões sobre
o patrimônio da Fundação, de pagamentos e recebimenwww.tce.es.gov.br

tos, da guarda de valores e do controle do caixa da Fundação;
V - supervisionar a escrituração contábil sintética, analítica e patrimonial resultantes ou não da execução orçamentária em todas as suas fases, visando demonstrar a
situação patrimonial; VI - supervisionar as atividades relativas a recebimento, guarda, transferências, depósitos
e pagamentos de valores pertencentes à Fundação;
VII - verificar e avaliar a correção da escrituração contábil desenvolvida pela Fundação de acordo com a legislação, os princípios, as convenções e as normas técnicas;
VIII - assessorar os órgãos de controle nas atividades referentes aos fluxos de recursos financeiros, orçamentários e extra-orçamentários, administração dos pagamentos a fornecedores e contratos de fornecimento;
IX - assessorar na elaboração da proposta orçamentária
anual, das diretrizes orçamentárias e do Plano Plurianual
de Aplicação, e execução orçamentária e o acompanhamento financeiro;
X - desenvolver outras atividades de natureza contábil e
financeira, especificamente, de interesse da Fundação,
através da anuência e aprovação do Diretor Presidente
da Fundação.
Na linha de raciocínio de nosso corpo técnico, entendo por afastar a responsabilidade do Sr. Marcello Henriques Bastos Sanson quanto à irregularidade disposta
no item 3.6 da ITC 5231/2015 - Sonegação de informação aos técnicos do Tribunal de Contas no exercício da
função de controle externo.
Neste contexto, afasto a aplicação de multa imputada
no Acórdão recorrido ao Sr. Marcello Henriques Bastos Sanson, em razão do afastamento da responsabiliSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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dade do mesmo frente as irregularidades dispostas nos
itens 3.2 - - Contabilização do pagamento de estagiário
em conta inapropriada e 3.6 - Sonegação de informação aos técnicos do Tribunal de Contas no exercício da
função de controle externo, ambos constantes na ITC
5231/2015.
Quanto ao recorrente, Sr. Og Garcia Negrão, através de
seu representante legal, constato que veio aos autos suscitar preliminarmente a prescrição da pretensão punitiva
desta Corte de Contas, matéria que já foi analisada neste voto (item II.2.1) e ainda, dentre as questões recorridas, trouxe alegações de ilegitimidade passiva no que
diz respeito à seguinte irregularidade mantida no Acórdão 877/2017:
3.2– Contabilização do pagamento de estagiário em conta inapropriada;
O recorrente alega ilegitimidade passiva argumentando
ter sido imputado responsabilidade sob
re registro contábil inadequado, sem ter sido realizado
a matriz de responsabilização e sem constar nos autos
“qualquer menção relativa à conduta do Gestor que culminasse na irregularidade aferida”.
Esclarece que tal irregularidade devia ser imputada tão
somente ao contador, por possuir competência e formação específica e por ser atribuição privativa do mesmo.
Verifica-se nos autos que a ITI 986/2012, ao contrário do
que afirma a recorrente, descreveu a conduta do gestor
como: “autorizar o pagamento contabilizado em conta
imprópria”.
Deste modo, observa-se que a conduta descrita para a
imputação de responsabilidade ao Sr. Og Garcia Negrão
foi caracterizada com sua conduta e nexo causal e, inoDiário Oficial de Contas

bstante o eventual envolvimento de outro agente subordinado e devidamente capacitado para tanto, conforme
alegado pelo recorrente, deve ser apreciado no mérito,
diante do contexto probatório constante destes autos.
Neste sentido, entendo por não acolher a preliminar
de ilegitimidade passiva arguida pelo Sr.º Og Garcia Negrão neste item 3.2 - Contabilização do pagamento de
estagiário em conta inapropriada.
II.4 PRELIMINAR:
II.4.1 PRESCRIÇÃO:
O recorrente Og Garcia Negrão argumenta ter ocorrido a
prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas,
pois teria transcorrido oito anos de quando as irregularidades teriam acontecido.
O art. 71 da Lei Complementar n. 621/2012 prevê os prazos em que se verificará a ocorrência de prescrição, bem
como os casos de interrupção e suspensão deste prazo:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.
§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas.
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos
de processos de prestação e tomada de contas, e nos casos em que houver obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato normativo, incluindo os
atos de pessoal sujeitos a registro;
II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
www.tce.es.gov.br

§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência
no processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a
atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a
adoção de medidas corretivas)
No caso em análise, os presentes autos referem-se à
Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício de 2008,
protocolizada nesta Corte de Contas em 31/03/2009.
No tocante ao processo em apenso - TC 3948/2011, temos que se refere à fiscalização realizada na FACELI, relativa ao exercício de 2008.
Considerando as hipóteses de interrupção do prazo prescricional, verifica-se nos autos que o termo de juntada
da última citação se deu ao Sr. Og Garcia Negrão, ocorrida em 18/01/2013, ensejando uma eventual prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas em
18/01/2018.
Todavia, a interposição do presente Recurso de Reconsideração se deu em 17/10/2017, ocorrendo nova interrupção do prazo prescricional, e nestas condições, a
prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas
somente ocorreria em 17/10/2022.
Portanto, entendo por não acolher à argumentação do
recorrente Og Garcia Negrão, quanto à ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal.
II.5 MÉRITO:
A recorrente, Srª. Ana Maria Paraíso Dalvi, interpôs o
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presente recurso face à irregularidade mantida no item
3.4 do Acórdão TC 877/2017 – Plenário, referente ao
item 3.6 da ITC 5231/2015 - Sonegação de informações
aos técnicos do Tribunal de Contas no exercício da função de controle externo, condenando-a com multa de R$
3.000,00 (três mil reais).
Em síntese apertada, argumenta que não dificultou qualquer atividade dos auditores, qual seja, o livre ingresso
nos órgãos e nas entidades; acesso a todos os processos,
documentos e às informações necessárias à realização
do seu trabalho, pois informa que disponibilizou todos
os documentos que encontrou na instituição à época.
Explica que, devido as dificuldades encontradas pela administração que se iniciou em 2009, não teve acesso,
por motivos alheios a sua vontade, a certos documentos e informações da gestão anterior, impossibilitando
um melhor atendimento à solicitação da Corte de Contas, não podendo ser considerado desídia.
Acrescenta que a mesma não ficou inerte quanto à apuração de supostas irregularidades encontradas na gestão
de 2008. Para comprovação da alegação, faz juntar documentos referente a Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada para investigar a concessão das bolsas pela
gestão anterior e que o resultado da apuração originou
a ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Estadual (processo n.º
0002689-792010.8.08.0030), cuja sentença condenou o
gestor do exercício de 2008 ao ressarcimento.
Entende que, embora não tenha procedido abertura de
processo administrativo para apurar o destino dos documentos solicitados, tal conduta não importou em nenhum prejuízo ao erário, visto que a concessão irregular
de bolsa restou verificada na mencionada ação civil púDiário Oficial de Contas

blica e resultou na condenação ao ressarcimento.

rogativas:

Por fim, opõem-se à sanção de multa imposta no Acórdão 877/2017, fundamentado no art. 96, III da Lei Orgânica 32/1993, uma vez que o mencionado dispositivo
prevê a aplicação de multa para atos de gestão, ilegítimo ou antieconomico de que resulte injustificado dano
ao erário, o que não coaduna com a conduta a ela imputada, que por sua vez, não teria gerado dano ao erário.

[...]

Objetivando afastar a responsabilidade e a sanção imputada a gestora, aduz ser a situação presente semelhante ao examinado no Acórdão 1243/2014, em que esta
Corte de Contas afastou a irregularidade, deixando de
se aplicar qualquer sanção ao gestor, por entender pela
ausência de nexo de causalidade entre a conduta deste
e o prejuízo experimentado, apesar do mesmo ter sido
omisso na apuração dos fatos na esfera administrativa.
A irregularidade ora sob análise se refere a sonegação de
informação aos técnicos do Tribunal de Contas no exercício da função de controle externo, tendo em vista a solicitação à gestora, datada de 14 de abril de 2011, conforme documentos de fls. 43/51, processo TC 3948/2011.
A equipe técnica aduz que a recorrente não demostrou
ter diligenciado a fim de atender às solicitações desta
Corte de Contas.
Sabe-se que o artigo 199 da Resolução 261, de 04 de junho de 2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo) estabelece a obrigatoriedade dos gestores das unidades sob sua jurisdição de atenderem às requisições em prazo fixado, nos seguintes termos:
Art. 199. Ao servidor, no exercício da fiscalização determinada pelo Tribunal, são asseguradas as seguintes prerwww.tce.es.gov.br

II - acesso a todos os documentos e informações necessários ao exercício de suas funções, inclusive aos sistemas eletrônicos de processamento e aos bancos de dados.
[...]
Mais adiante o Regimento Interno no art. 389, no inciso
VI prevê a aplicação de multa, em caso de sonegação de
informações:
Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na
forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas
e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação:
VI - sonegação de processo, documento ou informação,
em procedimentos de fiscalização realizados pelo Tribunal: multa no valor compreendido entre três e trinta por
cento.
[...]
Após analisar detidamente os autos, discordo da equipe técnica como do Ministério Público de Contas, pois
a irregularidade classificada como “Sonegação de informação aos técnicos do tribunal de contas no exercício
da função de controle externo” é a sonegação de documentos/informações, que ao meu ver, do enredo apresentado nos autos, não ocorreu e não é o caso, pois não
houve ocultação de informações.
Há de ser destacado que a recorrente foi multada em R$
3.000,00 (três mil reais) por ter sonegado informações
ao Tribunal de Contas em 2011 (época em que esta Corte
enviou ofício à gestora) por fatos acontecidos em 2008,
Segunda-feira, 9 de julho de 2018

308

ATOS DO PLENÁRIO

quando a recorrente não era gestora.

significa dizer que houve sonegação de informações.

E, em sede de defesa a recorrente alega que não teve
acesso a todos os documentos solicitados, in verbis:

Ademais, insta frisar que a gestora não foi negligente,
pois foi instaurada uma Comissão em 2009 (período em
que a recorrente era gestora da Fundação) para investigar a concessão de bolsa de estágio, onde se conclui que
a mesma não se manteve inerte ao assunto.

“[...]
Raefirma a recorrente que possiveis lacunas, se deram
em razao de dificuldades encontradas pela administração que se iniciou em 2009, que, sem qualquer justificativa, não teve acesso a diversos documentos e informações da administração anterior, impossibilitando, assim
um melhor atendimento á solicitação da Corte de Contas deste Estado isso não pode ser considerado desídia
da gestora.
Isso porque a mesma não ficou inerte quanto a apuração das supostas irregularidades encontradas na gestão
de 2008. Prova disso é que a Câmara Municipal intaurou uma Comissão Parlamentr de Inquérito – CPI, cujos
documentos seguem, a fim de invetigar a concessão das
bolsas pela gestão anterior.
[...]
Nota-se, portanto que a recorrente não onegou informações para o exercício da função de controle externo deste honrado Tribunal. Disponibilizou todos os documentos que encontrou na instituição e devido a conturbada
transição de uma gestão para outra não teve acesso a
certos documentos, por questões alheias a sua vontade.
[...]”
Ora, no presente caso, a gestora reconheceu que não
possuía acesso aos documentos, ao iniciar a gestão em
2009, em razão da possível “desorganização administrativa” ou por conturbada transição na gestão, ao passo
que, apesar de não conseguir encamihar todas as informações solicitadas, por fatos alheios a sua vontade, não
Diário Oficial de Contas

Portanto, considerando que a responsabilidade nesta
Corte de Contas é objetiva, restou carcterizado nos autos que a gestora não agiu com culpa ou dolo, pois demonsrou motivo que a impedia de cumprir totalmente a
requisição da auditora, conforme razões expostas na defesa, pois “disponibilizou todos os documentos que encontrou na instituição”.
Por essas razões, entendo desporporcional a manutetção da irregulariadde com aplicação de multa à gestora,
razão pela qual dou provimento ao recurso de reconsideração para afastar a irregularidade e consequentemente a multa imposta por meio do Acórdão TC 877/2017
– Plenário.
Por fim, quanto a tipificação legal utilizada por esta Corte de Contas ao sancionar a recorrente em pagamento de multa, com base no art. 96, III Lei Complementar
32/1993 (Lei orgânica aplicável à época dos fatos), aoesar de acompanhar a área técnica e dar razão à recorrente, uma vez que não havendo dano o enquadramento legal correto seria o inciso VI do art. 96 da Lei Complementar 32/1993, reproduzido no art. 135, VI da Lei Complementar 621/2012, sua análise resta prejudicada no presente momento, em razão do afastamento da multa imposta.
Pelo exposto, entendo por bem acolher as razões recursais apresentadas pela Srª. Ana Maria Paraíso Dalvi,
www.tce.es.gov.br

afastando-se a irregularidade e a sua responsabilidade,
com o afastamento da aplicação da multa constante no
Acórdão recorrido.
Quanto ao recorrente, Sr. Og Garcia Negrão, constato que veio aos autos, através de seu representante legal, suscitar defesa sobre a condenação a ele imposta no
Acórdão 877/2017, no que diz respeito às seguintes irregularidades mantidas:
3.1 – Não comprovação da frequência de bolsista em
cursos, como determinado na lei e não instruir relatório
de atividades conforme exigência do documento solicitação de bolsa da FACELI;
3.2– Contabilização do pagamento de estagiário em conta inapropriada;
3.3 – Pagamento de despesa com contratação de mão-de-obra utilizando dotação da conta de auxílio financeiro a pesquisadores;
Solicita o recorrente a anulação da determinação da Tomada de Contas Especial, ante à impossibilidade de exercer a ampla defesa e o contraditório face ao tempo decorrido e a sonegação de informação por parte da administração atual, no que se refere as irregularidades que
serão apuradas em Tomada de Contas, por entender que
a “instauração de tomada de contas especial é praticamente uma condenação já consumada, quanto à irregularidade e responsabilidade, restando pendente apenas
a quantificação do dano”.
Ao final, questiona o fato da multa a ele imposta ser
maior do que os demais responsáveis, entendendo que
a matriz de responsabilização não foi realizada de forma
correta, e que sua responsabilidade não devia ser considerada maior ou menor que a dos seus iguais e/ou suSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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bordinados.

mento de dinheiro, bens ou valores públicos;

Pois bem.

III – ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens;

Inicialmente destaco que o recorrente somente foi condenado por este Tribunal quanto à impropriedade constantes do item 3.2 – Contabilização do pagamento de estagiário em conta inapropriada, uma vez que os demais
itens foram apartados para instauração de Tomada de
Contas Especial, consoante fundamentado no item de
II.1 do presente voto, que trata da admissibilidade do recurso em questão.
Sobre este tema os argumentos do recorrente não prosperam, tendo em vista que a determinada instauração
de Tomada de Contas Especial tem por objetivo não somente a quantificação do dano, como deu a entender
o recorrente, mas também para a apuração dos fatos,
identificação dos responsáveis, quantificação do dano e
obtenção do respectivo ressarcimento, em certas situações, conforme dispõem o art. 1º da Instrução Normativa TC 32/1014, in verbis:
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 comprovação da correta aplicação de recursos repassados mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento
congênere;
II - ocorrência de desfalque, alcance, desvio, desapareciDiário Oficial de Contas

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.
Assim, neste momento processual deixo de adentrar no
mérito das irregularidades sujeitas à tomada de contas
especial, uma vez que ainda pendentes de intrução processual para seu julgamento por este Tribunal.
Há de se ressaltar que somente quando do envio do resultado da apuração da tomada de contas especial instaurada e instruída por àquele Órgão é que esta Corte vai
se pronunciar, o que inviabiliza a apreciação do presente
recurso quanto às irregularidades sobre as quais o recorrente ainda não foi condenado por este Tribunal.
Importa reprisar que a Lei Orgânica do TCEES não permite a interposição de recurso da decisão que determina a instauração de Tomada de Contas Especial ou de diligência:
Art. 153. Não cabe recurso da decisão que:
I- converter o processo em tomada de contas especial ou
determinar a sua instauração;
II- determinar a realização de citação, diligência, inspeção ou auditoria.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero expediente. (grifo nosso).
Deste modo, entendo que a determinação de instauração de tomada de contas especial não se refere à uma
condenação prévia, como alega o recorrente, e nesse
www.tce.es.gov.br

sentido, deixo de apreciar o mérito das razões recursais
atinentes aos itens que seguem:
3.1 – Não comprovação da frequência de bolsista em
cursos, como determinado na lei e não instruir relatório
de atividades conforme exigência do documento solicitação de bolsa da FACELI;
3.3 – Pagamento de despesa com contratação de mão-de-obra utilizando dotação da conta de auxílio financeiro a pesquisadores;
Todavia, no que se refere ao item 3.2 - Contabilização do
pagamento de estagiário em conta inapropriada, o recorrente alega ilegitimidade passiva, argumentando ter
sido imputado ao gestor a responsabilidade sobre registro contábil inadequado, sem ter sido realizado a matriz
de responsabilização e sem constar nos autos “qualquer
menção relativa à conduta do Gestor que culminasse na
irregularidade aferida.”
Esclarece que tal irregularidade deva ser imputada tão
somente ao contador, por possuir competência e formação específica, sendo atribuição privativa do mesmo.
De fato, em consonância com o entendimento técnico, verifico que não é exigível do gestor conhecer e ter
formação em todas as áreas, neste caso incluída estaria a contabidade, de forma a permitir o conhecimento e
identificação de um indevido registro contábil.
Verifica-se nos autos que a ITI 986/2012, ao contrário do
que afirma a recorrente, descreveu a conduta do gestor
como: “autorizar o pagamento contabilizado em conta
imprópria”, razão pela qual deixei de acolher preliminarmente sua alegação, pois observei que foi evidenciada
a conduta e nexo causal para a imputação de responsabilidade do Sr. Og Garcia Negrão, faltando-lhe apenas a
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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avaliação de verificação de uma possível excludente de
sua culpabilidade, que agora no mérito passo a apreciar,
diante do confronto da documentação de suporte encartada neste processo.

corrência da irregularidade constante no item 3.2 - Contabilização do pagamento de estagiário em conta inapropriada.

Assim, ao compulsar os autos me deparo com o “Balancete das despesas orçamentárias”, às fls. 128/129 do
processo em apenso – TC 3948/2011, onde se apresenta ao final o nome e carimbo do contador, em conjunto com o da Ordenadora de despesas à época, Srª Ana
Maria Paraíso Dalvi, no qual verifico que, de fato, o pagamento dos estagiários estaria registrado como “Auxílio Financeiro a Pesquisadores” no elemento de despesas 3.3.90.20.

Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim conferida pelo art. 29, V, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), VOTO, divergindo parcialmente da área técnica e do Órgão Ministerial, no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à sua consideração.

Na realidade, a peça contábil em questão sintetiza no
exercício esta despesa orçamentária realizada, reproduzindo um registro contábil analítico realizado de forma
indevida no decorrer dos meses.

1. ACÓRDÃO

Neste raciocínio, ressalto que somente o contador tem
conhecimento e competência para efetuar registro contábil de despesas, portanto, no caso concreto, evidencia-se que não era exigível ao gestor máximo do órgão rever
tal procedimento, ou seja, não cabia ao Diretor Presidente da FACELI à identificação do erro efetuado no registro
contábil em questão.

III. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Processo
TC 8210/20175, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER PARCIALMENTE do Recurso de Reconsideração impetrado, ante a impossibilidade de se recorrer sobre itens de irregularidades que foram apartados
para instauração em Tomada de Contas Especial, conforme fundamentado no item II.1 do voto;

Nesta fenda, a meu ver deve afastar à responsabilidade
do Sr. Og Garcia Negrão, em decorrência da caracterização de uma excludente de sua culpabilidade, uma vez
que sua conduta se restringiu a autorizar o pagamento
das despesas ao final, respaldado no procedimento de
seu subordinado, devidamente qualificado para tanto.

1.2. ACOLHER a ilegitimidade passiva arguida pelo Sr.
Marcello Henriques Bastos Sanson, assessor contábil financeiro, afastando-lhe a responsabilidade e a aplicação
de multa dispostas no Acórdão TC 877/2017 – Plenário,
decorrente das irregularidades apontadas nos itens 3.2
e 3.6 da ITC 5231/2015, conforme exposto no item II.3.1
do voto:

Neste sentido, entendo pela exclusão da multa aplicada
ao Sr.º Og Garcia Negrão no acórdão recorrido, em de-

3.2– Contabilização do pagamento de estagiário em conta inapropriada (item III.1 da Instrução Técnica de Recur-

Diário Oficial de Contas
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so – ITR 0057/2018) e
3.6 Sonegação de informação aos técnicos do Tribunal de
Contas no exercício da função de controle externo.(item
III.1 da Instrução Técnica de Recurso – ITR 0057/2018)
1.3. NÃO ACOLHER a prescrição administrativa arguida
preliminarmente pelo Sr. Og Garcia Negrão, diretor presidente, conforme fundamentado no item II.4.1 do voto;
1.4. DAR PROVIMENTO ao Recurso de Reconsideração
impetrado pela Srª Ana Maria Paraíso Dalvi, Diretora
Presidente, por acolher as razões recursais apresentadas, afastando a irregularidade disposta no item 3.6 da
ITC 5231/2015 e a condenação de multa imputada no
Acórdão TC 877/2017 – Plenário, conforme exposto no
item II.5 do voto:
3.6 Sonegação de informação aos técnicos do Tribunal de
Contas no exercício da função de controle externo.(item
III.2 da Instrução Técnica de Recurso – ITR 0057/2018)
1.5. DAR PROVIMENTO ao Recurso de Reconsideração
impetrado pelo Sr. Og Garcia Negrão, em razão da excludente de culpabilidade averiguada, afastando-lhe a responsabilidade e a aplicação de multa dispostas no Acórdão TC 877/2017 – Plenário, decorrente da irregularidade apontada no item 3.2 da ITC 5231/2015, conforme exposto no item II.5 do voto:
3.2– Contabilização do pagamento de estagiário em conta inapropriada (item III.3 da Instrução Técnica de Recurso – ITR 0057/2018)
1.6. REGISTRAR que os recorrentes Marcello Henriques
Bastos Sanson e Ana Maria Paraíso Dalvi solicitaram sustentação oral.
2. Unânime.
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3. Data da Sessão: 15/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária do
Plenário.

res

4. Especificação do quórum:

Responsável: JOSE CARLOS FIOROT URBANO EMILIO
SANTOS DAVILA

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

ACÓRDÃO TC- 535/2018 – PLENÁRIO
Processo: 07145/2016-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SEMUC - Secretaria Municipal de Cultura de LinhaDiário Oficial de Contas

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

Procuradores: FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO,
RICARDO CLAUDINO PESSANHA (OAB: 10406-ES), 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)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA DE LINHARES - EXERCÍCIO 2015 – REGULAR –
DETERMINAR - RECOMENDAR - ARQUIVAR .
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

Sendo os autos posteriormente encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
00918/2018, opinando no que tange ao aspecto técnico-contábil, a Regularidade com Ressalva da Prestação de
Contas Anual, com determinações.
Por sua vez, o Ministério Público de Contas, às fls. 74/75,
se manifesta através da Manifestação do Ministério Público de Contas Parecer 1263/2018, para que seja a presente prestação de contas julgada REGULAR COM RESSALVA, na forma do art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável e que sejam expedidas as determinações sugeridas pela unidade
técnica às fls. 70.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas
vieram os autos conclusos.

1- RELATÓRIO

2 - FUNDAMENTAÇÃO

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Cultura de Linhares, do exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade dos Srs. Urbano Emilio Santos D´avila e José Carlos Fiori.

No âmbito deste processo de prestação de contas de
Ordenador, inicialmente foram elencadas 02 (duas) supostas irregularidades pela área técnica deste Tribunal
de Contas, conforme se pode extrair da ITI 00536/2017,
quais sejam: Divergência entre saldo contábil e os extratos bancários; Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do controle interno
sobre a Prestação de Contas Anual.

Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RT
340/2017 (fls. 08/18) em que foram identificados indícios de irregularidades, posteriormente reproduzidos na
Instrução Técnica Inicial ITI 536/2017 (fls.20/21), nos termos da qual foi prolatada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 734/2017, (fls. 23/24), promovendo-se a citação do responsável para apresentação de justificativas
e documentos no prazo de 30 dias. Devidamente citado,
os responsáveis, apresentaram suas justificativas de fls.
29/59, sob o protocolo nº 17667/2017.
www.tce.es.gov.br

De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC
00918/2018, após apresentadas as respectivas razões
de justificativa pelo gestor, cotejando-as com supostas
irregularidades inicialmente assinaladas pela área técnica desta Corte de Contas, concluiu-se pelo afastamento
da irregularidade apontado no item 2.1 Divergência entre saldo contábil e os extratos bancários (item 3.2.1.1
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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do RT 340/2017).
Levando-se em conta as argumentações apresentadas
pelo responsável, onde ficou comprovado que a prestação de contas consolidada não demonstrou divergência
entre disponibilidade financeira registrada na contabilidade e extratos bancários, e a análise técnica das justificativas apresentadas, acompanho o entendimento técnico e ministerial e afasto a inconsistência.
Quanto ao item 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 RT 340/2017), a equipe de auditoria conclui que tendo em vista as informações apresentadas pelo jurisdicionado, quanto a ausência do encaminhamento da PCA ao
Controle Interno, aplicando o principio da analogia, entende-se por acolher parcialmente as justificativas, onde a defesa cita o Relatório Técnico 00517/2016-7, (PROCESSOS:TC 3787/2016-9 APENSOS (01052/2015-4 E
01053/2015-9) que apontou irregularidade idêntica nas
Contas da Prefeitura de Linhares também de 2015, sendo apresentada justificativa semelhante e sendo a mesma afastada, conforme consta da Manifestação Técnica
00966/2017-1, caminhando no mesmo sentido o Parecer 03553/2017-7, do Ministério Público de Contas.
Pois bem, 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 é
o entendimento do Plenário constante dos processos TC
5005/2016 e TC 4840/2016.
O entendimento da área técnica mais coerente, a meu
sentir, é regular com recomendação, isto porque conforDiário Oficial de Contas

me 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 Municipio tem
adotado as medidas para sua efetivação.
Já o entendimento do Ministério Público de Contas, conforme se pode depreender do Parecer 1115/2018, manifestação ministerial de fls. 68/69, pela REGULARIDADE
COM RESSALVA, a prestação de contas na forma do art.
84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável e que sejam expedidas as determinações sugeridas pela unidade técnica às fls. 70.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RELATOR
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
www.tce.es.gov.br

do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que tange ao aspecto técnico-contábil, Julgar REGULARES as contas apresentadas pelos Srs. Urbano Emilio Santos D´avila e José Carlos Fiori, no exercício de funções de ordenador de despesas da Secretaria
Municipal de Cultura de Linhares, referente ao exercício
2015, na forma do art. 84, inciso I, da Lei Complementar
621/2012., dando quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Determinar ao chefe do Poder Executivo:
1.2.1. quanto ao item 2.1 (Divergência entre saldo contábil e o extrato bancário) da Instrução Técnica Conclusiva ITC 918/2018, 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; e,
1.3. Recomendar ao atual gestor da Secretaria Municipal de Cultura de Linhares, ou a quem lhe suceder que:
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 artigo 82 da Lei Complementar 621/2012, c/c artigo 135, §4º do RITCEES e art.
5º da Res. TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017.
1.4. Dar ciência aos interessados;
1.5. 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.
1.6. Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 15/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Diário Oficial de Contas

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

te se vê às fls. 14/18.

Classificação: Agravo

Instada a se manifestar a Secex/Recursos por meio de
Instrução Técnica de Recurso nº 00088/2016-3 de fls.
57/61, sugeriu o não conhecimento do agravo por não
estarem atendidos os requisitos de admissibilidade e
quanto ao pedido do efeito suspensivo ressalta a necessidade do Relator manifestar.

UG: SEMUSP - Secretaria Municipal de Segurança Pública
e Defesa Social de Linhares

Nos termos regimentais, o MPC anuiu com a área técnica
e pungou pelo não conhecimento do agravo.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

Conforme Despacho de fl. 68, o NCD ao fazer inventário
de dezembro de 2016 encontrou documentação original
do protocolo nº 14062/2016-7 possuindo uma mídia digital não incluída no sistema e-tcees.

ACÓRDÃO TC- 536/2018 – PLENÁRIO
Processos: 08978/2016-4, 09922/2016-1, 05501/2016-1

Recorrente: KATIA CILENE DOS SANTOS FELIX, EDVAL
ANTONIO SANT AN
EMENTA: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AGRAVO – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO – PREJUDICIALIDADE DE RESTABELECIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR
- APENSAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pela Sra. Katia Cilene dos Santos Félix – Presidente da Comissão de Licitação e Edval Antônio Sant´ana – Secretário Municipal de Gestão patrimonial, em face da Decisão Monocrática Preliminar nº 1259/2016 de
fls. 271/274 que concedeu medida cautelar em processo
que versa sobre Representação TC 5501/2016 decorrente de possíveis irregularidades na Concorrência Pública
nº 006/2016 determinando a suspensão da execução do
processo administrativo nº 0125951/2016.
Posteriormente, o Município de Linhares e os Agravantes
promoveram aditamento às razões do Agravo, consoanwww.tce.es.gov.br

Em razão desta documentação, novamente retornou os
autos a SecexRecursos, que proferiu a Instrução Técnica de Recurso nº 14/2017-8 de fls. 72/76, opinando pelo
conhecimento do presente agravo.
Analisando os autos e verificando que a manutenção dos
efeitos da decisão cautelar concedida poderia onerar excessivamente o contrato de concessão de serviço público, votei pela suspensão da eficácia da decisão, concedendo efeito suspensivo ao Agravo, gerando a Decisão
1086/2017-4 de fls. 86/92.
Retornando os autos a unidade técnica, esta por meio
de Instrução Técnica de Recurso nº 209/2017 de fls.
110/120, opinou pelo Não provimento do recurso, sugerindo a restauração da medida cautelar concedida nos
autos do TC 5501/2016.
Tramita em apenso ao autos TC 9922/2016 que trata de
Agravo com pedido de efeito suspensivo protocolizado
pela sociedade empresarial SINART SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA em desfaSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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vor da DECM nº 1259/2016, mencionada acima.
Instada a se manifestar o SecexRecursos através de Instrução Técnica de Recurso nº 13/2017-3 de fls. 24/28,
opinou pelo conhecimento do agravo.
Nos termos regimentais o MPC por meio de Parecer nº
207/2018-1 anuiu com a proposta da ITR nº 209/2017-2
pugnando pelo não provimento dos agravos interpostos.
Para uma melhor didática tratando os recursos ora analisados referentes à mesma decisão monocrática passo a
analisar em conjunto os processos.
FUNDAMENTAÇÃO:
I - ADMISSIBILIDADE RECURSAL:
Analisando as condições de admissibilidade do recurso,
verifico que a Decisão objurgada, atingiu diretamente
aos Agravantes no sentido de que, a determinação imposta foi no sentido de suspender cautelarmente execução do processo administrativo nº 0125951/2016 que
trata de concessão dos serviços de exploração de estacionamento rotativo pago de veículos em áreas, vias e
logradouros públicos, com implantação e manutenção
dos equipamentos de controle e operação no Município
de Linhares.

agravos atendidos, motivo pelo qual Conheço do presente recurso.
II – MÉRITO
Em síntese, os Agravantes Katia Cilene dos Santos Félix
e Edval Antônio Sant´ana aduzem em sua peça recursal
que a medida cautelar de suspensão do processo administrativo nº 0125951/2016, não possui os requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar em razão
de que a vedação à participação de consórcio no Edital
de Concorrência Pública nº 006/2016 que objetivou a
concessão dos serviços de exploração de estacionamento rotativo no Município de Linhares foi objeto de impugnação de Edital sendo devidamente respondido pelo
Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, afirmando que a vedação seguiu as diretrizes legais
exercida pela autoridade competente mediante seu poder discricionário de forma proporcional e razoável.
Trouxeram, também argumentos quanto a adoção do
critério de Melhor Técnica, que não foi objeto de apreciação da cautelar, pois a decisão guerreada baseou-se,
tão somente, na vedação de consórcios prevista no Edital.

Art. 169. Das decisões interlocutórias e terminativas caberá agravo formulado uma só vez, por escrito, no prazo de dez dias contado da data da ciência da decisão, na
forma estabelecida no Regimento Interno.

Quanto às alegações da sociedade empresária SINART –
vencedora do certame – aduz que este Tribunal de Contas não obedeceu ao artigo 111 do RITCEES que autoriza o Tribunal determinar a sustação do contrato firmado quando for verificada ilegalidade em sua execução ou
se for declarada a nulidade do procedimento licitatório
e se, somente quando a determinação não for atendida
proporá a sustação de sua execução ao Poder Legislativo respectivo.

Recursos tempestivos. Pressupostos específicos dos

Aduz também que é discricionariedade da Administra-

No que concerne ao cabimento, constata-se que o instrumento utilizado é possível e adequado à hipótese dos
autos, tendo em vista o disposto no artigo 169, da Lei
Complementar nº 621/2012, abaixo transcrito:

Diário Oficial de Contas
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ção em vedar ou não a participação de consórcios nos
editais de licitação, concluindo que nem sempre a competitividade é favorecida pela formação de consórcios e
dependendo do objeto poderia representar um contrassenso, sendo recomendável a participação e consórcios
sempre que o objeto representar alto vulto ou complexidade, sendo que a concessão que envolve o objeto do
contrato não é considerado como grande vulto.
Por fim, informa que mobilizou recursos para a execução
contratual, sendo que a manutenção dos efeitos da decisão atacada impõe risco fundado às atividades da Recorrente.
Pois bem, quanto à alegação da possibilidade de vedação de formação de consórcio prevista no Edital de Concorrência nº 006/2015, é certo que a lei 8.666/93 permite que, dentro do Poder Discricionário da Administração,
possa ser vedada a formação de consórcio, entretanto,
deve estar devidamente motivado e fundamentada a decisão, dentro de critérios razoáveis.
Como bem ressaltada pela equipe técnica, no caso concreto, não se pode avaliar com certeza a restrição ao caráter competitivo vez que não se pode mensurar quantos licitantes deixaram de participar do certame em razão da restrição imposta, contudo, competia aos Agravantes demonstrar adequadamente sua escolha, demonstrando tratar de hipótese excepcional, o que não
restou demonstrado nos autos do TC 5501/2016 motivo que me levou a conceder a medida cautelar diante da
plausibilidade do alegado na Representação.
Também visualizei na ocasião do deferimento da cautelar, que o prazo de duração da concessão (10 anos) caso
restasse devidamente comprovada a ilegalidade, perpetuaria o contrato eivado de ilegalidade podendo acarreSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tar prejuízos à Administração, motivo pelo qual entendi
presente o requisito do perigo da demora.
Manifestando quanto aos argumentos trazidos pela
Agravante SINART no tocante ao não atendimento do artigo 111 do RITCEES, importante sinalizar que este Tribunal de Contas possui o dever constitucional de inibir a
permanência de contratação eivada de ilegalidade diante de seu Poder Geral de Cautela, mormente quando já
comprovado nos autos que foi emitida ordem de serviço
para a execução do objeto da licitação, o que por si só,
já está em consonância com o dispositivo ora invocado,
não assistindo razão à Agravante.

tatório, sendo chamada a sociedade empresária SINART
para manifestar-se, optando a mesma em ajuizar Mandado de Segurança junto à Vara da Fazenda Pública da Comarca de Linhares sob o nº 0000753-38.2018.8.08.0030
com pedido de liminar, não sendo deferido.
Diante destes elementos, entendo por prejudicada o restabelecimento da cautelar inicialmente deferida, a uma
em razão do próprio reconhecimento da Administração
pela possível ilegalidade do Edital de Concorrência nº
006/2016 e a outra pelo ajuizamento da ação, o que entendo razoável aguardar posicionamento do Poder Judiciário evitando-se decisões conflitantes.

Quanto ao argumento de que a Agravante já havia disponibilizado recurso para atender a Administração diante do contrato firmado com a mesma, como bem ressaltado pela equipe técnica, esta Corte de Contas não tutela direitos particulares e, sim, visa a aplicação correta do
ordenamento jurídico, mormente quando visualiza ilegalidade sendo seu dever paralisar o ato considerado ilegal
no momento oportuno.

Ante ao exposto, acolhendo o entendimento técnico e
ministerial VOTO no sentido de que o Plenário aprove a
seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.

Por fim, trago ao conhecimento de Vossas Excelência
que verificando que o Município de Linhares não implementou o uso do estacionamento rotativo, mesmo após
o deferimento do efeito suspensivo da decisão de concessão da cautelar , nos auto do TC 5501/2016 por meio
de DECM notifiquei o Secretário Municipal de Segurança
e Defesa Social, para que no prazo de 10 dias informasse
a esta Corte de Contas acerca da intenção de prosseguir
ou não com o Contrato nº 119/2016.

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:

Em resposta, o Secretário informou que com base nos
pareceres da Procuradoria Administrativa e da Controladoria Geral constatou-se aparente existência de vícios
que poderiam culminar com a anulação do processo liciDiário Oficial de Contas

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO

1.1. CONHECER dos Agravos vez configurados os pressupostos recursais;
1.2. NEGAR PROVIMENTO quanto ao mérito;
1.3. DEIXAR DE RESTABELECER a medida cautelar concedida nos autos TC 5501/2016 pelos fundamentos esposados no voto do relator;
1.4. APENSAR aos autos TC 5501/2016;
1.5. DAR CIÊNCIA aos interessados.
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 15/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
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- 537/2018 – PLENÁRIO
Processos: 09922/2016-1, 08978/2016-4, 05501/2016-1
Classificação: Agravo
UG: SEMUSP - Secretaria Municipal de Segurança Pública
e Defesa Social de Linhares
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Recorrente: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO
RODOVIARIO E TURISTICO LTDA
Procuradores: GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES)
ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES)
EMENTA: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AGRAVO – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO – PREJUDICIALIDADE DE RESTABELECIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR
- APENSAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pela Sra. Katia Cilene dos Santos Félix – Presidente da Comissão de Licitação e Edval Antônio Sant´ana – Secretário Municipal de Gestão patrimonial, em face da Decisão Monocrática Preliminar nº 1259/2016 de
fls. 271/274 que concedeu medida cautelar em processo
que versa sobre Representação TC 5501/2016 decorrente de possíveis irregularidades na Concorrência Pública
nº 006/2016 determinando a suspensão da execução do
processo administrativo nº 0125951/2016.
Posteriormente, o Município de Linhares e os Agravantes
promoveram aditamento às razões do Agravo, consoante se vê às fls. 14/18.
Instada a se manifestar a Secex/Recursos por meio de
Instrução Técnica de Recurso nº 00088/2016-3 de fls.
57/61, sugeriu o não conhecimento do agravo por não
estarem atendidos os requisitos de admissibilidade e
Diário Oficial de Contas

quanto ao pedido do efeito suspensivo ressalta a necessidade do Relator manifestar.

207/2018-1 anuiu com a proposta da ITR nº 209/2017-2
pugnando pelo não provimento dos agravos interpostos.

Nos termos regimentais, o MPC anuiu com a área técnica
e pungou pelo não conhecimento do agravo.

Para uma melhor didática tratando os recursos ora analisados referentes à mesma decisão monocrática passo a
analisar em conjunto os processos.

Conforme Despacho de fl. 68, o NCD ao fazer inventário
de dezembro de 2016 encontrou documentação original
do protocolo nº 14062/2016-7 possuindo uma mídia digital não incluída no sistema e-tcees.
Em razão desta documentação, novamente retornou os
autos a SecexRecursos, que proferiu a Instrução Técnica de Recurso nº 14/2017-8 de fls. 72/76, opinando pelo
conhecimento do presente agravo.
Analisando os autos e verificando que a manutenção dos
efeitos da decisão cautelar concedida poderia onerar excessivamente o contrato de concessão de serviço público, votei pela suspensão da eficácia da decisão, concedendo efeito suspensivo ao Agravo, gerando a Decisão
1086/2017-4 de fls. 86/92.
Retornando os autos a unidade técnica, esta por meio
de Instrução Técnica de Recurso nº 209/2017 de fls.
110/120, opinou pelo Não provimento do recurso, sugerindo a restauração da medida cautelar concedida nos
autos do TC 5501/2016.
Tramita em apenso ao autos TC 9922/2016 que trata de
Agravo com pedido de efeito suspensivo protocolizado
pela sociedade empresarial SINART SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA em desfavor da DECM nº 1259/2016, mencionada acima.
Instada a se manifestar o SecexRecursos através de Instrução Técnica de Recurso nº 13/2017-3 de fls. 24/28,
opinou pelo conhecimento do agravo.
Nos termos regimentais o MPC por meio de Parecer nº
www.tce.es.gov.br

FUNDAMENTAÇÃO:
I - ADMISSIBILIDADE RECURSAL:
Analisando as condições de admissibilidade do recurso,
verifico que a Decisão objurgada, atingiu diretamente
aos Agravantes no sentido de que, a determinação imposta foi no sentido de suspender cautelarmente execução do processo administrativo nº 0125951/2016 que
trata de concessão dos serviços de exploração de estacionamento rotativo pago de veículos em áreas, vias e
logradouros públicos, com implantação e manutenção
dos equipamentos de controle e operação no Município
de Linhares.
No que concerne ao cabimento, constata-se que o instrumento utilizado é possível e adequado à hipótese dos
autos, tendo em vista o disposto no artigo 169, da Lei
Complementar nº 621/2012, abaixo transcrito:
Art. 169. Das decisões interlocutórias e terminativas caberá agravo formulado uma só vez, por escrito, no prazo de dez dias contado da data da ciência da decisão, na
forma estabelecida no Regimento Interno.
Recursos tempestivos. Pressupostos específicos dos
agravos atendidos, motivo pelo qual Conheço do presente recurso.
II – MERITO
Em síntese, os Agravantes Katia Cilene dos Santos Félix
e Edval Antônio Sant´ana aduzem em sua peça recursal
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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que a medida cautelar de suspensão do processo administrativo nº 0125951/2016, não possui os requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar em razão
de que a vedação à participação de consórcio no Edital
de Concorrência Pública nº 006/2016 que objetivou a
concessão dos serviços de exploração de estacionamento rotativo no Município de Linhares foi objeto de impugnação de Edital sendo devidamente respondido pelo
Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, afirmando que a vedação seguiu as diretrizes legais
exercida pela autoridade competente mediante seu poder discricionário de forma proporcional e razoável.
Trouxeram, também argumentos quanto a adoção do
critério de Melhor Técnica, que não foi objeto de apreciação da cautelar, pois a decisão guerreada baseou-se,
tão somente, na vedação de consórcios prevista no Edital.
Quanto às alegações da sociedade empresária SINART –
vencedora do certame – aduz que este Tribunal de Contas não obedeceu ao artigo 111 do RITCEES que autoriza o Tribunal determinar a sustação do contrato firmado quando for verificada ilegalidade em sua execução ou
se for declarada a nulidade do procedimento licitatório
e se, somente quando a determinação não for atendida
proporá a sustação de sua execução ao Poder Legislativo respectivo.
Aduz também que é discricionariedade da Administração em vedar ou não a participação de consórcios nos
editais de licitação, concluindo que nem sempre a competitividade é favorecida pela formação de consórcios e
dependendo do objeto poderia representar um contrassenso, sendo recomendável a participação e consórcios
sempre que o objeto representar alto vulto ou compleDiário Oficial de Contas

xidade, sendo que a concessão que envolve o objeto do
contrato não é considerado como grande vulto.
Por fim, informa que mobilizou recursos para a execução
contratual, sendo que a manutenção dos efeitos da decisão atacada impõe risco fundado às atividades da Recorrente.
Pois bem, quanto à alegação da possibilidade de vedação de formação de consórcio prevista no Edital de Concorrência nº 006/2015, é certo que a lei 8.666/93 permite que, dentro do Poder Discricionário da Administração,
possa ser vedada a formação de consórcio, entretanto,
deve estar devidamente motivado e fundamentada a decisão, dentro de critérios razoáveis.
Como bem ressaltada pela equipe técnica, no caso concreto, não se pode avaliar com certeza a restrição ao caráter competitivo vez que não se pode mensurar quantos licitantes deixaram de participar do certame em razão da restrição imposta, contudo, competia aos Agravantes demonstrar adequadamente sua escolha, demonstrando tratar de hipótese excepcional, o que não
restou demonstrado nos autos do TC 5501/2016 motivo que me levou a conceder a medida cautelar diante da
plausibilidade do alegado na Representação.
Também visualizei na ocasião do deferimento da cautelar, que o prazo de duração da concessão (10 anos) caso
restasse devidamente comprovada a ilegalidade, perpetuaria o contrato eivado de ilegalidade podendo acarretar prejuízos à Administração, motivo pelo qual entendi
presente o requisito do perigo da demora.
Manifestando quanto aos argumentos trazidos pela
Agravante SINART no tocante ao não atendimento do artigo 111 do RITCEES, importante sinalizar que este Tribuwww.tce.es.gov.br

nal de Contas possui o dever constitucional de inibir a
permanência de contratação eivada de ilegalidade diante de seu Poder Geral de Cautela, mormente quando já
comprovado nos autos que foi emitida ordem de serviço
para a execução do objeto da licitação, o que por si só,
já está em consonância com o dispositivo ora invocado,
não assistindo razão à Agravante.
Quanto ao argumento de que a Agravante já havia disponibilizado recurso para atender a Administração diante do contrato firmado com a mesma, como bem ressaltado pela equipe técnica, esta Corte de Contas não tutela direitos particulares e, sim, visa a aplicação correta do
ordenamento jurídico, mormente quando visualiza ilegalidade sendo seu dever paralisar o ato considerado ilegal
no momento oportuno.
Por fim, trago ao conhecimento de Vossas Excelência
que verificando que o Município de Linhares não implementou o uso do estacionamento rotativo, mesmo após
o deferimento do efeito suspensivo da decisão de concessão da cautelar , nos auto do TC 5501/2016 por meio
de DECM notifiquei o Secretário Municipal de Segurança
e Defesa Social, para que no prazo de 10 dias informasse
a esta Corte de Contas acerca da intenção de prosseguir
ou não com o Contrato nº 119/2016.
Em resposta, o Secretário informou que com base nos
pareceres da Procuradoria Administrativa e da Controladoria Geral constatou-se aparente existência de vícios
que poderiam culminar com a anulação do processo licitatório, sendo chamada a sociedade empresária SINART
para manifestar-se, optando a mesma em ajuizar Mandado de Segurança junto à Vara da Fazenda Pública da Comarca de Linhares sob o nº 0000753-38.2018.8.08.0030
com pedido de liminar, não sendo deferido.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Diante destes elementos, entendo por prejudicada o restabelecimento da cautelar inicialmente deferida, a uma
em razão do próprio reconhecimento da Administração
pela possível ilegalidade do Edital de Concorrência nº
006/2016 e a outra pelo ajuizamento da ação, o que entendo razoável aguardar posicionamento do Poder Judiciário evitando-se decisões conflitantes.
Ante ao exposto, acolhendo o entendimento técnico e
ministerial VOTO no sentido de que o Plenário aprove a
seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:

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

EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER
– INDEFERIMENTO DE PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS DA CPI – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PROVIMENTO PARCIAL – MANTER PARCIALMENTE O ACORDÃO TC 356/2017- ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelos Senhores Maik Vieira Nolasco; Marcelo Pirovani Mataveli, Javan de Oliveira Silva, Teotônio Barbosa da
Silva, irresignados com o teor do Acórdão TC 356/2017,
constante dos autos TC 13287/2015 às fls. 165/176, que
converteu os autos de fiscalização em Tomadas de Contas Especial, julgando as contas irregulares com aplicação de multa e ressarcimento.

1.3. DEIXAR DE RESTABELECER a medida cautelar concedida nos autos TC 5501/2016 pelos fundamentos esposados neste voto;

Processos: 06033/2017-7, 13287/2015-8

1.4. APENSAR nos autos TC 5501/2016;

Classificação: Recurso de Reconsideração

1.5. DAR CIÊNCIA aos interessados.

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibitirama

2. Unânime.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

Em sessão de julgamento realizado no dia 12/12/2017,
este Plenário acompanhando meu entendimento no
sentido de acolher parcialmente as razões recursais, e
observando que a irregularidade mantida não retratou
conduta eivada de má-fé com intenção de acarretar dano ao erário, com fundamento no artigo 157 §3º do RITCEES, os responsáveis Javan de Oliveira Silva, Maik Vieira Nolasco e Teotônio Barbosa da Silva foram notificados
para pagamento do débito no prazo improrrogável de 30
(trinta) dias sob pena de ter suas contas julgadas irregulares, gerando a Decisão nº 5104/2017-6 de fls. 322/342,
publicada no dia 08/03/2018.

3. Data da Sessão: 15/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Recorrente: MARCELO PIROVANI MATAVELI, TEOTONIO
BARBOSA DA SILVA, JAVAN DE OLIVEIRA SILVA, MAIK
VIEIRA NOLASCO

Consoante se verifica no despacho nº 17106/2018-8
de fl. 345, não consta no sistema e-TCEES documentação protocolada em nome dos responsáveis acima men-

1.1. CONHECER dos Agravos vez configurados os pressupostos recursais;
1.2. NEGAR PROVIMENTO quanto ao mérito;

4. Especificação do quórum:
Diário Oficial de Contas
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cionados, vencendo o prazo da Decisão em 09/04/2018
conforme Despacho 18275/2018-3 (fl. 346).
II - FUNDAMENTAÇÃO:
O Regimento Interno deste Tribunal de Contas – Resolução TC 261/2013 – criou uma hipótese de saneamento do processo em que, reconhecida a boa -fé do agente
responsável e ausência de irregularidade grave nas contas, o Tribunal por meio de decisão preliminar, rejeita as
alegações de defesa e concede prazo para pagamento da
importância devida (art. 157, § 3º).
Na hipótese de pagamento (art. 157 §4º) o processo será
saneado e terá suas contas julgadas regulares com ressalva dando a devida quitação. A contrario sensu, na hipótese de não pagamento, as contas serão julgadas irregulares com a imposição do débito e demais penalidade
legalmente prevista.
Pois bem, feito este breve introito observo que a Decisão TC 5104/2017-6 foi devidamente publicada em
08.03.2018 não havendo manifestação dos Senhores Javan de Oliveira Silva, Maik Vieira Nolasco e Teotônio Barbosa da Silva, em relação à faculdade do pagamento do
débito constante da referida decisão.
Nesse contexto, forçoso considerar as contas irregulares,
consoante estabelece o Regimento Interno desta Corte
de Contas.

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER do recurso interposto pelos senhores Javan de Oliveira Silva, Teotônio Barbosa da Silva por restarem presentes os requisitos do artigo 164 da Lei Complementar nº 621/2012, como também sua tempestividade;
1.2. CONHECER PARCIALMENTE do recurso interposto
pelos senhores Maik Vieira Nolasco e Marcelo Pirovani
Mataveli, quanto ao item 2 do Acórdão TC 356/2017 –
Ausência de Motivação Suficiente e de Interesse Público
para Pagamento e Recebimento de Suprimento de Fundos por restarem presentes os requisitos do artigo 164
da Lei Complementar nº 621/2012, como também sua
tempestividade;
1.3. NÃO ACOLHER AS PRELIMINARES de Inconstitucionalidade dos Atos Praticados pela CPI; Dos Atos e Provas
Nulas; Da Inobservância do Devido Processo Legal
1.4. DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Acórdão TC
356/2017 no sentido de:
AFASTAR o item 1 – Disponibilização de Suprimento de
Fundos a Servidor sem Amparo Legal

Ante o exposto, ratificando a fundamentação constante
da Decisão TC 5104/2017-6 de fls. 322/342, à exceção
dos itens 1.6 e 1.7, VOTO no sentido de que o Plenário
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.

MANTER PARCIALMENTE o item 2- Ausência de motivação suficiente de interesse público para pagamento e recebimento de suprimento de fundos, com aplicação de
multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) individualmente,
nos seguintes termos:

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Responsáveis Solidários: Javan de Oliveira Silva e Maik
Vieira Nolasco – referente ao processo administrativo nº

Conselheiro Relator
Diário Oficial de Contas
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3030/2013 – R$ 40,00 (quarenta reais), que deverá ser
restituído ao cofre municipal, atualizado monetariamente na data da efetiva quitação, na forma da legislação em
vigor.
Responsável: Javan de Oliveira Silva – referente ao Processo Administrativo nº 680/2013 - R$ 93,94 (noventa e
três reais e noventa e quatro centavos), que deverá ser
restituído ao cofre municipal, atualizado monetariamente na data da efetiva quitação, na forma da legislação em
vigor.
Responsáveis Solidários: Javan de Oliveira Silva e Teotônio Barbosa da Silva – referente ao Processo Administrativo nº 7432/2012 - R$ 1.000,00 (Hum mil reais) que deverá ser restituído ao cofre municipal, atualizado monetariamente na data da efetiva quitação, na forma da legislação em vigor.
Responsáveis Solidários: Javan de Oliveira Silva e Maik
Vieira Nolasco – referente ao Processo Administrativo nº
7660/2012 - R$ 2.216,51 (dois mil, duzentos e dezesseis
reais e cinquenta e um reais) que deverá ser restituído
ao cofre municipal, atualizado monetariamente na data da efetiva quitação, na forma da legislação em vigor.
1.5. DAR ciência aos interessados;
1.6. ARQUIVAR após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 15/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e Domingos Augusto TauSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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fner.

FERNANDES VIANA

4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.

Procurador: EPAMINONDAS ALVES FERREIRA JUNIOR
(OAB: 387560-SP)

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

EMENTA: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA –
CONHECER – IMPROCEDENTE – ACOLHER PRELIMINAR
- EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MERITO -– ARQUIVAR.

ACÓRDÃO TC- 539/2018 – PLENÁRIO
Processo: 01722/2018-7
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: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Responsável: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,
ELIZABETH REBONATO POTRATZ, ALEXANDRE CAMILO

Diário Oficial de Contas

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 LINK CARD ADMINISTRADOR DE BENEFÍCIOS EIRELI, em face da Prefeitura Municipal de Serra, alegando a ocorrência de supostas irregularidades no Edital de
Pregão Eletrônico nº 376/2017, referente à “contratação
de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos, por
meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de
rede credenciada de postos de combustível, compreendendo a distribuição de: álcool, gasolina comum, diesel
comum e diese S10 para a frota de veículos automotores
da Prefeitura Municipal da Serra/ES”.
Após análise preliminar dos argumentos e da documentação constante nos autos, a área técnica confeccionou
a Instrução Técnica Conclusiva 1074/2018, sugerindo o
conhecimento da representação e extinção do processo
sem julgamento de mérito, dada a perda superveniente
do objeto, referente ao subitem 3.2 da ITC 1074/2018 e
www.tce.es.gov.br

considerar improcedente a representação tendo em vista a não constatação da irregularidade tratada no subitem 4.1 da ITC 1074/2018.
Remetido ao Ministério Público de Contas, este manifestou-se alinhando aos termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC 1074/2018, qual seja: Conhecer a presente
representação, tendo em vista o cumprimento dos requisitos do artigo 177 do RITCEES; Considerar improcedente a presente representação, na forma do art. 178, I,
do RITCEES, tendo em vista a não constatação da irregularidade tratada no subitem 4.1 da presente instrução;
Acolher a preliminar constante do subitem 3.2 desta instrução e extinguir o processo sem julgamento de mérito,
haja vista a perda superveniente do objeto, nos termos
do artigo 307, §6º, do RITCEES; Cientificar o representante da decisão a ser proferida por esta Corte de Contas, nos termos do artigo 307, §7º, do RITCEES; e Arquivar os autos na forma do art. 330, inciso IV, do RITCEES.
Incialmente, passamos a analisar os pressupostos de admissibilidade, elencados no art. 94 da Lei Complementar
621/2012, e o art. 101 da mesma lei, onde passamos a
transcreve-los:
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 repreSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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sentá-la.
Art. 101. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações
e contratos administrativos.
Parágrafo único. Aplicam-se à representação prevista
nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Verificamos que a documentação apresentada pela representante atende aos requisitos de admissibilidade
previstos do art. 94 da Lei Complementar 621/2012, motivo pelo qual conheço da representação.
Pois bem, passamos a analisar quanto ao questionamento da representante de o licitante ter que garantir um
desconto sobre o valor divulgado pela Agência Nacional
de Petróleo (ANP). Ao verificar o termo de referência em
seu item 05, Do Preço, foi feita a parametrização de preço, sendo escolhido o preço médio mensal da Serra, disponibilizado pela ANP.
Em relação à prestação de serviços de gerenciamento de
abastecimento de combustíveis, destaca-se que o Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) já se manifestou em diversas ocasiões, no sentido de sua possibilidade e de que esse modelo pressupõe que o valor pago seja parametrizado, tendo por base o preço médio do mercado local apurado pela ANP.
Nessa linha, segue excerto do voto do relator Ministro
Valmir Campelo, Acórdão TCU 90/2013 – Plenário:
[...]
10. De acordo com o termo de referência, a Samf-SP pretende contratar empresa especializada em gestão de
abastecimento de frota por meio do uso de cartão eleDiário Oficial de Contas

trônico em postos de combustíveis credenciados. Esse
modelo de contratação substitui aquele em que o órgão público licita o abastecimento e contrata uma determinada empresa de posto de combustível, normalmente com base no maior desconto oferecido sobre o preço médio pesquisado pela Agência Nacional de Petróleo
(ANP).
11. Nesse novo modelo, o contrato é firmado não mais
com uma determinada empresa de venda de combustíveis, mas com a empresa de gestão de cartões, que deve oferecer ao contratante a disponibilidade de postos
credenciados de várias bandeiras e localidades, cabendo
aos usuários e gerente da frota a escolha daqueles que
possuam o menor preço unitário praticado no momento
e localidade do abastecimento.
12. Contudo, ainda que a contração seja realizada com
uma empresa de gestão, que não fornece combustível, o modelo pressupõe que a proposta da licitante
seja parametrizada com base no preço desse produto,
tanto para efeito de julgamento e escolha daquela que
se apresentar mais vantajosa, quanto para precificar a
execução do contrato. (g.n.)
13. Na fórmula adotada pela Samf-SP, a proposta mais
vantajosa será aquela que apresentar o menor preço final após aplicados o desconto e a taxa de administração, tendo por base o preço de referência relativo à média do mercado local apurado pela ANP. (g.n.).
Neste mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de
Contas do Estado do Espirito Santo, por meio do Acordão TC 850/2015 – Plenário; Acordão TC 1355/2017 –
Primeira Câmara.
Quanto a esse questionamento corroboro com o entenwww.tce.es.gov.br

dimento da equipe técnica deste Tribunal, e considero
improcedente, na forma do art. 178, I, do RITCEES, tendo
em vista a não constatação de irregularidade.
Quanto ao outro item questionado pela representante,
qual seja vasta rede credenciada de abrangência estadual e nacional, observo que ao analisar a documentação
acostada aos autos pela parte representada e ao analisar o site eletrônico da Prefeitura Municipal da Serra,
observa-se que a empresa LINK CARD ADMINISTRADOR
DE BENEFÍCIOS EIRELI, apresentou junto a Municipalidade impugnação ao edital por conter clausula restritiva,
comprometendo a competitividade, qual seja credenciar
postos em todas as cidades do Espirito Santo, bem como em todo território nacional. Em resposta a impugnação ofertada pela empresa a Municipalidade entendeu assistir razão, dando-lhe provimento. Sendo republicado o edital, realizando alterações nos pontos suscitados (conforme novas disposições contidas no item 2.5 e
5 do Anexo IV –TERMO DE REFERÊNCIA do edital retificado contido no sítio eletrônico do município da Serra).
Razão pelo qual entendo que houve a perda superveniente do objeto impugnado, devendo ser o processo extinto sem a resolução do mérito, 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 saSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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nar 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)

1.5. Posteriormente à confecção do acórdão deste jul-

62, parágrafo único da Lei Complementar nº 621/2012;

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica cujos fundamentos integram este voto independente de transcrição e do Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.

1.6. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

Exercício: 2014

Sérgio Manoel Nader Borges

4. Especificação do quórum:

Conselheiro Relator

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presi-

1. ACÓRDÃO

dente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Domingos

Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1. Conhecer a presente representação, tendo em vista
o cumprimento dos requisitos do artigo 177 do RITCEES;
1.2. Considerar improcedente a presente representação, na forma do art. 178, I, do RITCEES, tendo em vista
a não constatação da irregularidade tratada no subitem
4.1 - parametrização de preço, da Instrução Técnica Conclusiva ITC 1074/2018;
1.3. Acolher a preliminar constante do subitem 3.2 da
Instrução Técnica Conclusiva ITC 1074/2018 e extinguir
o processo sem julgamento de mérito, haja vista a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 307,
§6º, do RITCEES;
1.4. Cientificar o representante do teor da decisão final
a ser proferida, conforme art. 307, § 7º, da Resolução TC
261/2013;
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gamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas nos termos do art.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 15/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 540/2018 – PLENÁRIO
Processo 03913/2015-2

UG: SEGER - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Humanos
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: PABLO RODNITZKY, SANDRA HELENA
BELLON MODOLO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO
DE 2014 – REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos
– SEGER, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Pablo Rodnitzky - Secretário.
Em atendimento ao sugerido na Instrução Técnica Inicial – ITI 2374/2015-5 e Relatório Técnico Contábil – RTC
00418/2015-1, o responsável foi regularmente citado,
em cumprimento aos termos da Decisão Monocrática
2252/2015-6 e Termo de Citação 2366/2015-1, trazendo
aos autos a documentação de fls. 89-289.
Registra-se que a Decisão Monocrática 291/2016-1 deferiu a reabertura de prazo para que o responsável apresentasse sua defesa.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva 00630/2018-1, opinou no sentido
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de que seja julgada regular com ressalva a prestação de
contas em apreço, expedindo-se recomendação.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, mediante
Parecer 01354/2018-1, 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, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual da
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos –
SEGER, relativa ao exercício de 2014, 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 recomendação.
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 00630/2018-1, verbis:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a prestação de contas anual relativa à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER, exercício de 2014, ficando mantida a irregularidade descrita no subitem 2.2, deste relatório.
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Desta forma, quanto ao aspecto técnico-contábil, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES COM RESSALVA as contas das SR.
PABLO RODNITZKY, no exercício de funções de ordenador de despesas do SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
E RECURSOS HUMANOS - SEGER, no exercício de 2014,
na forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se, ainda, em função da irregularidade mantida,
no subitem 2.2 deste relatório, recomendar à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER,
na pessoa de seu atual gestor, que:
- Quando das próximas reavaliações de bens móveis, o
gestor faça constar em notas explicativas, naqueles casos em que bens forem avaliados positivamente com
percentuais muito acima do esperado, segundo metodologia aplicada, os critérios utilizados que culminou
com uma “supervalorização” do bem, uma vez que o
MCASP, 7ª edição, item 7.1.1, estabelece em que devem constar das reavaliações, quais foram os critérios
utilizados para avaliação do bem e sua respectiva fundamentação. - g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.

mal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário;
(...)
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva,
o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das medidas necessárias à correção das impropriedades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência. g.n.
Desse modo, verifico da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desta feita, efetivamente, da análise dos autos, verifico
que a área técnica entendeu como regular com ressalva
a prestação de contas, 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 subitem 2.2, havendo necessidade de expedição de recomendação.
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.

Art. 84. As contas serão julgadas:

MARCO ANTONIO DA SILVA

(...)

Relator

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza for-

1. ACÓRDÃO:

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

www.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
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os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, relativa ao exercício de 2014,
sob a responsabilidade do Sr. Pablo Rodnitzky - Secretário, em razão da mantença da irregularidade formal
contida no subitem 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva
00630/2018-1, dando-lhe a devida quitação;
1.2. EXPEDIR RECOMENDAÇÃO ao atual Secretário de
Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, nos seguintes termos:
1.2.1. Faça constar em notas explicativas, quando das
próximas reavaliações de bens móveis, os casos em que
forem avaliados bens positivamente com percentuais
muito acima do esperado, segundo metodologia aplicada, os critérios utilizados que culminaram em uma “supervalorização” do bem, uma vez que o MCASP, 7ª edição, item 7.1.1, estabelece em que devem constar das
reavaliações, quais foram os critérios utilizados para
avaliação do bem e sua respectiva fundamentação;

4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva (relator).

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

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

Tratam os presentes autos de Representação, protocolizada nesta Corte de Contas pelo Sr. Irineu Luiz Tomazelli, sócio diretor da empresa Engesan Engenharia e Saneamento Ltda, em face da Comissão Permanente de Licitação da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, acerca de possíveis irregularidades contidas
no Edital de Licitação 011/2016, de responsabilidade dos
Srs. Romeu de Souza Nascimento Junior e Pablo Ferraço
Andreão, respectivamente, Presidente da Comissão de
Licitação e Presidente da Companhia.

ACÓRDÃO TC- 541/2018 – PLENÁRIO
Processo: 02375/2017-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Instada a se manifestar, a área técnica, nos termos da
Manifestação Técnica 00849/2017-3, opinou pela admissibilidade da presente Representação e, no mérito, pela
sua improcedência, em razão de não poderem ser indicadores de restrição ao caráter competitivo do certame
os quantitativos mínimos exigidos no edital, sugerindo,
dessa forma, o arquivamento dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos termos do
Parecer 00197/2018-1, divergindo da área técnica, pugnou no sentido de que seja conhecida a representação
e, no mérito, seja considerada procedente.

1.3. ARQUIVAR os presentes autos após ciência dos interessados e o respectivo trânsito em julgado.

UG: CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento

2. Unânime.

Relator: Marco Antônio da Silva

3. Data da Sessão: 15/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Representante: ENGESAN - ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA

4. Especificação do quórum:

Responsável: PABLO FERRACO ANDREAO, ROMEU SOUZA NASCIMENTO JUNIOR

É o sucinto relatório.

EMENTA: REPRESENTAÇÃO – CONHECER - IMPROCEDÊNCIA – CIÊNCIA - ARQUIVAR.

Tendo sido autuada a presente representação, noticiando supostas irregularidades no Edital de Licitação

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
Diário Oficial de Contas
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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 Colegiado, na forma do art.
29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
VOTO
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011/2016, realizado pela Companhia Espírito Santense
de Saneamento - CESAN, faz-se necessária a análise dos
atos e fatos, para posterior deliberação, em razão da documentação que lhe deu suporte.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
No que se refere aos requisitos de admissibilidade da
presente representação, 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 – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:
I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
II - Magistrados e membros do Ministério Público;
III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao art. 76, § 1º, da Constituição Estadual;
IV - Senadores da República, Deputados Federais, Estaduais e Vereadores;
V - os Tribunais de Contas dos entes da Federação;
VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;
VII - unidades técnicas deste Tribunal;
VIII - as equipes no exercício do controle externo, nos
termos do art. 37, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal;
IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
conhecimento de irregularidades em virtude do exercício do cargo ou de função que ocupem;

III - estar acompanhada de indício de prova;

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

IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;

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

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

Deste modo, tendo o representante interesse e legitimidade, preenchidos os demais requisitos legais e regimentais, deve a mesma ser conhecida.

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

2. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

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

Da análise do feito, verifico que a área técnica opinou pela improcedência da presente representação com o consequente arquivamento dos autos.

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

Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
nos termos da Manifestação Técnica 00849/2017-3, verbis.

(...)

[...]
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De forma que as exigências quanto a exigência de comprovação de execução de quantidades mínimas, não pode ser considerado, a priori, exorbitante a ponto de se
inferir que possam causar restrição indevida à competitividade do certame.
CONCLUSÃO:
Entende-se que a denúncia apresentada pela empresa
Engesan Engenharia e Saneamento Ltda é ADMISSÍVEL
e no mérito a consideramos IMPROCEDENTE tendo em
vista que os quantitativos mínimos exigidos no edital
não podem a princípio ser indicadores de restrição ao
caráter competitivo do certame.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
Tendo em vista que a denúncia apresentada pela empresa Engesan Engenharia e Saneamento Ltda não apresentou elementos que levassem a convicção de que ocorreram irregularidades no Edital nº 11/2016, relativo à exigência de quantitativos mínimos elencados pela empresa denunciante, sugerimos ao eminente conselheiro relator que DETERMINE, ouvido o Ministério Público junto ao Tribunal o arquivamento do processo, conforme
artigo 207, inciso III do RITCEES. – g.n.
Por seu turno, o Parquet de Contas, nos termos do Parecer 00197/2018-1, da lavra do Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, divergindo da área técnica, pugnou pela procedência nos seguintes termos, verbis:
[...]
Ante a ampla fundamentação aduzida, pode-se concluir
que a exigência de documento que comprove a capacidade técnico-operacional não pode ser colocada como
elemento impeditivo à habilitação de possíveis interessados em contratar com a Administração Pública, não só
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pela ausência de suporte legal, mas também pela inconveniência em relação aos desígnios de um procedimento licitatório.
3 CONCLUSÃO
Nestes termos, o Ministério Público de Contas, data venia o entendimento da Equipe Técnica da Secretaria de
Controle Externo de Obras Públicas e Serviços de Engenharia, pugna pelo conhecimento da Denúncia e, quanto ao mérito, pela PROCEDÊNCIA, ensejadora de nulidade do Edital de Concorrência nº. 11/2016, ante a presença de cláusulas indevidas, que inviabilizaram a justa concorrência entre os licitantes disponíveis no mercado. - g.n.
Assim sendo, passo à análise do mérito.
3. DO MÉRITO:
Vislumbra-se da análise dos autos que a empresa Engesan Engenharia e Saneamento Ltda, protocolizou neste
Tribunal de Contas a presente Representação, em face
da Comissão Permanente de Licitação da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, acerca de possíveis irregularidades contidas no Edital de Licitação
011/2016, com pedido de alteração ou anulação, tendo
como objeto a Contratação de Serviços relativos ao crescimento vegetativo nos sistemas de abastecimento de
água e esgotamento sanitário nos municípios do interior,
onde a CESAN atua como concessionária.
Descreve o corpo técnico que as exigências tendentes a
comprovar a capacitação técnica do interessado em contratar com o ente público devem ser concebidas dentro
das nuances e particularidades que caracterizam o contrato a ser formalizado, sendo apenas de rigor que estejam pautadas nos princípios que norteiam o interesDiário Oficial de Contas

se público.

1. ACÓRDÃO:

Em se tratando de licitação de serviços de engenharia
de grande porte, não há por que cogitar da ilegalidade da norma editalícia que exige a comprovação de experiência anterior em obra similar à licitada, porquanto concebida com propósito de permitir à Administração Pública avaliar a capacidade técnica dos interessados em com ela contratar, nos exatos termos do que
prescreve a primeira parte do inciso II do art. 30 da Lei
nº 8.666/93.

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:

No que se refere à conexão destes autos com o Processo TC 1239/2017, o corpo técnico informa que as supostas irregularidades neste mesmo Edital de Licitação
011/2016 estão sendo objeto de análise naqueles autos,
deflagrado pela representação com pedido de cautelar
de suspensão de certame formulada pela empresa Rodaeng Engenharia LTDA - ME.
Assim sendo, conforme opinou o subscritor da manifestação técnica a presente representação deve ser considerada improcedente e arquivada, vez que a mesma
não apresentou elementos que levassem a convicção de
que ocorreram irregularidades no Edital nº 11/2016, relativo à exigência de quantitativos mínimos elencados
pela Representante.
4. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e divergindo do entendimento 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
www.tce.es.gov.br

1.1. CONHECER da presente representação para, no
MÉRITO, considerá-la IMPROCEDENTE, vez que que os
quantitativos mínimos exigidos no edital não podem, a
princípio, ser indicadores de restrição ao caráter competitivo do certame;
1.2. DAR ciência aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 15/05/2018 - 14ª 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. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 542/2018 – PLENÁRIO
Processo: 08138/2017-6
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
Relator: Marco Antônio da Silva
Representante: ENGESAN - ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
Responsável: PABLO FERRACO ANDREAO, ROMEU SOUZA NASCIMENTO JUNIOR
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECOMENDAÇÃO - CIÊNCIA AOS INTERESSADOS - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Representação, protocolizada nesta Corte de Contas pela empresa Engesan Engenharia e Saneamento LTDA, em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Edital de Concorrência Pública 12/2017, de responsabilidade dos Srs. Pablo
Ferraço Andreão e Romeu Souza Nascimento Junior,
respectivamente, Presidente e Presidente da Comissão
Diário Oficial de Contas

de Licitação.
Em cumprimento à Decisão Monocrática 1595/2017-7,
notificou-se os responsáveis, a fim de que encaminhassem a cópia integral da Concorrência Pública 12/2017,
informando em que fase se encontrava, bem como apresentassem suas justificativas, acerca das alegações contidas na Petição Inicial 348/2017-5.
Devidamente notificados, Termos de Notificação
2851/2017-4 e 2850/2017-1, os responsáveis trouxeram
aos autos a documentação solicitada que, analisada pela área técnica, originou a Instrução Técnica Conclusiva
00892/2018-8, que sugeriu a improcedência da representação, o arquivamento dos autos, com ciência das
partes e de terceiros interessados, bem como expedição
de recomendação.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos
do Parecer 01220/2018-9, em consonância com a área
técnica, pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado, 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 Concorrência
Pública 12/2017, realizado pela Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, faz-se necessária a análise dos atos e fatos para posterior deliberação, em razão
da documentação que lhe deu suporte.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
www.tce.es.gov.br

No que se refere aos requisitos de admissibilidade da
presente representação, 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 – 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.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
(...)
Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:
I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
II - Magistrados e membros do Ministério Público;
III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao art. 76, § 1º, da Constituição Estadual;
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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IV - Senadores da República, Deputados Federais, Estaduais e Vereadores;
V - os Tribunais de Contas dos entes da Federação;
VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;
VII - unidades técnicas deste Tribunal;
VIII - as equipes no exercício do controle externo, nos
termos do art. 37, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal;
IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
conhecimento de irregularidades em virtude do exercício do cargo ou de função que ocupem;
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.
Deste modo, tendo o representante interesse e legitimidade, preenchidos os demais requisitos legais e regimentais, deve a mesma ser conhecida.
2. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise do feito, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela improcedência da presente representação, com expedição de
recomendação, bem como o consequente arquivamento dos autos.

recomendação para que nos próximos certames se elabore e disponibilize as justificativas técnicas completas e
suficientes para comprovação adequada da complexidade técnica dos serviços quando for exigida a comprovação da capacidade técnico-operacional.

capacidade técnico-operacional no Edital da Concorrência Pública 12/2017, realizada pela CESAN.

6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

- De modo que não cabe razão ao requerente “que não
sejam exigidas visitas técnicas, com possibilidade de
conluio entre os interessados”, o que não se admite é a
visita técnica com horário marcado com a presença de
todos os interessados.

Ante ao exposto, submetemos à consideração do eminente conselheiro relator a seguinte proposta de encaminhamento:
DECIDIR pela improcedência da representação conforme art. 178, I, c/c art.186 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do ES, uma vez que não foi constatada irregularidade ou ilegalidade nos fatos narrados pelo representante.
DETERMINAR o arquivamento do processo, após a adoção das providencias determinadas e da expedição das
comunicações, nos termos do Art. 330, I do Regimento
Interno do Tribunal de Contas do ES.
RECOMENDAR nos termos do art. 206, § 2º do RITCEES que, nos próximos procedimentos licitatórios em
que forem exigidas comprovações de capacidade-técnica operacional, a elaboração de justificativas técnicas
completas e suficientes para comprovação adequada
da complexidade técnica dos serviços. – g.n.

Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva
00892/2018-8, verbis.

Por seu turno, o Parquet de Contas, nos termos do Parecer 01220/2018-9, da lavra do Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área técnica, pugnou
no mesmo sentido.

[...]

3. DO MÉRITO:

5 CONCLUSÃO

Da análise dos autos, verifico que os fatos narrados versam sobre questionamento do licitante, acerca de suposta exigência de visita técnica e a exigência de atestado de

Entende-se que não há indícios de irregularidades nos
itens apontados na representação, faz-se necessária a
Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Quanto a primeiro questionamento, exigência de visita
técnica, em sua análise, o subscritor da Instrução Técnica assim descreveu:

A possibilidade de que os interessados em participar do
certame possam fazer visita ao local das obras é uma boa
prática quando se trata das contratações de obras públicas.
No tocante ao segundo questionamento, exigência de
atestado de capacidade técnico-operacional, o subscritor da Instrução Técnica discorreu nos seguintes termos:
- Apesar de a legislação ter se referido apenas a capacidade técnico-profissional, entende-se que é licito exigir a
comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, sendo legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras
ou serviços com características semelhantes, devendo
essa exigência guardar proporção com a dimensão e a
complexidade do objeto a ser executado.
- Esse é o entendimento que prepondera nas decisões
do TCU, pois não há razoabilidade em se permitir que
qualquer empresa esteja habilitada a realizar determinados trabalhos que, pelo porte e nível de complexidade, ensejam a contratação de empresas com comprovaSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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da experiência para tal execução. Nesse particular, a exigência de quantitativos mínimos guarda proporção com
a necessidade da escolha de empresas capacitadas para
a entrega bem-sucedida do objeto da licitação.
Assim sendo, conforme opinou o subscritor da instrução
técnica, a presente representação deve ser considerada
improcedente e, consequentemente, deve ser arquivada, uma vez que estão ausentes os indícios de irregularidades nos fatos narrados na Representação, capazes de sustentar os indicativos de irregularidades apontados.

Resolução TC nº 261/2013;
1.2. RECOMENDAR aos Srs. Pablo Ferraço Andreão e Romeu Souza Nascimento Junior, respectivamente, Presidente e Presidente da Comissão de Licitação da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, nos termos do art. 206, § 2º do RITCEES que, nos próximos procedimentos licitatórios em que forem exigidas comprovações de capacidade-técnico operacional, a elaboração de justificativas técnicas completas e suficientes para comprovação adequada da complexidade técnica dos
serviços;

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

ACÓRDÃO TC- 543/2018 – PLENÁRIO
Processos: 09204/2017-1, 02442/2017-1
Classificação: Embargos de Declaração
UG: SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça

Desse modo, acolho o entendimento técnico, corroborado no Parecer Ministerial, quando opinaram pela improcedência da presente Representação.

1.3. ARQUIVAR os presentes autos após a ciência dos interessados e o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.

Interessado: WALACE TARCISIO PONTES

4. DO DISPOSITIVO:

3. Data da Sessão: 15/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária do
Plenário.

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

4. Especificação do quórum:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONHECER DAR PROVIMENTO – REFORMULAR TERMOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO PARA “NÃO CONHECER DA REPRESENTAÇÃO INTENTADA” – CIÊNCIA - ARQUIVAR.

Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário desta Egrégia Corte de Contas, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONSIDERAR IMPROCEDENTE a presente Representação, em face da ausência dos indícios de irregularidades descritos nos fatos narrados, com fundamento no
art. 178, I, c/c art.186 do Regimento Interno do TCEES Diário Oficial de Contas

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
www.tce.es.gov.br

Relator: Marco Antônio da Silva

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração, opostos pelo Ministério Público Especial de Contas,
subscrito pelo Procurador Dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva, em face do Acórdão TC nº 01130/2017-1, prolatado nos autos do Processo TC nº 2442/2017-1.
O Embargante alega, em síntese, a existência de CONTRADIÇÃO na decisão, que originou o v. Acórdão, em razão da representação daqueles autos ter sido conhecida
e julgada improcedente.
Alega, também, que o mérito pela “improcedência ou
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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procedência da representação pressupõe a oportunidade de defesa aos responsáveis, através da devida citação
válida, ato essencial para a existência jurídica do processo e imprescindível para a relação jurídico-processual”.
Por fim, requer o Embargante o conhecimento e provimento dos presentes embargos para o fim de suprir a
contradição verificada no Acórdão embargado.
Assim, conforme regular distribuição vieram os autos a
este magistrado de Contas para emissão de relatório e
voto para efeito de deliberação do Colegiado, nos termos do art. 29, da Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
O Embargante alega existência de contradição no Acórdão TC nº 01130/2017-1, motivo pelo qual interpôs os
presentes embargos de declaração com o objetivo de suprir tal contradição, razão pela qual se faz necessária sua
análise.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Frisa-se que o Acórdão TC nº 01130/2017-1 – Plenário,
prolatado nos autos do Processo TC nº 2442/2017-1, conheceu da representação formulada pela empresa GeoControl Indústria, Comércio e Serviços em Tecnologia
da Informação S/A, em face da Secretaria de Estado de
Justiça do Estado do Espírito Santo – SEJUS, bem como
indeferiu a medida cautelar pleiteada, considerando-a
improcedente, nos seguintes termos, verbis:
[...]
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à
Diário Oficial de Contas

apreciação.

Presidente

Em 16 de agosto de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS

CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS

Conselheira Substituta

Relatora

1. Acórdão:

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário,
ante as razões expostas pela relatora, em:

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

1.1 Conhecer da Representação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade prescritos nos artigos 94 e 101, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012;

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

1.2. Indeferir a medida cautelar pleiteada, uma vez que
não observados os requisitos autorizativos;
1.3. Julgar IMPROCEDENTE a representação, nos termos
dos artigos 95, I, c/c art. 99, § 2º, ambos da Lei Complementar nº 621/2012;
1.4. Cientificar a representante da presente decisão, em
observância ao artigo 307, §7º, do RITCEES;
1.5. Arquivar, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/09/2017 - 30ª Sessão Plenária.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud
Freitas (Relatora) e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
=Procurador-geral do Ministério Público Especial de
Contas
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
Assim sendo, passo a analisar se estão presentes os requisitos de admissibilidade para o processamento do recurso, para, após, enfrentar o mérito recursal.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
INTENTADO:
Compulsando o processado, verifico que os autos ingressaram na Secretaria do Ministério Público de Contas, no dia 08/12/2017, iniciando-se a contagem do prazo para interposição do recurso no dia 09/12/2017.
Constato, ainda, que os embargos foram protocolados
na data de 11/12/2017, sendo tempestivos, considerando-se que o artigo 157 da Lei Complementar Estadual nº
621/2012 prevê prazo em dobro para interposição do reSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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curso pelo Parquet de Contas.
Desse modo, de fato, os embargos interpostos pelo Ministério Público Especial de Contas são tempestivos, vez
que o prazo final para interposição dos embargos de declaração se encerraria no dia 18/12/2017, tendo sido o
recurso apresentado dentro do prazo legal.
Quanto à legitimidade, esta é conferida, em regra, ao sujeito que já ocupava um dos polos processuais como parte dentro do processo, sendo sucumbente em face de
decisão proferida.
Contudo, excepcionalmente, permite-se a legitimidade para interposição recursal a sujeito não ocupante de
um dos polos do processo, como ocorre com o Ministério Público ou o terceiro prejudicado, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil, verbis:
[...]
Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público,
como parte ou como fiscal da ordem jurídica.
Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. – g.n.
Outrossim, em consonância com as disposições do Código de Processo Civil, a Lei Complementar Estadual nº
621/2012, fez constar do § 1º, do artigo 167, a possibilidade de interposição de recurso pelo Ministério Público
Especial de Contas, nos seguintes termos, verbis:
[...]
Art. 167. (...)
Diário Oficial de Contas

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito pela parte, pelo interessado ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em petição dirigida
ao Relator com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, dentro do prazo improrrogável de cinco
dias, vedada a juntada de qualquer documento. – (g. n.).
Por todo o exposto, verifica-se que o recurso preenche
os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, tempestivo, bem como possuindo o Embargante o interesse e a legitimidade recursal para o manejo do recurso interposto.
Ademais, cumpre ressaltar que os embargos de declaração apresentam peculiaridade recursal, visto que se revestem de recurso de fundamentação vinculada, exigindo-se a demonstração da ocorrência de um defeito na
decisão atacada (obscuridade, contradição ou omissão),
para que o recurso seja cabível.
Contudo, a comprovação de uma das espécies de defeito
confunde-se com o próprio juízo de mérito, motivo pelo
qual passo ao seu exame.
3. DO MÉRITO RECURSAL - A CONTRADIÇÃO ALEGADA
PELO EMBARGANTE:
O embargante alega, em síntese, que o Acórdão TC nº
01130/2017-1 – Plenário, contém contradição, vez que a
representação, formulada pela empresa GeoControl Indústria, Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação S/A, em face da Secretaria de Estado de Justiça do
Estado do Espírito Santo – SEJUS, foi analisada no mérito, contextualizando-se que “a análise do mérito pela
improcedência ou procedência da representação pressupõe a oportunidade de defesa aos responsáveis, através
da devida citação válida, ato essencial para a existência
www.tce.es.gov.br

jurídica do processo e imprescindível para a relação jurídico-processual”.
Destaca, pois, o Embargante que nos autos do Processo
TC nº 2442/2017-1 (Representação), apenas ocorreu a
notificação do gestor, não tendo havido citação, e, consequentemente, não houve angularização processual,
afrontando-se os princípios da ampla defesa e do contraditório.
Cabe ressaltar que os requisitos de admissibilidade não
foram analisados na respectiva representação, tendo a
área técnica e o Parquet de Contas se manifestado pela improcedência da representação, não havendo indícios de irregularidades para propiciar a ampla defesa e
o contraditório, entendendo que no caso, a representação não deveria ter sido conhecida.
O embargante, na exordial, analogicamente, enfatiza julgados desta Corte de Contas nos Acórdãos TC nº
1031/2016 e 1087/2016, reforçando, inclusive, seu entendimento.
Saliento que, no caso em comento, deixei de notificar
os interessados para apresentar contrarrazões, conforme preceitua o artigo 156, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, por entender que o provimento dos presentes Embargos de Declaração não traz nenhum prejuízo às partes constantes dos autos do Processo TC nº
2442/2017-1, isto porque, a decisão deveria ter sido pelo não conhecimento da representação.
Assim sendo, da análise do mérito, verifico que assiste
ao Embargante quanto a existência de contradição no
referido Acórdão, devendo este ser corrigido, para dele constar o não conhecimento da respectiva representação.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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4. DISPOSITIVO:

Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.

Ante o exposto, acompanhando as razões do Órgão Ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva (relator).

MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Ministério Público Especial de Contas,
através do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, em face do Acórdão TC nº 01130/2017-1, prolatado
nos autos do Processo TC nº 2442/2017-1, para, NO MÉRITO, em razão da contradição havida, lhe dar PROVIMENTO, reformulando-se os termos do v. Acórdão embargado, apenas para “NÃO CONHECER DA REPRESENTAÇÃO INTENTADA”, conforme razões antes expendidas;
1.2. JUNTE-SE cópia desta decisão nos autos do Processo
TC nº 2442/2017-1, ARQUIVANDO-SE os presentes autos após ciência dos interessados e o respectivo trânsito em julgado.

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

ACÓRDÃO TC- 567/2018 – PLENÁRIO
Processo: TC 5552/2017
Classificação: Recurso de Reconsideração

O EXMO.SR.CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor José Tavares de Moura, em face do Acórdão TC 388/2017 prolatado nos autos do Processo TC
3466/2016, que cuida de Prestação de Contas de Ordenador no exercício 2015:
“AC Ó R D ÃO TC 388/2017
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3466/2016,ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dozede abrilde dois mil e
dezessete, à unanimidade,nos termos do voto do relator,
conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Manter as seguintes irregularidades, conforme fundamentado no votodo relator:
1.1 Ausência de repasse do Imposto de Renda Retido na
Fonte à Prefeitura (Item 4.2.2 do RTC 415/2016);
1.2 Despesa total com Folha de Pagamento Superior a
70% da Transferência de Duodécimos no Exercício (Item
5.2.1 do RTC 415/2016);

2. Unânime.

Recorrente: José Tavares de Moura

3. Data da Sessão: 15/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Procurador: Gilbert Nazário Ribeiro - OAB/ES 19.438

2. Julgadas irregulares as contas da Câmara Municipal
de Ibitirama referentes ao exercício de 2015, de responsabilidade do senhor José Tavares de Moura, nos termos do artigo 84 inciso III da Lei Complementar Estadual 621/2012;

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – PROVIMENTO – AFASTAR AS IRREGULARIDADES DESCRITAS
NOS ITEMS 1.1 E 1.2 DO ACÓRDÃO TC 388/2017 – JULGAR REGULARES AS CONTAS -– ARQUIVAR.

3. Aplicar multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) ao
senhor José Tavares de Moura, com fulcro no inciso IV,
do art. 87 da Lei Complementar 621/2012 e art. 389 inciso I do Regimento Interno,a ser atualizada em confor-

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Diário Oficial de Contas

Exercício: 2015
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Ibitirama
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midade com os artigos 135 §3º e 138 da Lei Complementar 621/2012;

rio Público de Contas (Parecer 4829/2017), da lavra do
Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva.

Manifestação Técnica 1293/2017:

5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

Na sessão plenária do dia 19 de dezembro de 2017 foi realizado o devido pregão.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

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 se encontram previstos no
art. 402 do mesmo diploma normativo.”
Em breve exame dos autos, verificou-se que o documento autuado demonstrava atender os requisitos que autorizam o processamento do feito, ressaltando que esta
verificação cinge-se ao juízo prévio de processabilidade
previsto no art. 288, XVI da Resolução TC 261/2013, sem
prejuízo do exame pressupostos recursais pelo colegiado competente.
Tendo os autos sido remetidos à SecexRecursos para análise, esta emitiu a Instrução Técnica de Recurso
190/2017 opinando pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, por remeter os autos à Secex Contas, considerando que a matéria em questão possui natureza meramente contábil.
Seguiu-se a Manifestação Técnica 1293/2017 (fls. 49-67)
onde conclui pelo provimento parcial do recurso, afastando a irregularidade descrita no item 1.1 do Acórdão
TC 388/2017 (Ausência de Repasse do Imposto de Renda Retido na Fonte à Prefeitura), e mantendo a irregularidade descrita no item 1.2 (Despesa total com folha de
pagamento superior a 70% da transferência de duodécimos no exercício), entendimento esse corroborado na
Instrução Técnica de Recursos 222/2017 e pelo MinistéDiário Oficial de Contas

Foi realizada sustentação oral pelo Dr. Gilbert Nazário Ribeiro, representando o senhor José Tavares de Moura na
sessão plenária do dia 30 de janeiro de 2018. Após juntada de memorial e documentos comprobatórios, os autos
foram encaminhados à área técnica para análise e Ministério Público de Contas.
O Núcleo de Recursos e Consultas emitiu a Manifestação Técnica 282/2018 concluindo “pela manutenção da
irregularidade apontada no item 5.2.1 do RT 415/2016
e 2.3 da ITC 720/2017, bem como dos demais termos
e determinações constantes do Acórdão TC - 388/2017
- Primeira Câmara.” (Despesa total com folha de pagamento superior a 70% da transferência de duodécimos
no exercício).
Seguiu-se Parecer Ministerial 1590/2019 no mesmo
sentido.
É breve o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico em parte o posicionamento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, exarado na Manifestação Técnica 1293/2017, na Instrução Técnica de
Recurso 222/2017 e na Manifestação Técnica 282/2018,
abaixo transcritas.
www.tce.es.gov.br

“[...]
Tratam os autos de pedido de reconsideração interposto aos termos do Acórdão 388/2017 – Primeira Câmara,
que julgou irregulares as contas do exercício de 2015 da
Câmara Municipal de Ibitirama, sob a responsabilidade
do Senhor José Tavares de Moura – Presidente da Câmara Municipal.
Da análise inicial da Prestação de Contas, encaminhada
por meio do processo 3466/2014, foi elaborado o Relatório Técnico Contábil RTC 415/2016 (fls. 04/33) apontando diversos indicativos de irregularidades. Na sequencia,
a Instrução Técnica Inicial 1028/2016 (fls. 34/35), sugeriu
a citação do gestor responsável para, no prazo estabelecido, apresentar documentos e/ou justificativas que entendesse necessárias à elucidação dos indícios de irregularidades apontados.
Em Decisão Monocrática Preliminar DECM 1537/2016
decidiu o Relator pela citação do responsável, fixando prazo de trinta dias improrrogáveis para apresentação das considerações necessárias, sendo o Sr. José Tavares de Moura citado por meio do Termo de Citação nº
50087/2016.
Devidamente citado o gestor responsável protocolizou
nesta Corte de Contas em 13/02/2017, tempestivamente, sob o nº TC 01362/2017-7, justificativas e documentação relativas aos indicativos de irregularidades registrados nos itens 4.2.1, 4.2.2, 5.2.1 e 7.1 do RTC 415/2016.
Apresentadas as justificativas e os documentos pelo gestor, após análise, a área técnica emitiu Instrução Técnica
Conclusiva ITC 720/2017 (fls. 94/110) sugerindo que esSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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te Egrégio Tribunal de Contas, julgue irregulares as contas do Sr. José Tavares de Moura, Presidente da Câmara
Municipal, durante o exercício de 2015.
Dando prosseguimento ao feito, os autos foram enviados ao Ministério Público Especial de Contas, na pessoa do Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador
de Contas, através do PPJC 1131/2017 anuiu à proposta
contida na ITC 720/2017, pugnando pela irregularidade
da prestação de conas anual.
Na sequência, em seu voto – Voto do Relator 1970/2017
o Relator acompanhou integralmente o entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, no
sentido de julgar irregulares as contas sob responsabilidade do Sr. José Tavares de Moura, Presidente da Câmara Municipal de Ibitirama, em razão da manutenção das
irregularidades apontadas nos itens 4.2.2 e 5.2.1 do RTC
415/2016, bem como pela aplicação de multa ao responsável.
A Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas emitiu o Acórdão 388/2017 que julgou irregular a Prestação
de Contas Anual da Câmara Municipal de Ibitirama, sob a
responsabilidade do senhor José Tavares de Moura, referente ao exercício de 2013, com amparo no artigo 84, inciso III, bem como pela aplicação de multa ao gestor responsável, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
fulcro no inciso IV, do art. 87 da LC 621/2012 e art. 389
inciso I do RITCEES.
Em 31/07/2017 foi autuado o processo nº 5.552/2017
(a partir de protocolo realizado em 31/07/2017) tratando de recursos de reconsideração em face ao Acórdão 388/2017 – Primeira Câmara, incerto no processo
nº 3466/2016, em nome do Sr. José Tavares de Moura,
distribuído por sorteio ao Conselheiro Sebastião Carlos
Diário Oficial de Contas

Ranna de Macedo, foi apensado ao segundo, passando
a tramitar juntos. O ilustre relator, através do Despacho
42680/2017, decidiu encaminhar os autos a SEGEX para
os impulsos necessários.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados a SecexRecurso, que se manifestou, através do Despacho
190/2017, pelo encaminhamento a SecexContas por tratar de matéria eminentemente contábil.
Por fim, foram os autos remetidos a esta unidade técnica para fins de análise das justificativas apresentadas em
sede de recurso.
ANÁLISE TÉCNICA

to à Prefeitura.
A ausência de repasse do Imposto de Renda Retido na
Fonte à Prefeitura Municipal, para o devido reconhecimento desse imposto na receita do Município, contraria
ao que determina a Constituição Federal/1988, em seu
art. 158, inciso I, que dispõe:
Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I. o produto da arrecadação do imposto da União sobre
a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na
fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por
eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem
e mantiverem;

AUSÊNCIA DE REPASSE DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE À PREFEITURA (ITEM 4.2.2 DO RTC 415/2016).

JUSTIFICATIVAS

Base Normativa: Art. 158, inciso I, da Constituição Federal/1988; e artigos 85, 89, 91, 92, 93, 101, 103 e 105 da
Lei 4.320/1964.

Os valores já o foram repassados totalmente à Prefeitura.

Com relação a esta irregularidade, o Acórdão 988/2016
acompanhou o entendimento da Área Técnica manifestado no item 2.2 da ITC 720/2017, como segue:
No Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17, DEMDFL), verificaram-se obrigações não recolhidas à Prefeitura Municipal de Ibitirama, relativas ao Imposto de Renda Retido na Fonte, totalizando R$ 29.225,19 – prejudicando o reconhecimento da receita e consequentemente a destinação de recursos à saúde e à educação, haja
vista que esta receita compõe a base de cálculo.
Considerando que há prazo para o repasse ao Tesouro
Municipal, poder-se-ia admitir apenas a pendência referente ao mês de dezembro/2015, na data de encerramento do exercício. Entretanto, verificaram-se apenas
inscrições (retenções) em 2015 e nenhum recolhimenwww.tce.es.gov.br

Em sua defesa, o gestor alegou que:

O gestor não acostou documentação de suporte para esta irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando as justificativas e documentos apresentados pelo gestor, entendemos não merecerem prosperar
tais argumentos. Explica-se.
No RTC foi apontado que a Câmara Municipal de Ibitirama não estava repassando à Prefeitura Municipal os valores retidos dos servidores do legislativo, a título de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Em sua defesa, o gestor apenas alegou que os valores já
teriam sido repassados à prefeitura, sem, contudo, acostar qualquer documento que comprovasse tal assertiva.
Nesse sentido, procedemos à verificação junto ao Sistema CidadES e constatamos que o gestor somente repasSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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sou os valores à Prefeitura em julho de 2016 (Anexo 01).
Conforme apontado no RTC, somente o mês de dezembro de 2015 poderia apresentar saldo a repassar nesta
conta (imposto retido). Ocorre que não somente permaneceu o saldo do exercício financeiro de 2015 sem ser repassado, como também os meses de janeiro a junho de
2016 não foram repassados.
A ausência deste repasse acaba interferindo no cálculo
da receita municipal, bem como se configura como apropriação indébita.
Dessa forma, entendemos que a inconsistência apontada na peça inicial continua a persistir.
Face o todo exposto, vimos não acolher as justificativas
apresentadas nesta fase processual, fato este que nos
conduz a opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 4.2.2 do RTC 415/2016.
Em sede de recurso, o defendente apresenta as seguintes alegações, abaixo transcritas:
O repasse do imposto de renda retido na fonte no ano
de 2015 foi contrariado primeiramente, em razão da mudança de software de gestão pública, que demorou fazer
a mutação das informações ao seu sistema, consequentemente, gerou atraso no CidadesWeb, onde a Câmara
Municipal fora inclusive citada para se justificar, o que fora feito e até o momento acolhido.
Em meio a essa transição de sistemas, conseguiu-se a
aprovação da lei que criara o cargo de contador, momento em que também houve mudança de contador.
Assim, com essas alternâncias ficara houve um lapso
quanto ao imposto de renda. Todavia, como comprovado nestes autos, os valores foram totalmente pagos.
Diário Oficial de Contas

Ademais, não há que se considerar algum prejuízo, tendo em vista que as informações foram passadas à prefeitura municipal quanto aos referidas retenções, então,
certamente as mesmas já haviam sido computadas em
seus cálculos embora ainda não houvessem sido satisfeitas.
Assim, impende seja reconhecida os motivos que levaram ao equívoco, que não houve má-fé por parte do responsável, inclusive, pelo fato de que havia ao final do
ano saldo muito mais que suficiente a arcar com o seu
pagamento, isto é, o responsável não utilizou-se desse
dinheiro em outra finalidade, apenas, por um lapso de
sua contabilidade não pagou na data exata, mas tão logo
cientificou-se do fato efetuou o pagamento.
O presente indicativo de irregularidade se refere à ausência de repasse do imposto de renda retido na fonte à
Prefeitura Municipal.
Em sua defesa o gestor afirma que em virtude da mudança no software de gestão pública houve a mutação
de informações e gerou atrasos no CidadesWeb, além da
mudança do contador responsável, fatos estes que contribuíram para o atraso no pagamento, mas afirma que
os valores foram totalmente repassados.
Da análise dos presentes autos, verifica-se que, conforme já apontado na ITC 720/2017, os valores retidos foram devidamente recolhidos aos cofres públicos no
mês de julho de 2016.
Assim, embora assista razão o técnico responsável pela
análise conclusiva dos autos (ITC 720/2017) de que a ausência deste repasse acaba interferindo no cálculo da receita municipal, bem como se configura como apropriação indébita, no presente caso, percebe-se que o monwww.tce.es.gov.br

tante total, R$ 29.225,19, não é relevante o suficiente
para interferir no cumprimento dos limites, além do fato de tal repasse a Prefeitura não gerar o pagamento de
juros e multa de mora, logo não causa dano ao erário.
Sendo assim, considerando as justificativas apresentadas
e o repasse dos valores retidos, opina-se no sentido de
afastar o presente indicativo de irregularidade.
DESPESA TOTAL COM FOLHA DE PAGAMENTO SUPERIOR
A 70% DA TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS NO EXERCÍCIO (ITEM 5.2.1 DO RTC 415/2016).
Base Normativa: Artigo 29-A, § 1º, da CRF/88 (redação
dada pela EC 25/2000).
Com relação a esta irregularidade, o Acórdão 988/2016
acompanhou o entendimento da Área Técnica manifestado no item 2.3 da ITC 720/2017, como segue:
Da análise dos números demonstrados pela Câmara em
sua PCA para o exercício de 2015, verifica-se que a despesa com folha de pagamento, incluído os subsídios
dos vereadores, no exercício sub examine, totalizou R$
741.485,65, que, ao ser confrontado com o limite determinado constitucionalmente, resultou em descumprimento ao ditame da CRFB, tendo em vista um excedente
de R$35.217,46, conforme apuração constante do APÊNDICE C, demonstrado a seguir:
Gastos Folha de Pagamentos – Poder Legislativo Em R$
1,00
Descrição
Total de Duodécimos (Repasses)
Recebidos no Exercício
Total da Despesa Legislativa com
Folha de Pagamento
% Gasto com folha de pagamentos

Valor
1.008.954,56
741.485,65
73,49%

Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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% Limite Gasto com folha de pa- 70,00%
gamentos
R$ em excesso
35.217,46

Fonte: Processo TC 3.466/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015.
JUSTIFICATIVAS
Em sua defesa, o gestor alegou que:
2.1.1 Analisando os erros apontados, considerou-se que
o excesso nominal de R$ 35.217,46 (trinta e cinco mil,
duzentos e dezessete três reais e quarenta e seis centavos) teria ultrapassado o Limite Constitucional do Art.
29-A, § 1, da CRF /88.
2.1.2. No entanto, o erro é meramente aparente. A prestação de contas do Exercício de 2015 foi encaminhada
juntamente com os FOLRGP e FOLRPP, onde é demonstrado todas os proventos pagos em folha de pagamento.
2.1.3 Ocorre que, foram consideradas como despesa de
pessoal despesas de exercícios anteriores, que se tratam
de verbas indenizatórias referentes a direitos dos servidores que têm seu fato gerador ocorridos a mais de ano
anterior à data do pagamento, que não entram no cálculo das despesas com gasto com pessoal, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais da 6ª Edição (Aplicado à
União, Estados, Distrito Federal e Municípios), válido para o Exercício Financeiro de 2015. Senão, vejamos:
1. Despesas de Exercícios Anteriores
Os valores da despesa com pessoal relativa a despesas de exercícios anteriores, da competência de período anterior ao da apuração, deverão ser deduzidas para fins de cálculo para verificação do cumprimento do
limite. Não poderão ser deduzidas das Despesas com
Pessoal as relativas à folha de pagamento, classificadas
Diário Oficial de Contas

no elemento de despesa 92 -Despesas de Exercícios Anteriores, que pertencem ao período de apuração (mês
de referência e os onze meses anteriores). As despesas
de exercícios anteriores a serem deduzidas referem-se
àquelas que, embora tenham sido liquidadas no período
de 12 meses considerado pelo demonstrativo, competem a período anterior. Na Figura 1, é apresentada uma
exemplificação gráfica das despesas computadas e não
computadas, considerando a elaboração do RGF do 1º
quadrimestre do ano de 2009.
(grifou-se).
Neste sentido, hão de ser deduzidos dos gastos de pessoal para fins de verificação do cumprimento do limite
constitucional as seguintes despesas:
• 08/04/2015 - pagamento feito ao servidor Edson Dias
de Freitas de gratificação por participação de comissão
de licitação no ano de 2013, no valor de R$ 3.354,00;
• 08/04/2015 - pagamento feito a servidora Lucilea Martins Moralis de gratificação por participação de comissão de licitação no ano de 2013, no valor de R$ 3.354,00;
• 10/04/2015 - pagamento feito ao servidor Gilmar Timóteo de Souza de gratificação por participação de
comissão de licitação no ano de 2013, no valor de R$
3.354,00;
• 29/06/2015 - pagamento feito ao servidor Edson Dias
de Freitas de gratificação por participação de comissão
de licitação no ano de 2011, no valor de R$ 3.354,00;
• 29/06/2015 - pagamento feito ao servidor Edson Dias
de Freitas de gratificação por participação de comissão
de licitação no ano de 2012, no valor de R$ 3.354,00;
• 10/07/2015 - pagamento feito a servidora Rosilene Maria Mendes de gratificação por participação de comissão
www.tce.es.gov.br

de licitação no ano de 2011, no valor de R$ 3.354,00;
• 24/09/2015 - pagamento feito a servidora Rosilene Maria Mendes de gratificação por participação de comissão
de licitação no ano de 2012, no valor de R$ 3.354,00;
• 16/12/2015 - pagamento feito ao servidor Edson Dias
de Freitas de gratificação (diferença paga a menor) pelo exercício da função de tesoureiro no ano de 2013, no
valor de R$ 3.066,28;
• 10/04/2015 - pagamento feito ao servidor Gilmar Timóteo de Souza de gratificação por participação de
comissão de licitação no ano de 2011, no valor de R$
3.354,00;
• 29/12/2015 - pagamento feito ao servidor Sandro Alves Rodrigues de indenização por promoção horizontal
obtida em 11/2013, no valor de R$ 7.739,20.
Assim, há de ser deduzido do montante considerado como gasto com pessoal (R$ 741.485,65), os valores supracitados (R$ 37.637,48), tendo assim, o resultado de R$
703.848,17 (setecentos e três mil, oitocentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos), o que representa
69,76% do total de repasse recebidos pela CMI no exercício de 2015.
Além disso, fora considerado como gasto de pessoal, a parcela indenizatória concedida no final do ano
(28/12/2015), a título de gratificação desvinculada de
qualquer contrapartida, no valor de R$ 24.200,00. Por
sua vez, deduzida, representa um gasto com pessoal de
67,36% do total de repasse recebidos pela CMI no exercício de 2015.
Logo, rigorosamente observado o limite de gasto com
pessoal estabelecido constitucionalmente.
A documentação de suporte para esta irregularidade esSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tá acostada às folhas 52/73.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando as justificativas e documentos apresentados pelo gestor, entendemos que não assiste razão ao
mesmo. Explica-se.
Na peça inicial foi identificada que a despesa total com
folha de pagamento da Câmara Municipal de Ibitirama
atingiu o total de R$741.485,65 (setecentos e quarenta
e um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta
e cinco centavos), sendo que o limite constitucional de
70% dos duodécimos recebidos no período seria de R$
706.268,19 (setecentos e seis mil duzentos e sessenta e
oito reais e dezenove centavos).
Em sua defesa, o gestor alegou que algumas das despesas realizadas no exercício financeiro de 2015 deveriam
ser excluídas do cálculo do limite e, assim, não haveria
infringência ao dispositivo constitucional. Para tanto, valeu-se de conceito gravado no Manual dos Demonstrativos Fiscais da STN, relacionado às “despesas com pessoal” da Lei de Responsabilidade Fiscal. Insta registrar
que a irregularidade em apreço está relacionada ao gasto com folha de pagamento em face de duodécimos recebidos no exercício, nos moldes do artigo 29-A da Constituição Federal.
Sobre o referido artigo constitucional, é importante destacar que o limite de 70% da receita câmara (duodécimo)
inclui os subsídios dos vereadores e os vencimentos dos
servidores da Câmara. São excluídos dos cálculos os encargos patronais (Regime Geral de Previdência Social ou
Regime Próprio de Previdência Social), gastos com inativos, pensionistas, diárias, ajuda de custo e outras verbas
de natureza indenizatória.
Diário Oficial de Contas

De fato, algumas das despesas elencadas pelo gestor não
são consideradas para efeitos de gasto total com a folha
de pagamento. Entretanto, algumas outras despesas não
teriam o mesmo tratamento. Senão vejamos.
As despesas com as “gratificações por participação em
comissão de licitação” não se enquadram no conceito
aqui analisado, por se tratarem de despesas indenizatórias. Assim, todas estas despesas (R$ 26.832,00) devem
ser desconsideradas do cálculo do limite.
O pagamento feito ao servidor Sandro Alves Rodrigues,
a título de “indenização” por promoção horizontal obtida em 11/2013, ainda que referente a exercício financeiro diverso ao da apuração, deverá compor os gastos
do exercício financeiro em análise. Assim, entendemos
que esta despesa (R$ 7.739,20) não deve ser subtraída
do cálculo efetuado.
Na parte tangente à gratificação desvinculada de qualquer contrapartida, a que o gestor considerou como “indenizatória” no valor de R$ 24.200,00 (vinte e quatro mil
e duzentos reais), entendemos, sem outras informações
no processo, tratar-se de parcela remuneratória comum,
fato este que nos leva a considera-la no cômputo dos cálculos aqui revisados.
Sobre a gratificação paga ao ocupante do cargo de Tesoureiro, entendemos tratar-se também de parcela remuneratória, dada a natureza do fato gerador da despesa.
Assim sendo, entendemos que apenas as despesas com
a gratificação pelo exercício pela participação em comissão de licitação (R$ 26.832,00) são dedutíveis dos gastos com folha de pagamento para efeitos do artigo 29A da Constituição Federal. Nesse sentido, ainda que se
www.tce.es.gov.br

proceda a tal redução, o gestor não obedeceu ao referido limite.
Face ao todo exposto e, considerando a legislação vigente, vimos opinar no sentido de que seja mantido o indicativo de irregularidade apontado no item 5.2.1 do RTC
415/2016.
Em sede de recurso, o defendente apresenta as seguintes alegações, abaixo transcritas:
As Câmaras Municipais, consoante disposto no Art 29A , § 1, da CRF/88, têm limite de gasto com pessoal de
70% de sua receita obtida através de repasse dos duodécimos.
O gasto com pessoal da Câmara Municipal Ibitirama no
exercício de 2015, conforme defendido nas justificativas,
não excedem ao limite de 70% da receita da câmara.
Não obstante, a primeira vista os números inicialmente
expressaram que houveram ultrapassado o limite de gasto com pessoal. Todavia, há despesas que não se computam como gasto com pessoal para fins de apuração do
índice, notadamente, despesas de exercícios anteriores
e verbas indenizatórias.
Inicialmente, entendeu-se que a Câmara Municipal de
Ibitirama atingiu o total de R$ 7.41.485,65 com gasto
com pessoal, sendo que o limite constitucional 70% corresponde a R$ 706.268,18. Apresentadas as justificativas,
deduziu-se daquele montante o valor de R$ 26.832,00.
Neste sentido, no acórdão da primeira câmara, já foram
deduzidos dos gastos de pessoal para fins de verificação
do cumprimento do limite constitucional as seguintes
despesas:
• 08/04/2015 - pagamento feito ao servidor Edson Dias
de Freitas de gratificação por participação de comissão
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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de licitação no ano de 2013, no valor de R$ 3.354,00;

3.354,00;

• 08/04/2015 - pagamento feito a servidoraLucilea Martins Moralis de gratificação por participação de comissão de licitação no ano de 2013, no valor de R$ 3.354,00;

• 20/01/2015 - pagamento feito ao servidor Edson Dias
de Freitas de gratificação por participação de comissão
de licitação no ano de 2012, no valor de R$ 3.354,00;

• 10/04/2015 - pagamento feito ao servidor Gilmar Timóteo de Souza de gratificação por participação de
comissão de licitação no ano de 2013, no valor de R$
3.354,00;

• 20/01/2015 - pagamento feito a servidora Lucilea Martins Moralis de gratificação por participação de comissão de licitação no ano de 2013, no valor de R$ 3.354,00;

• 29/06/2015 - pagamento feito ao servidor Edson Dias
de Freitas de gratificação por participação de comissão
de licitação no ano de 2011, no valor de R$ 3.354,00;
• 29/06/2015 - pagamento feito ao servidor Edson Dias
de Freitas de gratificação por participação de comissão
de licitação no ano de 2012, no valor de R$ 3.354,00;
• 10/07/2015 - pagamento feito a servidora Rosilene Maria Mendes de gratificação por participação de comissão
de licitação no ano de 2011, no valor de R$ 3.354,00;
• 24/09/2015 - pagamento feito a servidora Rosilene Maria Mendes de gratificação por participação de comissão
de licitação no ano de 2012, no valor de R$ 3.354,00;
• 10/04/2015 - pagamento feito ao servidor Gilmar Timóteo de Souza de gratificação por participação de
comissão de licitação no ano de 2011, no valor de R$
3.354,00;
Na mesma linha de entendimento adotada pela E. Primeira Câmara para exclusão das despesas acima, ainda
restam a serem deduzidas do cálculo para aferição do limite de gasto com pessoal os seguintes valores:
• 10/02/2015 - pagamento feito ao servidor Gilmar Timóteo de Souza de gratificação por participação de
comissão de licitação no ano de 2011, no valor de R$
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Além dessas deduções, em que a primeira câmara já reconheceu como dedutível do gasto com pessoal, merece ser desconsiderado da aferição o limite de gasto com
pessoal as seguintes despesas:

elemento de despesa 92 - Despesas de Exercícios Anteriores, que pertencem ao período de apuração (mês de
referência e os onze meses anteriores).
As despesas de exercícios anteriores a serem deduzidas
referem-se àquelas que, embora tenham sido liquidadas
no período de 12 meses considerado pelo demonstrativo, competem a período anterior. Na Figura 1, é apresentada uma exemplificação gráfica das despesas computadas e não computadas, considerando a elaboração
do RGF do 1º quadrimestre do ano de 2009.1 (grifou-se].

• 29/12/2015 - pagamento feito ao servidor Sandro Alves Rodrigues de indenização por promoção horizontal
obtida em nov/2013, no valor de R$ 7.739,20;

Logo, Excelentíssimos senhores Conselheiros, a Primeira
Câmara entendera que houvera passado a expressão nominal de R$ 8.385,46. Deduzidos os valores acima, que
não devem ser considerados como despesas com pessoal resta um saldo a menor (que o limite de gasto com
pessoal) correspondente a -R$ 12.482,02 – o que fixa o
percentual de despesa com pessoal da Câmara Municipal de Ibitirama em 68,76%.

Estas últimas, como as demais supracitadas, não computam-se como despesas com pessoal, haja vista que constituem despesas de exercícios anteriores ou verbas indenizatórias. Esse é o disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais da 6ª Edição (Aplicado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios), válido para o Exercício Financeiro de 2015. Senão, vejamos:

Doutro lado, por estima a argumentação, em não se entendendo pela natureza jurídica de verba indenizatória
e despesas de exercícios anteriores que não se computam no limite de gasto com pessoal, tem-se, nessa vertente, que fora ultrapassado o percentual de 0,8%, sem
o condão de lesar os cofres públicos, quantia mínima, insignificante.

1. Despesas de Exercícios Anteriores

O percentual excedido, pelo seu diminuto valor, é de ser
compreendido no âmbito do “princípio da insignificância ou bagatela”, não caracterizando excesso de gasto
com pessoal, e tão pouco improbidade administrativa,
haja vista que não causou dano ao erário, inclusive porque existia disponibilidade financeira para fazer frente às
despesas realizadas, inclusive, com sobras importantes.

• 16/12/2015 - pagamento feito ao servidor Edson Dias
de Freitas de gratificação (diferença paga a menor) pelo
exercício da função de tesoureiro no ano de 2013 , no
valor de R$ 3.066,28;

Os valores da despesa com pessoal relativa a despesas de exercícios anteriores. da competência de período anterior ao da apuração. deverão ser deduzidas para
fins de cálculo para verificação do cumprimento do limite. Não poderão ser deduzidas das Despesas com Pessoal as relativas à folha de pagamento, classificadas no
www.tce.es.gov.br
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O princípio da insignificância ou bagatela traduz-se que
embora formalmente aparente estar em dissonância
com o ordenamento jurídico a conduta, materialmente,
em se considerando o caso concreto o seu grau de lesividade não é suficiente a ensejar as penalidades cominadas objetivamente.
Há que se ressaltar que hão presentes todos os requisitos para a sua aplicação, quais sejam, (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e ( d) a inexpressividade
da lesão jurídica provocada.
O princípio da insignificância é obtido inclusive da guarda ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, isto é, ser razoável e proporcional diante do caso concreto.
Humberto Ávila, citado por Novelino, diferencia três sentidos nos quais o postulado da razoabilidade pode ser
utilizado.
No primeiro, como (I) dever de equidade, ao determinar
que as circunstâncias de fato sejam consideradas com a
presunção de estarem dentro da normalidade, ou que a
aplicabilidade da regra geral dependa do enquadramento do caso concreto (geral e individual).
Neste caso, a razoabilidade permite que o Direito seja
ajustado às circunstâncias do caso concreto agindo como
uma espécie de “corretivo de lei nos casos em que ela é
injusta por ser excessivamente geral”. Apesar de incidir
sobre a situação de fato, a anormalidade desta impede
que a norma seja aplicada.
Pode ser mencionada como exemplo a decisão na qual o
STF estabeleceu uma exceção a uma regra jurídica válida do Código Penal {CP, art. 224), em razão da anormaDiário Oficial de Contas

lidade do caso.
No segundo sentido, como (//) dever de congruência, o
postulado da razoabilidade impõe a harmonização das
normas com suas condições externas de aplicação, ‘’quer
demandando um suporte empírico existente para a adoção de uma medida, quer exigindo uma relação congruente entre o critério de diferenciação escolhido e a
medida adotada” (norma e realidade regulada).
A inexistência de um suporte empírico é exemplificada
por Ávila por meio da decisão na qual o STF julgou inconstitucional a instituição por lei de adicional de férias
para servidores inativo~ por considerar uma vantagem
destituída de causa, uma vez que tais servidores não trabalham em nem tiram férias.
No tocante à relação congruente entre o critério de diferenciação escolhido e a medida adotada, razoabilidade e
igualdade se apresentam como dois lados de uma mesma moeda, no sentido de impedir a utilização de critérios discriminatórios arbitrários ou aleatórios.
Por fim, como (III) dever de equivalência, a razoabilidade exige que a medida adotada seja equivalente ao critério que a dimensiono. Nesta hipótese, não há uma relação de causalidade, mas sim de correspondência entre
duas grandezas (critério e medida).
As C. Cortes de Contas tem entendido pela aplicação dos
referidos princípios em casos análogos, conforme se infere:
No entanto, apesar da violação à norma constitucional, tendo em vista a irrelevância da diferença apurada - 0,06% - entendo concebível a aplicação do Princípio da Bagatela ou Insignificância, segundo o qual a análise da periculosidade de cada caso concreto irá deterwww.tce.es.gov.br

minar um balanceamento entre o grau de lesão jurídica causada pela conduta ilícita do agente e a necessidade de intervenção do poder do Estado. [..3.] Assim, em
virtude dos Princípios da Insignificância e da Razoabilidade, entendo que, sendo a aplicação apurada inferior
minimamente ao percentual estabelecido constitucionalmente, não se vislumbrando lesão ou dano significativo aos bens jurídicos relevantes à sociedade, considero apenas que houve falha no procedimento, não sendo, por si só, fato ensejador de rejeição das contas.2 (
negritado).
Nesse sentido é o voto da Conselheira Adriene Andrade
em processo de prestação de contas municipais:
Destaco, inicialmente, que a análise da presente prestação de contas fundamentou-se nas diretrizes e procedimentos decorrentes da Resolução n. 04/2009 deste Tribunal e nos relatórios técnicos de fls. 19 a 37 e 56
a 61, que apontam repasse efetuado à Câmara Municipal em desacordo com o art. 29-A, inciso I, da Constituição da República de 1988, com a redação dada pelo art.
2º da Emenda Constitucional 25/2000. O repasse em desacordo com o índice legalmente determinado me levaria a rejeitar tais contas. Contudo, o valor excedente, no
montante de R$28.798.90 (vinte e oito mil setecentos
e noventa e oito reais e noventa centavos), ultrapassa
somente 0.56% (zero vírgula cinquenta e cinco por cento ) o limite constitucional. Assim. a razoabilidade me
leva a evocar o princípio da insignificância. defendido
em vários julgados desta Corte. como. por exemplo. pelo Conselheiro Antônio Carlos Andrada. nos autos de n.
748.160: Prestação de Contas do Prefeito do Município
de Brumadinho do exercício de 2007. apreciada na Sessão da Primeira Câmara do dia 04/5/2010. na qual enSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tendeu. in verbis: No entanto. apesar da violação à norma constitucional. tendo em vista à irrelevância da diferença apurada - 0.02% - entendo . concebível a aplicação do Principio da Bagatela ou Insignificância. Segundo o qual a análise da periculosidade de cada caso concreto irá determinar um balanceamento entre o grau
de lesão jurídica causada pela conduta ilícita do agente e a necessidade de intervenção do poder do Estado.
Por meio desse princípio, defende-se que o direito deve
atuar apenas nas situações nas quais é necessário proteger bens considerados importantes para a sociedade
e muitas vezes, ainda que esteja configurado um fato ilícito, não havendo significativa lesão ou dano aos interesses sociais, não estará violado nenhum bem jurídico.
Ao lado do Princípio da Insignificância, tem-se o Princípio da Razoabilidade, que permite à Administração Pública ponderar a aplicação da 199 Revista TCEMG (jan.
fev.fmar.f2013fCOMENTANDO A JURISPRUDÊNCIA norma jurídica no caso concreto e, por conseguinte, avaliar
qual será à medida que irá atender da melhor forma, o
interesse público. No mesmo sentido, assim se manifestou o Conselheiro Eduardo Carone Costa, na Sessão do
Pleno de 24/03/2010, por ocasião do julgamento do Pedido de Reexame n. 768754, conforme as respectivas notas taquigráficas: “O percentual de 1% Já de Goianá deve
ser quase que insignificante . .Aliás, quando é pouco expressivo o valor, o Tribunal não tem considerado; na Segunda Câmara, temos votado assim. Eu já tinha convicção, nessa época, de que não se poderia computar, mas
era uma época de transição... Vou acolher essa argumentação excepcional, porque também poderia acolher
a outra, de pouca repercussão financeira, que é o extravasamento de 1% do repasse, porque o repasse a maior
Diário Oficial de Contas

é que é a causa de se dar o parecer negativo. Essa é a razão. E se se apurar em reais o significado de 1% a mais do
que era devido, talvez o Tribunal se depare com a insignificância financeira. Esse posicionamento também foi
adotado pelo Conselheiro Relator em exercício Gilberto
Diniz, nos autos de n. 782.197, Prestação de Contas do
Prefeito do Município de São João do Pacuí no exercício de 2008, apreciada na sessão da Primeira Câmara do
dia 28/9/2010, in verbis: Registro, também, que, embora constitua afronta aos dispositivos constitucionais citados, desconsiderei o excedente de repasse de recursos
ao Poder Legislativo, em homenagem aos princfpios da
razoabilidade e da insignificância, bem assim às decisões
precedentes desta Corte em casos análogos, tendo em
vista o diminuto valor excedido, R$4.061,00, equivalente a 0,11% da Base de Cálculo. Recomendo, contudo, a
atual Administração que aprimore seus mecanismos de
controle, de forma a cumprir com rigor o limite constitucional. Portanto, considerando os princfpios da insignificância e da razoabilidade e, ainda, a pequena expressividade, em termos percentuais, do valor excedente repassado à Câmara Municipal, entendo que a impropriedade não enseja a rejeição das contas. Recomendo ao atual gestor que observe o art. 29-A, inciso I, da Constituição da República de 1988, com a redação dada pelo art.
2º da Emenda Constitucional 25/2000 ao efetuar os repasses ao Poder Legislativo.3 (negritado e sublinhado).
Esta E. Corte de Contas, em casos análogos já julgou regulares as contas de prefeito que não houvera cumprido
rigorosamente o limite constitucional, senão vejamos:
[. .. ]
Porém, acerca do item 11.6 que trata do descumprimento do limite constitucional e legal na aplicação do Ensino
www.tce.es.gov.br

Fundamental de 15% da receita bruta de impostos, no
exercício de 2006, estabelecido no caput § 6° do artigo
60 das Disposições Transitórias da Constituição da república e artigo 1° da Lei 9.424/1996 [vigente à época, sendo revogado no ano seguinte), este Relator permite discordar daqueles experts, tecendo considerações acerca
daquele tópico o que o faz nos seguintes termos, valendo-se do princípio da insignificância e sua aplicação no
direito administrativo, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: Melhor explicando,
tem-se que uma análise mais detalhada do sistema jurídico impõe a atenção a vários tipos de normas, que não
decorrem pura, simples e exclusivamente da lei em sentido estrito, mas também de princípios que preenchem
esse sistema, integrando-o e exercendo a sua Junção
normativa, já reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátria. Vale dizer, os princípios também são normas
e, por isso mesmo, devem ser aplicadas no caso concreto juntamente com as regras já estabelecidas em leis e
outros diplomas normativos, moldando-as e lhes dando o devido suporte. No presente caso, o gestor, muito embora tenha cumprido com a totalidade das normas constitucionais e legais que impõem valores mínimos e máximos de receita a serem observados no exercício da gestão do dinheiro público, deixou de alcançar
o limite constitucional relativo ao Ensino fundamental
previsto no caput do artigo 60 da ADCT da Constituição Federal representando o valor de R$ 66.606,31 e
percentual de 14,93% da receita bruta de impostos (e
não, o percentual de 15%, vigorante á época) o que, indubitavelmente trata-se de um valor irrisório e insignificante frente a uma receita de impostos na ordem de
R$ 91.656,840,54 (noventa e um milhões seiscentos e
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cinquenta e seis mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), o que justifica a aplicação
do princípio da proporcionalidade a fim de não se cometer injustiça, nem tampouco demonstrar uma incompatibilidade da força da reação deste Tribunal de
Contas frente ao baixo grau de lesividade do comportamento censurado. Observe-se, primeiramente, que com
a promulgação da Constituição Federal de 1988, o princípio da insignificância, oriundo do direito penal, propagou-se para os demais ramos do direito punitivo, em especial, no Direito Administrativo, relativamente ao julgamento das contas públicas. O Supremo Tribunal Federal
assim define o Princípio da Insignificância [crime de bagatela), em seu glossário jurídico: “Descrição do Verbete:
o princípio da insignificância tem o sentido de excluir ou
de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considera o ato praticado como crime, por isso, sua aplicação resulta na absolvição do réu e não apenas na diminuição e substituição da pena ou não sua não aplicação.
Para ser utilizado, faz-se necessária a presença de certos requisitos, tais como: [a) a mínima ofensividade da
conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social
da ação, [c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada [exemplo: o furto de algo de baixo valor).
Sua aplicação decorre no sentido de que o direito penal
não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor – por importar em lesão significativa a
bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico
tutelado, seja à integridade da pró ·a ordem social”
Assim, no campo penal, o princípio da insignificância exige o cumprimento cumulativo dos seguintes parâmetros
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(STF, HC 84.412. Dj 19.11.2004, pág. 37): a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) reduzido grau de ofensividade do comportamento; c) nenhuma periculosidade
social da ação e d) inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma. Na seara eleitoral, por sua vez, para a
caracterização da insanabilidade, faz-se necessário que o
agente tenha atuado com má-fé ou que o ato questionável tenha provocado lesão ao erário. Não destoando desse entendimento leciona a doutrina que: “Insanáveis, frise-se, são as irregularidades graves, decorrentes de condutas perpetradas com dolo ou má-fé, contrárias ao interesse público; podem causar dano ao erário, enriquecimento ilícito, ou ferir princípios constitucionais reitores
da Administração Pública. Por isso, podem configurar improbidade administrativa ou mesmo delito criminal.” (Direito Eleitoral. José Jairo Gomes, 4ª ed. Belo Horizonte,
MG: Del Rey, 2010, pág. 169).
Observa-se que o traço distintivo de uma irregularidade
sanável de outra dita insanável está, portanto, não apenas vinculada à questão da correção do ato, mas também na nota de má-fé por parte do agente. Sob esse ângulo, o Superior Tribunal de justiça possui entendimento de que: [. .. ] a má-fé, consoante cediço, é premissa
do ato ilegal e ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere
os princípios constitucionais da Administração Pública
coadjuvados pela má intenção do administrador” (REsp
909446/RN, Dje 22.04.2010)
Acresce-se a esta fundamentação que com a promulgação da nova ordem jurídica de 1988 no que diz respeito à aprovação das contas do chefe do Poder Executivo
pela Câmara Municipal temos que os Tribunais de Contas não proferem julgamento das contas, mas apenas
www.tce.es.gov.br

promovem um exame prévio, conforme art. 31, § 2Q da
Constituição da República de 1988. Nesses casos, compete ao parlamento a caracterização da irregularidade
como insanável ou não, mantendo-se a última palavra
com o Poder judiciário. Feitas todas estas ponderações
acerca do Princípio da Insignificância aplicado ao processo em análise, ao mérito temos que da análise da Prestação de Contas em tela, observa-se que o não atingimento ao percentual mínimo legal para o Ensino Fundamental (15%) deve-se EM RAZÃO DO ÍNFIMO PERCENTUAL
DE 0,07% A MENOR, UMA VEZ ATINGIDO O PERCENTUAL DE 14,93% de aplicação da receita bruta de impostos
do exercício 2006, conforme se verifica da tabela constante no tópico “Relatório” deste documento. Disto, como o princípio da insignificância (ou razoabilidade) modela a discricionariedade concedida em favor dos agentes administrativos quando de sua utilização, analisando
o assunto a partir deste dado - inaplicação de percentual ínfimo para o Ensino Fundamental podemos concluir
pela possibilidade de sua aplicação ao caso em comento
, uma vez verificado que o prejuízo causado ao bem jurídico tutelado é mínimo, podendo a tipicidade da conduta ser afastada, sem a cominação de sanções, uma vez
observada a boa-fé do agente público envolvido, aplicando a medida mais razoável e proporcional que o caso requer. A doutrina dos Tribunais de Contas, assim orienta, conforme defesa promovida pelo Conselheiro MAURI TORRES, do TCE-MG : “No entanto, apesar da violação
à norma constitucional tendo em vista a irrelevância da
diferença apurada - 0,06% - entendo concebível a aplicação do Princípio da Bagatela ou Insignificância, segundo o qual a análise da periculosidade de cada caso concreto irá determinar um balanceamento entre o grau de
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lesão jurídica causada pela conduta ilícita do agente e a
necessidade de intervenção do poder do Estado. Assim,
em virtude dos Princípios da Insignificância e da Razoabilidade, entendo que, sendo a aplicação apurada inferior minimamente ao percentual estabelecido constitucionalmente, não se vislumbrando lesão ou dano significativo aos bens jurídicos relevantes à sociedade, considero apenas que houve falha no procedimento, não
sendo, por si só, fato ensejador de rejeição das contas.
(TCE-MG - Conselheiro Mauri Torres - Segunda Câmara. Prestação de Contas Municipal n. 710.460. Relator:
Cons. Sebastião Helvécio. Acordão de: 16 fev. 2012. Observado em várias outras decisões proferidas pela Corte de Contas mineira em julgamentos de prestações de
contas municipais, quando do não atendimento ao comando constitucional, tem-se aplicado o princípio da insignificância, dependendo do valor da diferença apurada, adotando aqueles julgadores a tese de que não se
configura lesão ou dano significativo aos bens jurídicos
relevantes para a sociedade, considerando ter havido
apenas falha procedimental.
Outrossim, o C. Tribunal de Contas do Estado do Mato
Grosso, processo 8.283-0/2013, aplicara o princípio da
insignificância cumulado ao da razoabilidade para aprovar as contas do presidente da Câmara Municipal de Curvelândia, que ultrapassara em décimos percentuais o limite constitucional:
Reprovar as contas da Câmara Municipal de Curvelândia
em razão desta pequena porcentagem, seria agir de forma desproporcional, pensamento este contrário à finalidade da Carta Maior, que tem como princípio a razoabilidade. Assim, apesar da manutenção da presente irregularidade, é necessária a aplicação do princípio da raDiário Oficial de Contas

zoabilidade para abrandar a sua gravidade, uma vez que
o valor de R$ 558,90, que excedeu o limite legal, trata-se
de valor irrisório, de modo que não prejudica a aprovação destas contas anuais.
Ora Excelências, o dispositivo supostamente violado, teologicamente, visa prevenir o gasto exacerbado em contratações de funcionários desnecessários, que poderiam
implicar em não honradez com outros compromissos, o
que não se apresenta no caso em apreço, inclusive podendo ser notado que no ano em análise (2015) a câmara manteve significante quantia em caixa que não fora
gasto, e será devolvido aos cofres do município.
Ademais, em consonância com o dispendido, é de se
considerar que as câmaras mumc1pais, sobretudo, dos
mumc1p10s de menor porte, sofrem demasiadamente
com a crise que afeta o Brasil, com a queda brusca da
receita.
Noutro giro, é de se ressaltar que as despesas foram
calculadas na forma do Manual de Demonstrativos Fiscais da 6ª Edição (Aplicado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios), válido para o Exercício Financeiro
de 2015, O QUE DEMONSTRA CLARAMENTE A BOA-FÉ
DO RESPONSÁVEL, que desde já requer seja reconhecida.
Destarte, por qualquer sorte, merece o ordenador de
despesa ver julgada regulares as suas contas, retificando
o julgamento pretérito da primeira câmara.
O presente indicativo de irregularidade se refere à despesa total com folha de pagamento superior a 70% da
transferência de duodécimos no exercício.
O gestor responsável segue afirmando que os valores referentes ao exercício de função de tesoureiro (R$
www.tce.es.gov.br

3.066,28) e a promoção horizontal obtida (R$ 7.739,20)
não computam como despesa com pessoal visto que
constituem despesas de exercícios anteriores e verba indenizatória. Além disso, afirma ainda que, mesmo se tais
valores não forem desconsiderados do computo, o excesso foi de apenas R$ 8.385,46, assim invoca os princípios da insignificância e da bagatela e traz alguns julgados de diversas Cortes de Contas a fim de que seja retificado o julgamento anterior.
Inicialmente é importante destacar que a Constituição
Federal é clara ao estabelecer no § 1º do artigo 29-A,
que “a Câmara Municipal não gastará mais de setenta
por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores”.
Assim, quando da execução do orçamento no início do
exercício, os Poderes Executivo e Legislativo Municipais,
já tendo conhecimento da receita efetivamente arrecadada no exercício anterior, deverão proceder aos cálculos aplicando os percentuais relativos aos valores a serem repassados à Câmara Municipal previstos no art. 29A da Constituição Federal. E esta, por sua vez, deverá zelar para que a despesa total com de folha de pagamento
não supere 70% dos duodécimos recebidos.
Todavia, não foi o que aconteceu, pois, conforme abordado no item 2.3 da ITC 720/2016, “verificou-se que a
Câmara Municipal de Ibitirama gastou 70,83% dos duodécimos recebidos com folha de pagamento, descumprimento a limitação constitucional imposta”,
Evidencia-se, assim, a prática de grave violação à norma
que transcende à esfera do controle externo, podendo
configurar, também, ato de improbidade administrativa,
nos termos do art. 11 da Lei nº 8.429/92.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Cuida-se, ainda, de irregularidade insanável, conforme
decidiu o egrégio Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. REJEIÇÃO
DE CONTAS. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA g, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DAS IRREGULARIDADES PELA JUSTIÇA ELEITORAL. POSSIBILIDADE. ATOS DE IMPROBIDADE QUE IMPLIQUEM DANO AO
ERÁRIO. VÍCIOS INSANÁVEIS. PRECEDENTES. PAGAMENTO DA MULTA E DEVOLUÇÃO DE VALORES. ATOS INCAPAZES DE AFASTAR A CAUSA DE INELEGIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Uma vez rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral não
só pode como deve proceder ao enquadramento jurídico das irregularidades como sanáveis ou insanáveis, isto
para fins de incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, g,
da Lei Complementar nº 64/90. Não lhe compete, entretanto, aferir o acerto ou desacerto da decisão emanada
pela Corte de Contas.
2. A nova redação da alínea g do inciso I do art. 1º da
LC nº 64/90 exige ainda, para verificar se o ato gera inelegibilidade, que se indague acerca do dolo, devendo
ser considerado como tal a intenção de sua prática pelo
agente, ainda que sabedor da ilicitude.
3. O excesso de gastos com folha de pagamento, em desacordo com a norma insculpida no art. 29-A da Constituição Federal, é considerado irregularidade insanável.
Precedente.
4. O pagamento de multa e a devolução de valores ao erário não são suficientes para sanar irregularidades. Precedentes. (TSE – AgR-REspe: 26579 – Guarapari/ES, Relatora: Min. LAURITA HILÁRIO VAZ, Acórdão de 12/12/2012,
Publicado em Sessão na data de 12/12/2012). (grifo nosDiário Oficial de Contas

so)

Instrução Técnica de Recurso 222/2017:

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Contas do Estado do
Mato Grosso, na Resolução Normativa nº 17/2010, classificou com infração gravíssima, apta, portanto, a ensejar
a rejeição das contas e a aplicação de multa, os “gastos
com folha de pagamento da Câmara Municipal, incluído
o subsídio dos vereadores, acima de 70% de sua receita
(art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal)”.

“[...]

Além disso, vale destacar ainda que esta Colenda Corte
de Contas já apreciou situação similar, quando da análise da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal
de Viana (Processo TC 2548/2014), referente ao exercício de 2013, decidindo, Acórdão 318/2016 – Plenário,
pela irregularidade das contas do gestor.
Por todo o exposto, considerando que o gestor responsável não apresentou nenhuma nova justificativa que pudesse sanar a irregularidade apontada, opina-se no sentido de não acatar as justificativas apresentadas pela defesa e manter o presente indicativo de irregularidade.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Nesta manifestação técnica, fora afastado o indicativo de irregularidades descrito no item 1.1 do Acórdão
388/2017 e mantida a irregularidade descrita no item
1.2 – Despesa total com folha de pagamento superior a
70% da transferência de duodécimos no exercício.
Por fim, propõe-se que os autos sejam remetidos ao relator para o prosseguimento do feito, na forma regimental.
À consideração superior.
Vitória/ES, 25 de setembro de 2017.
[...]”
www.tce.es.gov.br

I. RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Sr. José Tavares de Moura, Presidente da Câmara Municipal de Ibitirama, exercício financeiro de 2015, em face
do Acórdão TC-388/2017 – Primeira Câmara, proferido
nos autos TC-3466/2016, nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos nos autos do Processo TC1930/2012, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia primeiro de abril de dois
mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva:
Julgar regulares com ressalva as contas da Câmara Municipal de Ibitirama, relativas ao exercício de 2011, sob a
responsabilidade do Sr. Antônio Vilete Barradas, dando-lhe a devida quitação;
Determinar ao atual Presidente da Câmara Municipal de
Ibitirama no sentido de que providencie, com a máxima
urgência, a criação do cargo de contador, bem como a realização de concurso público para o seu preenchimento;
Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado. (sic)
Vieram os autos para manifestação desta Secretaria que,
por meio do Despacho 47090/2017-5, reconhecendo
que a matéria em questão possui natureza contábil, solicitou os préstimos da Secex Contas.
A referida Secretaria posicionou-se por meio da Manifestação Técnica 01293/2017-1 e devolveu os autos à Secex
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Recursos para análise e emissão de parecer.

Manifestação Técnica 282/2018, após defesa oral:

II. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

“[...]

Verifica-se que a admissibilidade recursal foi realizada
por esta unidade por meio da Instrução Técnica de Recurso 00190/2017-1, de fls. 44/46 dos presentes autos.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

III. DO MÉRITO
A Secex Contas, por meio da Manifestação Técnica
01293/2017-1, de fls. 49/67, concluiu o seguinte:
[...]
PORPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
Nesta manifestação técnica, fora afastado o indicativo de
irregularidade descrito no item 1.1 do Acórdão 388/2017
e mantida a irregularidade descrita no item 1.2 – Despesa total com folha de pagamento superior a 70% da
transferência de duodécimos no exercício.
Nesse sentido, corrobora-se com o entendimento esboçado na referida peça, adotando-se in totum os fundamentos ali expostos, a fim de que seja dado provimento
parcial ao presente recurso de reconsideração.
IV. CONCLUSÃO
Com base nos elementos aqui expostos, opina-se, quando aos requisitos de admissibilidade, pelo CONHECIMENTO do presente recurso, nos termos da ITR nº
190/2017-1.
No que tange ao mérito, quanto aos aspectos técnico-contábeis, opina-se pelo PROVIMENTO PARCIAL, nos
termos da Manifestação Técnica 1293/2017-1, de fls.
49/67, exarada pela Secretaria de Controle Externo de
Contas.
Vitória, 27 de setembro de 2017.
[...]”
Diário Oficial de Contas

Os pressupostos recursais já foram analisados na ITR
190/2017-8.
Desta feita, passa-se à análise das razões apresentadas
pelo Recorrente.
DA SUSTENTAÇÃO ORAL
Despesa total com folha de pagamento superior a 70%
da transferência de duodécimos no exercício (item 5.2.1
do RT 415/2016 e 2.3 da ITC 720/2017).
Base legal: Artigo 29-A, § 1º da Constituição da República Federativa do Brasil.
Versa o presente item sobre a constatação de que a Câmara Municipal de Ibitirama executou despesas com folha de pagamento, incluindo-se os subsídios dos vereadores, no montante de R$ 741.485,65 (setecentos e quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e
sessenta e cinco centavos), o qual em confronto com o limite determinado constitucionalmente resultou em descumprimento aos ditames da Carta Magna (excedente
de R$ 35.217,46 - trinta e cinco mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos), consoante apuração
constante do Relatório Técnico RT 415/2016 (Fls. 98/99
do Processo TC 3466/2016), a seguir evidenciada:
Tabela 12 do RT 415/2016: Gastos Folha de Pagamentos
– Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Total de Duodécimos (Repasses) 1.008.954,56
Recebidos no Exercício
Total da Despesa Legislativa com 741.485,65
Folha de Pagamento

www.tce.es.gov.br

% Gasto com folha de pagamen- 73,49%
tos
% Limite Gasto com folha de pa- 70,00%
gamentos
R$ em excesso
35.217,46

Fonte: Processo TC 3.466/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015.
Compulsando os autos TC 3466/2016-9, verificou-se que
por ocasião da análise conclusiva da Prestação de Contas Anual – Exercício de 2015, o Agente Responsável encaminhou argumentações e documentos no sentido de
comprovar que algumas despesas incluídas na apuração realizada por esta Corte de Contas não se enquadravam no conceito de “Despesas com Pessoal” constante
do Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria de
Tesouro Nacional (STN) e que, no seu entendimento, deveriam ser deduzidas do cálculo. A análise das argumentações e documentos apresentados pelo Agente Responsável constou no item 2.3 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 720/2017-2 (Fls. 94/110 dos autos TC 3466/2016),
cujos termos transcrevem-se a seguir:
“(...)
Compulsando as justificativas e documentos apresentados pelo gestor, entendemos que não assiste razão ao
mesmo. Explica-se.
Na peça inicial foi identificada que a despesa total com
folha de pagamento da Câmara Municipal de Ibitirama
atingiu o total de R$741.485,65 (setecentos e quarenta
e um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta
e cinco centavos), sendo que o limite constitucional de
70% dos duodécimos recebidos no período seria de R$
706.268,19 (setecentos e seis mil duzentos e sessenta e
oito reais e dezenove centavos).
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Em sua defesa, o gestor alegou que algumas das despesas realizadas no exercício financeiro de 2015 deveriam
ser excluídas do cálculo do limite e, assim, não haveria
infringência ao dispositivo constitucional. Para tanto, valeu-se de conceito gravado no Manual dos Demonstrativos Fiscais da STN, relacionado às “despesas com pessoal” da Lei de Responsabilidade Fiscal. Insta registrar
que a irregularidade em apreço está relacionada ao gasto com folha de pagamento em face de duodécimos recebidos no exercício, nos moldes do artigo 29-A da Constituição Federal.
Sobre o referido artigo constitucional, é importante destacar que o limite de 70% da receita câmara (duodécimo)
inclui os subsídios dos vereadores e os vencimentos dos
servidores da Câmara. São excluídos dos cálculos os encargos patronais (Regime Geral de Previdência Social ou
Regime Próprio de Previdência Social), gastos com inativos, pensionistas, diárias, ajuda de custo e outras verbas
de natureza indenizatória.
De fato, algumas das despesas elencadas pelo gestor não
são consideradas para efeitos de gasto total com a folha
de pagamento. Entretanto, algumas outras despesas não
teriam o mesmo tratamento. Senão vejamos.
As despesas com as “gratificações por participação em
comissão de licitação” não se enquadram no conceito
aqui analisado, por se tratarem de despesas indenizatórias. Assim, todas estas despesas (R$ 26.832,00) devem
ser desconsideradas do cálculo do limite.
O pagamento feito ao servidor Sandro Alves Rodrigues,
a título de “indenização” por promoção horizontal obtida em 11/2013, ainda que referente a exercício financeiro diverso ao da apuração, deverá compor os gastos
do exercício financeiro em análise. Assim, entendemos
Diário Oficial de Contas

que esta despesa (R$ 7.739,20) não deve ser subtraída
do cálculo efetuado.
Na parte tangente à gratificação desvinculada de qualquer contrapartida, a que o gestor considerou como “indenizatória” no valor de R$ 24.200,00 (vinte e quatro mil
e duzentos reais), entendemos, sem outras informações
no processo, tratar-se de parcela remuneratória comum,
fato este que nos leva a considera-la no cômputo dos cálculos aqui revisados.
Sobre a gratificação paga ao ocupante do cargo de Tesoureiro, entendemos tratar-se também de parcela remuneratória, dada a natureza do fato gerador da despesa.
Assim sendo, entendemos que apenas as despesas com
a gratificação pelo exercício pela participação em comissão de licitação (R$ 26.832,00) são dedutíveis dos gastos com folha de pagamento para efeitos do artigo 29A da Constituição Federal. Nesse sentido, ainda que se
proceda a tal redução, o gestor não obedeceu ao referido limite.
Face ao todo exposto e, considerando a legislação vigente, vimos opinar no sentido de que seja mantido o indicativo de irregularidade apontado no item 5.2.1 do RTC
415/2016”.
Consoante a análise técnica realizada na ITC supramencionada, entendeu-se que apenas as despesas com a
gratificação relativas à participação em comissão de licitação, no montante de R$ 28.632,00 (vinte e oito mil,
seiscentos e trinta e dois reais) poderiam ser consideradas dedutíveis dos gastos com a folha de pagamento, para efeitos do artigo 29-A da Constituição da República,
fato não suficiente para que o indicativo de irregularidawww.tce.es.gov.br

de apontado no item 5.2.1 do RT 415/2016 fosse totalmente afastado. Tal fato culminou, conjuntamente com
a apuração de outra irregularidade apontada (item 5.2.1
do RT 415/2016), na consideração e julgamento das contas do exercício de 2015 como IRREGULARES (Acórdão
TC 388/2017).
Inconformado com o decisum exarado no Acórdão TC
388/2017, o Agente Responsável impetrou o presente
Recurso de Reconsideração, cujos argumentos e documentos apresentados foram analisados pela então Secretaria de Controle Externo de Contas deste Tribunal,
a qual se manifestou conclusivamente, por meio da Manifestação Técnica 01293/2017-1 (Fls. 49/67), no seguinte sentido:
“(...)
O presente indicativo de irregularidade se refere à despesa total com folha de pagamento superior a 70% da
transferência de duodécimos no exercício. O gestor responsável segue afirmando que os valores referentes ao
exercício de função de tesoureiro (R$ 3.066,28) e a promoção horizontal obtida (R$ 7.739,20) não computam
como despesa com pessoal visto que constituem despesas de exercícios anteriores e verba indenizatória. Além
disso, afirma ainda que, mesmo se tais valores não forem desconsiderados do computo, o excesso foi de apenas R$ 8.385,46, assim invoca os princípios da insignificância e da bagatela e traz alguns julgados de diversas
Cortes de Contas a fim de que seja retificado o julgamento anterior.
Inicialmente é importante destacar que a Constituição
Federal é clara ao estabelecer no § 1º do artigo 29-A,
que “a Câmara Municipal não gastará mais de setenta
por cento de sua receita com folha de pagamento, incluíSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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do o gasto com o subsídio de seus Vereadores”.
Assim, quando da execução do orçamento no início do
exercício, os Poderes Executivo e Legislativo Municipais,
já tendo conhecimento da receita efetivamente arrecadada no exercício anterior, deverão proceder aos cálculos aplicando os percentuais relativos aos valores a serem repassados à Câmara Municipal previstos no art. 29A da Constituição Federal. E esta, por sua vez, deverá zelar para que a despesa total com de folha de pagamento
não supere 70% dos duodécimos recebidos.
Todavia, não foi o que aconteceu, pois, conforme abordado no item 2.3 da ITC 720/2016, “verificou-se que a
Câmara Municipal de Ibitirama gastou 70,83% dos duodécimos recebidos com folha de pagamento, descumprimento a limitação constitucional imposta”,
Evidencia-se, assim, a prática de grave violação à norma
que transcende à esfera do controle externo, podendo
configurar, também, ato de improbidade administrativa,
nos termos do art. 11 da Lei nº 8.429/92.
Cuida-se, ainda, de irregularidade insanável, conforme
decidiu o egrégio Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. REJEIÇÃO
DE CONTAS. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA g, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DAS IRREGULARIDADES PELA JUSTIÇA ELEITORAL. POSSIBILIDADE. ATOS DE IMPROBIDADE QUE IMPLIQUEM DANO AO
ERÁRIO. VÍCIOS INSANÁVEIS. PRECEDENTES. PAGAMENTO DA MULTA E DEVOLUÇÃO DE VALORES. ATOS INCAPAZES DE AFASTAR A CAUSA DE INELEGIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Uma vez rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral não
só pode como deve proceder ao enquadramento jurídiDiário Oficial de Contas

co das irregularidades como sanáveis ou insanáveis, isto
para fins de incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, g,
da Lei Complementar nº 64/90. Não lhe compete, entretanto, aferir o acerto ou desacerto da decisão emanada
pela Corte de Contas.
2. A nova redação da alínea g do inciso I do art. 1º da
LC nº 64/90 exige ainda, para verificar se o ato gera inelegibilidade, que se indague acerca do dolo, devendo
ser considerado como tal a intenção de sua prática pelo
agente, ainda que sabedor da ilicitude.
3. O excesso de gastos com folha de pagamento, em desacordo com a norma insculpida no art. 29-A da Constituição Federal, é considerado irregularidade insanável.
Precedente.
4. O pagamento de multa e a devolução de valores ao erário não são suficientes para sanar irregularidades. Precedentes. (TSE – AgR-REspe: 26579 – Guarapari/ES, Relatora: Min. LAURITA HILÁRIO VAZ, Acórdão de 12/12/2012,
Publicado em Sessão na data de 12/12/2012). (grifo nosso)
Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Contas do Estado do
Mato Grosso, na Resolução Normativa nº 17/2010, classificou com infração gravíssima, apta, portanto, a ensejar
a rejeição das contas e a aplicação de multa, os “gastos
com folha de pagamento da Câmara Municipal, incluído
o subsídio dos vereadores, acima de 70% de sua receita
(art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal)”.
Além disso, vale destacar ainda que esta Colenda Corte
de Contas já apreciou situação similar, quando da análise da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal
de Viana (Processo TC 2548/2014), referente ao exercício de 2013, decidindo, Acórdão 318/2016 – Plenário,
www.tce.es.gov.br

pela irregularidade das contas do gestor.
Por todo o exposto, considerando que o gestor responsável não apresentou nenhuma nova justificativa que pudesse sanar a irregularidade apontada, opina-se no sentido de não acatar as justificativas apresentadas pela defesa e manter o presente indicativo de irregularidade.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Nesta manifestação técnica, fora afastado o indicativo de irregularidades descrito no item 1.1 do Acórdão
388/2017 e mantida a irregularidade descrita no item
1.2 – Despesa total com folha de pagamento superior a
70% da transferência de duodécimos no exercício.
Por fim, propõe-se que os autos sejam remetidos ao relator para o prosseguimento do feito, na forma regimental”.
Por ocasião da sustentação oral ocorrida em 30/01/2018,
consoante Notas Taquigráficas 00027/2018-3 (Fls. 84/87
destes autos), o Recorrente, em síntese, apresentou praticamente a mesma linha argumentativa das peças exordiais, tendo juntado aos presentes autos novos documentos relativos ao pagamento de gratificações aos
membros da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Ibitirama, referentes aos senhores Edson Dias de Freitas e Lucilea Martins Moralis, cujas competências de pagamento eram de exercícios anteriores.
Conforme os documentos apresentados (Fls. 97/111 dos
presentes autos), estes valores seriam relativos à gratificações de participação nos exercícios de 2012 e 2014, totalizando R$ 10.062,00 (dez mil e sessenta e dois reais),
os quais não teriam sido considerados na apuração realizada por este Tribunal.
Demonstram-se a seguir na Tabela 01 os pagamentos
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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considerados dedutíveis da folha de pagamento para fins
do art. 29-A da Constituição da República, os quais foram considerados na Manifestação Técnica 01293/20171 (Fls. 49/67) e, na tabela seguinte (Tabela 02), os pagamentos que não teriam sido considerados pela apuração deste Tribunal, cujos documentos foram apresentados neste momento:

te, vimos opinar no sentido de não acolhimento das razões recursais e consequentemente de não retificação
do Acórdão TC 388/2017 no sentido de afastamento do
presente item, ratificando-se, portanto, as considerações efetuadas na MT 1293/2017-3 quanto à irregularidade em tela, consoante a transcrição seguinte:

Tabela 1

Cuida-se, ainda, de irregularidade insanável, conforme
decidiu o egrégio Tribunal Superior Eleitoral:

Da análise e do confronto dos dados apresentados em
ambos os processos, consoante linhas destacadas nas
tabelas anteriores, identificou-se duplicidade de pagamentos com relação aos servidores Edson Dias de Freitas e Lucilea Martins Moralis, ou seja, relativamente a
um mesmo exercício (2014), ambos os servidores teriam
recebido gratificações em duplicidade. Ressalta-se que
os documentos apresentados a esta Corte de Contas referiram-se a cópias de folhas de cheques estas não se
fizeram acompanhadas dos extratos das contas bancárias respectivas, no sentido de comprovar o efetivo pagamento/saque dos recursos públicos.
Diante do fato que se apresentou, apenas poderia ser
considerado dedutível na Folha de Pagamento, além
dos R$ 26.832,00 (vinte e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais) já analisados pela Manifestação Técnica
01293/2017-1 (Fls. 49/67), o montante de R$ 3.354,00
(três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais) pago ao
Sr. Edson Dias de Freitas, por meio do cheque nº 8174,
de 29/06/2015 (Fls. 97/98 dos presentes autos), totalizando, portanto, R$ 30.186,00 (trinta mil, cento e oitenta
e seis reais) de despesas dedutíveis. Nesse sentido, ainda
que se proceda a tal redução, o Gestor não obedeceu ao
limite determinado constitucionalmente.
Face ao todo exposto e, considerando a legislação vigenDiário Oficial de Contas

“(...)

tuição Federal, é considerado irregularidade insanável.
Precedente.
4. O pagamento de multa e a devolução de valores ao erário não são suficientes para sanar irregularidades. Precedentes. (TSE – AgR-REspe: 26579 – Guarapari/ES, Relatora: Min. LAURITA HILÁRIO VAZ, Acórdão de 12/12/2012,
Publicado em Sessão na data de 12/12/2012). (grifo nosso) (...)”.
CONCLUSÃO

ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. REJEIÇÃO
DE CONTAS. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA g, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DAS IRREGULARIDADES PELA JUSTIÇA ELEITORAL. POSSIBILIDADE. ATOS DE IMPROBIDADE QUE IMPLIQUEM DANO AO
ERÁRIO. VÍCIOS INSANÁVEIS. PRECEDENTES. PAGAMENTO DA MULTA E DEVOLUÇÃO DE VALORES. ATOS INCAPAZES DE AFASTAR A CAUSA DE INELEGIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.

Ante o exposto, considerando-se as argumentações e a
documentação apresentadas nos autos, opina-se pelo
NÃO PROVIMENTO do Recurso no que tange à reforma
do Acórdão TC 388/2017, haja vista o não acolhimento das razões recursais de afastamento da irregularidade referente ao item 5.2.1 do RT 415/2016 e 2.3 da ITC
720/2017 (Despesa total com folha de pagamento superior a 70% da transferência de duodécimos no exercício), expresso no item 1 desta Manifestação.

1. Uma vez rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral não
só pode como deve proceder ao enquadramento jurídico das irregularidades como sanáveis ou insanáveis, isto
para fins de incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, g,
da Lei Complementar nº 64/90. Não lhe compete, entretanto, aferir o acerto ou desacerto da decisão emanada
pela Corte de Contas.

Em decorrência da ausência de elementos suficientes
na peça recursal que permitissem novo posicionamento
deste Tribunal, opina-se pela manutenção da irregularidade apontada no item 5.2.1 do RT 415/2016 e 2.3 da
ITC 720/2017, bem como dos demais termos e determinações constantes do Acórdão TC - 388/2017 - Primeira Câmara.

2. A nova redação da alínea g do inciso I do art. 1º da
LC nº 64/90 exige ainda, para verificar se o ato gera inelegibilidade, que se indague acerca do dolo, devendo
ser considerado como tal a intenção de sua prática pelo
agente, ainda que sabedor da ilicitude.
3. O excesso de gastos com folha de pagamento, em desacordo com a norma insculpida no art. 29-A da Constiwww.tce.es.gov.br

Vitória, 13 de abril de 2018.
[...]”
Seguiu-se o Parecer Ministerial 1590/2018:
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 Manifestação Técnica 00282/2018-8, pugnando,
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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destarte, pelo prosseguimento do feito.
Vitória, 19 de abril de 2018.
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador de Contas
Acato a fundamentação da conclusão da área técnica e
do Ministério Público de Contas referente ao item 1.1 do
Acórdão TC 388/2017, afastado o indicativo de irregularidade ali descrito (Ausência de repasse do Imposto de
Renda Retido na Fonte à Prefeitura - Item 4.2.2 do RTC
415/2016).
Outra questão trazida na via recursal refere-se ao acatamento ou não de despesas indenizatórias a serem consideradas como dedutíveis na Folha de Pagamento para o cálculo do limite estipulado no Artigo 29-A, §1º da
Constituição da República Federativa do Brasil, referente a “despesa total com folha de pagamento superior a
70% da transferência de duodécimos no exercício”, conforme o indicativo de irregularidade descrito no item 1.2
do Acórdão TC 388/2017.
Todas as despesas acostadas aos autos pelo responsável,
para fins de dedução do total de gasto com Folha de Pagamento, referem-se à “Gratificação por Participação de
Comissão de Licitação” de exercícios anteriores (2011 a
2014) e pagas no exercício de 2015, para os servidores
Edson Dias de Freitas, Gilmar Timóteo de Souza, Lucilea
Martins Moralis e Rosilene Maria Mendes.
Da análise dos autos verifico a existência de discrepâncias entre as informações trazidas pelo defendente no
processo de Prestação de Contas Anual TC 3466/2016 e
sua documentação de suporte. No texto de suas justificativas o gestor solicita que sejam consideradas dedutíveis despesas que não estão acompanhadas de docuDiário Oficial de Contas

mentos comprobatórios de sua realização (por exemplo:
gratificação do Sr. Edson Dias de Freitas no exercício de
2012 e 2013, e da Sra. Lucilea Martins Moralis de 2013),
por outro lado deixa de solicitar despesas dedutíveis de
cujas cópias de cheques fez constar em sua defesa (por
exemplo: gratificação do Sr. Edson Dias de Freitas, do Sr.
Gilmar Timóteo de Souza e Lucilea Martins Moralis no
exercício de 2014).
Pelo que se observa da Instrução Técnica Conclusiva
720/2017 (do Processo TC 3466/2016), a área técnica
considerou como dedutíveis as despesas referentes ao
pagamento das Gratificação por Participação de Comissão de Licitação:
Solicitado

Edson Dias de
Freitas
Gilmar Timóteo
de Souza
Lucilea Martins
Moralis
Rosilene Maria
Mendes

Acostados
aos
autos
TC
3466/2016
exercício
Cheques nº
2012, 2011 e 2014
8173 - 8060

2011,
2013
2011 e 2013
2013

2012, 2013 e 8409 – 8063 2014
7968
2014
8059

2011 e 2012

2011 e 2012

8175 – 8287

Foram consideradas pela área técnica despesas que totalizaram R$26.832,00 (R$3.385,00 x 8) a serem deduzidos para o cálculo do limite, não estando claro se foi acatado o texto do pedido do gestor ou os cheques acostados, visto que ambos somam 8. Ainda assim, o limite máximo de 70% da transferência de duodécimos no exercício com Folha de Pagamento foi suplantado em 0,83%
correspondente ao valor de R$8.385,46.

ga que não foram consideradas as seguintes despesas indenizatórias de gratificação por Participação de Comissão de Licitação, conforme cheques acostados a sua defesa oral:
suposto
exercício
Edson Dias 2011
ou
de Freitas
2012
Edson Dias 2014
de Freitas
Lucilea Mar- 2014
tins Moralis

cheque

R$

8174

3.385,46

Fls.
TC
5552/2017
97/98

7941

3.385,46

102/103

7942

3.385,46

107/108

Observo que a análise procedida pela área técnica no
processo recursal considerou tão somente os cheques
existentes nos autos, abstraindo-se dos pedidos explícitos do gestor, haja vista algumas discrepâncias entre o
pedido e a documentação apresentada em sua defesa.
Entendeu ter havido duplicidade de pagamento aos servidores Edson Dias de Freitas e Lucilea Martins Moralis, supostamente relativos à gratificação no exercício de
2014, considerando como dedução para o cálculo do limite apenas a despesa referente ao Sr. Edson Dias de
Freitas no exercício de 2012, considerando-os irregulares
para não deduzir da despesa com Folha de Pagamento,
uma vez que “os documentos apresentados a esta Corte de Contas referiram-se a cópias de folhas de cheques
e estas não se fizeram acompanhadas dos extratos das
contas bancárias respectivas, no sentido de comprovar o
efetivo pagamento/saque dos recursos públicos.”

Por essa razão a irregularidade persistiu no processo de
Prestação de Contas do exercício de 2015.

Contudo, pugno por considerar válidos os dois cheques
relativos aos pagamentos aos servidores Edson Dias de
Freitas e Lucilea Martins Moralis, nºs 7941 e 7942, por
razões que passo a expor.

No Recurso de Reconsideração impetrado o gestor ale-

No mesmo entendimento da área técnica, entendo de-

www.tce.es.gov.br
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vam ser considerados como dedutíveis para o cálculo do
limite em questão os pagamentos comprovadamente
apresentados nos autos de “Gratificação por Participação de Comissão de Licitação” de exercícios anteriores
(2011 a 2014) e pagas no exercício de 2015, quais sejam,
os cheques acostados aos autos conforme organizados
na Manifestação Técnica 282/2018.
Apesar da suspeita de duplicidade de pagamento quanto
aos cheques 7941 e 7942, referente à gratificação paga a
servidores, o responsável não foi chamado aos autos para esclarecer a suposta irregularidade. Há de se assegurar às partes a ciência e participação nos atos no processo, bem como a possibilidade de contestá-los, visto a absoluta e indispensável necessidade do contraditório para
fins de considerar um ato irregular.
Verifico, ainda, que as gratificações desses mesmos servidores devidas no exercício de 2013 foram elencadas
pelo gestor como pagas, entretanto, como não foram
acostadas cópias dos cheques, não foram consideradas
pela área técnica como despesa dedutível da Folha de
Pagamentos.
Outra motivação da área técnica, para não considerar válidas as cópias das folhas dos cheques n. 7941 e 7942,
constituiu em que estas não estavam acompanhadas dos
extratos das contas bancárias respectivas, no sentido de
comprovar o efetivo pagamento/saque dos recursos públicos. Esta fundamentação também não merece prosperar visto que todas as outras cópias de cheques trazidas aos autos foram apresentadas nos mesmos moldes,
sem extratos das contas bancárias respectivas, e foram
prontamente consideradas no processo de Prestação de
Contas TC 3466/2016 como válidas, e, da mesma forma,
foi considerada válida a cópia do cheque n. 8.174 neste
Diário Oficial de Contas

Recurso de Reconsideração.

1. ACÓRDÃO

Pelo exposto, considerando as 3 cópias de cheques trazidas aos autos pelo recorrente como válidas e dedutíveis da Folha de Pagamento, além dos R$ 26.832,00 (vinte e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais) já analisados pela Manifestação Técnica 01293/2017 (fls. 49-67), o
montante de R$ 10.062,00 (dez mil e sessenta e dois reais) pago aos Srs. Edson Dias de Freitas e Lucilea Martins
Moralis, por meio dos cheques nº 7941, 7942 e 8174, totalizando, portanto, R$ 36.894,00 (trinta e seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais) de despesas dedutíveis, tem-se:

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:

Descrição
Total de Duodécimos (Repasses)
Recebidos no Exercício
Total da Despesa Legislativa com
Folha de Pagamento
% Gasto com folha de pagamentos
% Limite Gasto com folha de pagamentos - 70%

Valor
1.008.954,56
704.591,65
69,83%
706.286,19

1.1. CONHECER do presente Recurso;
1.2. DAR PROVIMENTO TOTAL ao Recurso de Reconsideração interposto em face do Acórdão TC 388/2017, reformando-o nos seguintes termos:
1.2.1 ACOLHER a fundamentação do recorrente e AFASTAR as irregularidades descritas nos itens 1.1 e 1.2 do
Acórdão TC 388/2017;
1.2.2 JULGAR REGULARES AS CONTAS do senhor José
Tavares de Moura, gestor da Câmara Municipal de Ibitirama no exercício de 2015, com quitação ao responsável com amparo no artigo 84, inciso I, e artigo 85 da Lei
Complementar Estadual 621/2012;
1.3. DAR CIÊNCIA ao recorrente;
1.4. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

Nesse sentido, o gestor obedeceu ao limite determinado
constitucionalmente, afastando-se a irregularidade descrita no item 1.2 do Acórdão TC 388/2017.

2. Unânime.

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, dissentindo do entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luis
Henrique Anastácio da Silva, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte deliberação de Acórdão que
submeto à sua consideração.

4. Especificação do quórum:

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 22/05/2018 - 15ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 568/2018 – PLENÁRIO
Processo: 00901/2007-3
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2006
UG: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: JOÃO CARLOS COSER, MARLENE DE FATIMA CARARO PIRES, LUIZ CARLOS REBLIN, SILVIO ROBERTO RAMOS
Procuradores: CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO (OAB:
9787-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381- ES),
ALINE DUTRA DE FARIA (OAB: 12031-ES), MILENA GOTARDO COSME (OAB: 19148- ES), LUCIANA DE OLIVEIRA
Diário Oficial de Contas

SACRAMENTO (OAB: 19260-ES), KARLA LYRIO DE OLIVEIRA (OAB: 19807-ES)
EMENTA: AUDITORIA ORDINÁRIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA – EXERCÍCIO DE 2006 – ACOLHER
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO
– RECONHECER A PRESCRIÇÃO PUNITIVA – EXTINGUIR
O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
1. RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Relatório de Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Vitória, no
exercício de 2006, de responsabilidade do Sr. João Carlos
Coser, Prefeito Municipal, Senhor Luiz Carlos Reblin, Secretário de Saúde, Senhora Marlene de Fátima Cararo Pires, Secretária de Educação e, do Senhor Silvio Roberto
Ramos, Secretário de Obras.
A presente auditoria se originou a partir do Plano de Auditoria de Engenharia nº 054/2007, objetivando averiguar a legalidade e a regularidade dos procedimentos licitatórios e a execução dos contratos de obras e serviços
de engenharia firmados.
A 9ª Controladoria Técnica elaborou o Relatório de Auditoria nº RA-O 49/2007 (fls. Xxx – Vol. ) e a Instrução Técnica Inicial – ITI nº 841/2007 (fls. 498-502 – Vol. III) opinando pela citação dos responsáveis para que apresentassem as justificativas em relação aos apontamentos de
irregularidades.
Proferida Decisão Preliminar de Citação TC 0463/2008,
fl. 511. Sendo todos regularmente citados.
www.tce.es.gov.br

Responsável

Nº Protocolo

João Carlos Coser
Luiz Carlos Reblin
Silvio Roberto
Ramos
Marlene de Fátima Cararo Pires

0197/2008

Data da Citação Data da juntada
aos autos
30/07/2008
30/07/2008

0198/2008

29/07/2008

30/07/2008

0199/2008

04/08/2008

05/08/2008

0200/2008

30/07/2008

04/08/2008

Os responsáveis apresentaram as justificativas conjuntamente (fls. 531-545 – vol. IV) com documentos anexos
(fls. 546-636 – vol. IV).
Ato continuo, o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO, elaborou a Instrução de Engenharia Conclusiva IC 10/2015 (fls. 662-.687 – vol. IV), no mesmo sentido, se posicionou o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 5141/2015 (fls.692-707 – vol. IV), opinando por reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação às possíveis irregularidades descritas na
ITI 550/2010 e por julgar irregulares as contas do Sr. João
Carlos Coser, condenando-o ao ressarcimento no valor
de 77.542,02 VRTE, em solidariedade com Sílvio Roberto Ramos, no valor integral, e Luiz Carlos Reblin, no valor de 2.116,70 VRTE, em razão da manutenção das irregularidades com dano verificado, abaixo relacionadas:
3.1. PAGAMENTO INDEVIDO: QUANTIDADES MEDIDAS
SUPERIORES ÀS REALIZADAS – CONTRATO 01/2006
Responsáveis solidários: João Carlos Coser e Sílvio Roberto Ramos
Ressarcimento: 7.831,48 VRTE
3.2. PAGAMENTO INDEVIDO: QUANTIDADES MEDIDAS
SUPERIORES ÀS REALIZADAS – CONTRATO 37/2006
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Responsáveis solidários: João Carlos Coser e Sílvio Roberto Ramos
Ressarcimento: 12.643,34 VRTE
3.3. PAGAMENTO INDEVIDO: QUANTIDADES MEDIDAS
SUPERIORES ÀS REALIZADAS - CONTRATO Nº 040/06
Responsáveis solidários: João Carlos Coser, Sílvio Roberto Ramos e Luiz Carlos Reblin.
Ressarcimento: 2.116,70 VRTE
3.4. PAGAMENTO INDEVIDO: QUANTIDADES MEDIDAS
SUPERIORES ÀS REALIZADAS – CONTRATO 49/2006
Responsáveis solidários: João Carlos Coser e Sílvio Roberto Ramos
Ressarcimento: 54.950,50 VRTE
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
o Dr.Heron Carlos Gomes de Oliveira, emitiu parecer PPJC 6497/2015 (fls. 710-712), anuindo a proposta técnica
apresentada e ainda, pela conversão dos autos em tomada de contas especial;
Solicitadas defesas orais pelos responsáveis, estas então,
foram realizadas na 13ª Sessão Ordinária do Plenário,
ocorrida no dia 08 de maio de 2018.

ação judicial de ressarcimento pelo dano que possa ter
causado ao erário, eis que imprescritíveis, conforme disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal do Brasil, conforme já observada e sugerida, tanto pela equipe técnica deste Tribunal, como pelo Ministério Público
de Contas.
2.1.2 ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PREFEITO
Os responsáveis suscitaram em defesa a ilegitimidade do
Prefeito Municipal para figurar como agente responsável nos presentes autos ante a lei de desconcentração
administrativa municipal, sustentando que a Lei Municipal nº 6.897/2007 revogou a § 4º do artigo 3º da Lei nº
5.983/2003, abaixo transcrito, retirando a responsabilidade solidária do Prefeito Municipal em relação aos atos
praticados pelos ordenadores de despesa:
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.

2.1.1 PRESCRIÇÃO DA PUNIBILIDADE

§ 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.

Entendo pela ocorrência da prescrição quinquenal no tocante a penalidade de multa por esta Corte de Contas,
tendo em vista que as citações válidas dos responsáveis
ocorreram nos dias 30/07/2008, 04 e 05/08/2008, sem
contudo, afetar a obrigação de restituição ou respectiva

§ 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.

É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
PRELIMINAR
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§ 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 Comunicação; 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.
§ 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.
A Área Técnica, por sua vez, atenta, observa que seus
efeitos surgem a partir de 30 de abril de 2007, o que, por
conclusão, não alcança o período aqui aventado, qual seja, o exercício de 2006, nos seguintes Termos:
(...), lei que revogou a responsabilidade solidária do prefeito é de 30 de abril de 2007 e não possui efeito retroativo, enquanto que os atos analisados pelo presente processo foram praticados no exercício de 2006. Assim, a
alteração da lei de desconcentração administrativa, que
retirou a responsabilidade do prefeito municipal em relação aos atos praticados pelos ordenadores de despesas, não alcança o presente processo, permanecendo a
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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responsabilidade solidária do Sr. João Carlos Coser em
relação a estes autos
Assim temos que, somente a partir da Lei de 2007, o Prefeito é isento da responsabilidade solidária.
Por outro lado, o Município de Vitória, já dispunha da
Lei de desconcentração administrativa desde a Lei nº
5.983/2003, repousando a cada ordenador de despesa a
responsabilidade por seus atos à frente da função delegada, ainda que, antes da revogação do §4º pela Lei Municipal nº 6.897/2007, o prefeito poderia responder solidariamente pelos atos praticados pelos ordenadores de
despesas nela indicados.
De se considerar que a proposta da desconcentração é
dar dinamização aos atos dos gestores, proporcionando
mais eficácia às decisões, não havendo razão, para automaticamente ao delegante responder por erros ou ilegalidades por aquele cometido.
Assim, estamos diante do princípio autônomo, considerado pelo Decreto Lei 200/67, que possibilita que autoridades da Administração transfira aos seus subordinados, mediante ato normativo, atribuições que lhe são
próprias.
A análise da responsabilidade solidária do prefeito, em
razão da eficácia do § 4º da Lei nº 5.983/2003, foi enfrentada por este Tribunal quando do julgamento das contas
do exercício de 2004, do então prefeito Luiz Paulo Veloso Lucas, no processo TC 5051/2014, que concluiu que
a solução hermenêutica mais consentânea é aquela em
que o art. 3º, § 4º, da Lei Municipal nº 5993/2003 veicula verdadeira responsabilidade subjetiva, com a necessidade de estar presente, necessariamente, a culpa em
sentido amplo.
Diário Oficial de Contas

Nestes autos, não há notícia de prática de ato que indicasse conduta omissa ou comissiva do prefeito, motivos
que não vislumbro razões para aplicar o § 4º da Lei nº
5.983/2003, nos atos destes autos, razão pela qual, divirjo do posicionamento da área técnica e do douto representante do Parquet de Contas e acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada pelos
responsáveis, excluindo-se a responsabilidade da irregularidade do Prefeito Municipal, Sr. João Carlos Coser.
Registro que acompanho o afastamento das irregularidades dispostas no RAO 0049/2007, nos termos da Instrução de Engenharia Conclusiva – IEC 10/2015, incluindo os apontamentos de irregularidade em que figurava a
Sra. Marlene de Fátima Cararo Pires.
Superadas as questões que tratam quanto aos vícios
apontados na Instrução Técnica Inicial, considerando
prescritos a pretensão punitiva por esta Corte, discute-se sobre as questões que possam ter promovido dano
aos cofres públicos.
DAS IRREGULARIDADES APONTADAS NOS ITENS 3.1; 3.2;
3.3 e 3.4 da ITC 5141/2015
Após análise das justificativas apresentadas pelos responsáveis, a equipe técnica manteve as irregularidades dos itens 3.1; 3.2; 3.3 e 3.4 da ITC 5141/2015, que
se referem a pagamentos indevidos: quantidades medidas superiores às realizadas, nos contratos 01/2006;
37/2006; 040/2006 e 49/2006, que apontam as possibilidades de ressarcimentos.
Vejamos:
Em suas justificativas, os responsáveis alegaram, em síntese, que o quantitativo medido a maior nos contratos
foram compensados por outros serviços nos mesmos
www.tce.es.gov.br

contratos, apresentando relatório final com os serviços executados e pagos, bem como planilhas para cada
contrato indicado (contrato 01/2016 – fl. 547; contrato
37/2006 – fl. 583; contrato 040/2006 – fl. 592; contrato 049/2006 – fl. 630), sustentando, ainda, não havendo
desta forma, qualquer prejuízo aos cofres públicos.
A equipe técnica, consubstanciou a sua conclusão técnica - ITC 5141/2015 para as irregularidades apontadas
nos itens, que as planilhas com os quantitativos relacionando de possíveis serviços que tenham sido medidos
com quantidades inferiores, compensando com quantidade medida a maior apresentada pelos responsáveis,
não são passíveis de verificação visual “in loco”, ou seja,
necessitam de comprovações documentais que garantam que estas informações sejam verídicas, caso contrário, não há como confirmar tal afirmação.
Em sustentação oral, na 13ª sessão plenária, dia
08/05/2018, o Sr. Silvio Roberto Ramos, afirmou que
(...) os controladores de recursos públicos da 9ª Controladoria Técnica deste egrégio Tribunal de Contas,
responsáveis pela auditoria e pela elaboração da citada ITI 841/2007, levantaram, entre outras questões, indícios de irregularidades relativas a “pagamentos indevidos: quantidades medidas superiores às realizadas” nos seguintes contratos: 01/06; 37/06; 40/06 e
49/06. Cabe-nos ressaltar aqui que, no ano de 2006, estavam em execução ou em fase de implantação na Cidade de Vitória, pela Secretaria Municipal de Obras, por
meio das regionais e de contratos com terceiros específicos, cerca de 400 obras e serviços. Entretanto, quando da apresentação dos nossos esclarecimentos e justificativas relativas aos questionamentos contidos na ITI
841/2007, em 15/09/2008, tivemos a oportunidade de
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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comprovar que os eventuais pagamentos de itens da
planilha de serviços, em quantidades superiores às realizadas, foram compensados com a execução de outros itens, cujas quantidades realizadas foram superiores àquelas previstas nesta mesma planilha, sem que
houvesse nenhum novo acréscimo de valores, pois esses se equivaliam. Ressalto ainda que, se considerarmos
que o montante dos recursos contratados quando da licitação, sem considerar reais aditivos, somavam, à época, R$ 1.856.106,00, um milhão, oitocentos e cinquenta e seis mil e cento e seis reais. E que os valores, sobre
os quais entendem os senhores controladores, ser devido ao erário somavam-se, à época, R$ 131.185,58, cento e trinta e um mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos. Isto é, cerca de 7,06% do total
contratado, cujos resultados sociais, são extremamente
relevantes. Na oportunidade, nos colocamos à disposição dos técnicos para, caso considerassem necessário
e oportuno, acompanhá-los em nova visita às citadas
obras, com objetivo de serem confirmadas as nossas
afirmativas e/ou apresentarmos novos esclarecimentos se necessário. O que não ocorreu. Entretanto, somente neste ano, 2018, tomamos conhecimento de que
os esclarecimentos e justificativas, por nós apresentados
em 15/09/2008, isto é, há quase dez anos, foram questionados à época, pela área técnica deste egrégio Tribunal de Contas, por meio da IEC 10/2015, e, consequentemente, foi mantida a penalidade de ressarcimento aos
cofres públicos da quantia de 77.542,02 VRTEs, apresentada na ITI 841/2008. À época, alegava-se na citada IEC,
que os técnicos não tinham condições de verificar in loco. E sugeriam que, caso julgássemos necessário, novos
documentos poderiam ser acostados ao processo. ProDiário Oficial de Contas

cedimento que, naturalmente, não realizamos, pois como já citado, só recentemente tomamos conhecimento dessa informação. Portanto, no nosso entendimento,
como se passaram cerca de doze anos da execução dos
contratos em análise, assim como da própria realização
das obras, seria extremamente difícil que obtivéssemos
quaisquer documentos comprobatórios que confirmassem as afirmativas que fizemos à época. Visto que atualmente pouco ou quase nenhum acesso teríamos a tais
documentos. Além do que, algumas dessas obras, podem já terem sofrido novas reformas ou ampliações, onde provavelmente, tenham sido alteradas diversas de suas características originais.
Pois bem.
Constata-se, que os quatro contratos aqui auditados, referente a obras de contenção de talude na Curva da Morte; Reforma do Piso da Quadra poliesportiva da Praça de
Monte Belo; Reforma e Ampliação da Unidade de Saúde
de Santo Antônio e Reforma da Praça Dom João Batista
(Bairro São Pedro), somam a quantia de R$ 1.856.106,00,
(um milhão, oitocentos e cinquenta e seis mil e cento e
seis reais).
Desse valor, como levantado pela equipe técnica, um
quantitativo de R$ 131.185,58, (cento e trinta e um mil,
cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) – cerca de 7,06%, (sete virgula zero seis por cento), foram utilizados de forma indevida, ou seja, realizados em pagamentos de medição a maior que o previsto
no contrato.
Os responsáveis, justificaram e apresentaram planilhas
às fls. 547, 583, 592 e 630, de que os referidos serviços
medidos a maior, foram compensados por outros serviços dentro dos respectivos contratos.
www.tce.es.gov.br

Constato que, tais serviços justificados, em sua maioria, não são passíveis de serem auditados após passados
mais de doze anos de sua realização, uma vez que se tratam de perfuração com martelete; estabilização de talude com revestimento de concreto; pinturas; cobertura
em telhas onduladas de fibro de cimento (substituição),
remoção de entulho; plantio de vegetação, fornecimento e espalhamento de terra, serviços esses que se deterioram com o passar do tempo.
É muito comum durante a execução de uma obra, especialmente as que envolvem muito contato com o solo, a
necessidade de pequenas mudanças no decorrer de sua
execução, em virtude de situações encontradas que são
dificilmente previsíveis quando da elaboração do projeto. O que faltou neste caso foi a formalização adequada,
que seria até passível da aplicação de multa, mas que
agora não é mais possível devida a ocorrência da prescrição.
Portanto, verifico que não houve pagamento maior do
que os valores previstos nos contratos, pois os saldos dos
contratos não foram exauridos, o que se examina é ter
ocorrido algumas substituições de serviços, sem a devida formalização.
Ressalto que em situações relativas a detalhes de obras,
o ordenador não pode ser automaticamente responsabilizado, devendo, por apropriado, chamar os demais responsáveis mais diretos por cada obra, em especial, o fiscal do contrato. Por isso que este Tribunal passou a fazer
nesses casos a matriz de responsabilidade.
Ocorre que passados mais de doze anos, esta opção, enquadra-se nas hipóteses para o qual o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo vem compreendendo ser inviável, anti-econômica e improdutiva a reSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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abertura 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.
Nesse sentido, analisando as constatações aqui relacionadas: tempo decorrido; ausência de matriz de responsabilidade que pudesse verificar as possíveis irregularidades fora do alcance dos ordenadores de despesas; o tipo de serviços apresentados em substituição aos formalmente planilhados e medidos; o percentual utilizado, em
torno, de 7,06% sobre os valores dos contratos; as alegações plausíveis apresentadas pelos responsáveis, dando
conta de que os serviços foram realizados, ainda que não
tenha sido com a melhor técnica, porquanto não aplicada as formalidades e legalidades devidas, acompanho,
parcialmente, o entendimento da Área Técnica e Ministério Público de Contas, de que houve irregularidade,
mas, considero que de ordem formal, sopesando demonstrada a compensação do quantitativo medido a
maior por outros serviços executados, PORTANTO, EVIDENCIADA A AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. Assim,
entendo que as irregularidades dos itens 3.1; 3.2; 3.3
e 3.4 da ITC 5141/2015, foram alcançadas pelo instituto da prescrição.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente o entendimento da Área Técnica e Ministério Público de Contas,
VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
Diário Oficial de Contas

1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Reconhecer a ilegitimidade ad causam do Sr. João
Carlos Coser, ante as razões expostas na fundamentação;
1.2. Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva por
parte desta Corte, em relação às irregularidades descritas na Instrução Técnica de Engenharia Conclusiva IEC
10/2015, nos termos do artigo 71 do RITCEES;
1.3. Acolher, parcialmente, as razões de justificativas
dos responsáveis, referentes aos itens 3.1; 3.2; 3.3 e 3.4
da ITC 5141/2015, por considerar não configurado dano ao erário;
1.4. Dar ciência aos interessados;
1.5. Após os trâmites regimentais, arquivar os presentes autos.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator. Parcialmente vencido o conselheiro em substituição João Luiz
Cotta Lovatti, quanto ao mérito, que acompanhou a área
técnica imputando ressarcimento solidário para Silvio
Roberto Ramos e Luis Carlos Reblin.

4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 03/07/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 569/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04628/2016-1
Classificação: Pedido de Revisão

3. Data da Sessão: 22/05/2018 - 15ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: PMADN - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

4. Especificação do quórum:

Relator: Domingos Augusto Taufner

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

Requerente: ABRAAO LINCON ELIZEU

www.tce.es.gov.br

Procuradores: ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149ES),
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EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)
EMENTA: PEDIDO DE REVISÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 1088/2014 – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – REFORMAR PARCIALMENTE O ACÓRDÃO - DESCONVERTER A
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – MANTER DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO RESCINDENDO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Revisão interposto pelo Sr. Abraão Lincon Elizeu – Prefeito Municipal
de Água Doce do Norte, nos exercícios de 2005 a 2007,
em face do Acórdão TC1088/2014, proferido nos autos
do Processo TC 1192/2013 Recurso de Reconsideração.
Conforme se extrai dos autos o referido Recurso de Reconsideração (Processo TC 1192/2013), interposto em
face do Processo TC 0377/2009 (Representação convertida em Tomada de Contas) foi conhecido e julgado procedente, afastando o ressarcimento ao erário, mantendo
a irregularidade e a multa.
O interessado aduz, em síntese, evidente violação literal
de lei, bem como que em virtude do provimento do recurso e de haver sido afastada o ressarcimento ao erário, a tomada de contas deveria ser desconvertida, tendo em vista o atual entendimento desta Corte Contas.
Assim, requer o reexame da questão por meio deste Pedido de Revisão.
Ao final, solicita a concessão de efeito suspensivo, em
caráter extraordinário, para suspender os efeitos do
Acórdão TC 1088/2014, até o julgamento de mérito do
presente pedido de revisão, sob pena de provocar dano
irreparável ao interessado caso seu nome conste indeviDiário Oficial de Contas

damente na lista de gestores públicos que tiveram contas rejeitadas por essa Corte.
Assim, por meio da Decisão TC 1633/2016-1 do plenário
desta Corte de Contas foi concedido excepcionalmente
o EFEITO SUSPENSIVO ao Pedido de Revisão e por consequência EXCLUÍDO o nome do autor, Sr. Abraão Lincon
Elizeu, da relação definida dos responsáveis cujas contas
foram emitidos pareceres prévios pela rejeição e/ou julgadas irregulares, por decisão irrecorrível.
Seguindo os trâmites regimentais os autos seguiram para a então Secex-Recursos, onde foi elaborada a Instrução Técnica de Recurso – ITR 003/2016-1, opinando pela
procedência do Pedido de Revisão, a fim de que seja modificado o julgamento do processo de Tomada de Contas
Especial para Fiscalização.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
4044/2016-8, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, opina por:
4.1. a imediata cassação/revogação da medida cautelar deferida pela Decisão - Plenário 01633/2016-1 (fl.
70/71) até final deliberação do presente processo, com
o envio do nome do Senhor Abraão Lincon Elizeu à Justiça Eleitoral, integrando a relação de responsáveis cujas
contas foram julgadas irregulares;
4.2. com o julgamento definitivo, em matéria PRELIMINAR, seja o Pedido de Revisão não conhecido em face da
ausência documental, bem como da inexistência de violação literal de lei;
4.2. se superado a admissibilidade, seja, no MÉRITO, o
Pedido de Revisão não provido, ante a impossibilidade
legal de “desconversão” no caso em análise.
Por derradeiro, com fulcro no inc. III do art. 41 da Lei
www.tce.es.gov.br

8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei
Complementar nº 621/12, reserva-se o direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, em defesa da ordem jurídica.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente verifico que o Pedido de Revisão, já foi
conhecido por meio da Decisão Plenária TC 1633/20161, assim passo a análise do mérito dos autos.
Conforme salientei no voto que originou a Decisão Plenária TC 1633/2016-1 a decisão rescindenda (Acórdão
1088/2014) afastou o ressarcimento ao erário em virtude da irregularidade “Cessão de servidores a entidade privada – infringência: art. 110, caput, da Lei Complementar Municipal n. 062/1997 c/c art. 1º, caput, da
Lei Municipal n. 09/2005”, mantendo somente a aplicação de multa.
Nota-se que de acordo com o Regimento Interno desta
Corte de Contas o processo de primeira instância (Processo TC 0377/2009 - Representação), somente foi convertido em Tomadas de Contas em virtude do ressarcimento que em grau recursal foi afastado pelo Plenário
desta Corte.
Nessa linha, o Tribunal de Contas da União – TCU dispõe:
“RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA EM FACE DE INDÍCIOS DE DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE DAS
CONTAS E MULTA AOS RESPONSÁVEIS. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. RETORNAR O PROCESSO À
SUA NATUREZA ORIGINAL DE RELATÓRIO DE AUDITORIA.
AUTORIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DA MULTA. CIÊNCIA
AOS RECORRENTES.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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(...) Voto:
(...)
17. Com base nessas razões, em face da fragilidade dos
argumentos carreados e considerando que restou demonstrado nos autos o referido direcionamento e a responsabilidade dos recorrentes por essa irregularidade, manifestei-me no sentido de que não deviam prosperar os argumentos trazidos pelos recorrentes, motivo
pelo qual inclui o processo na pauta da Sessão do dia
9/11/2011, com proposta de manter o acórdão recorrido, em seus exatos termos.
18. Naquela ocasião, contudo, o Procurador-Geral Lucas
Rocha Furtado apresentou considerações que me fizeram retirar o processo de pauta e colher nova manifestação da douta Procuradoria, cujo parecer, reproduzido no
relatório precedente, propôs:
“a) conhecer dos recursos de reconsideração interpostos
pelos Srs. Cristóvão de Melo e William Campos, para, no
mérito, dar-lhes provimento parcial;

feitamente possível aplicar a multa imposta pelo acórdão recorrido no próprio processo de fiscalização sem
que isso resultasse no pronunciamento pela irregularidade das contas.”
20. Destarte, inclino-me ao posicionamento em consolidação no Tribunal, com vistas a adotar o encaminhamento sugerido pelo eminente Procurador-Geral. Permanece, no entanto, as razões para manutenção da multa aplicada, em face da ausência de elementos que descaracterizassem o direcionamento da licitação, sendo cogente a alteração do fundamento legal para o art. 58, inciso
II, da LO/TCU.
21. Ressalto, por fim, que tal medida se aproveita aos demais responsáveis que também tiveram suas contas julgadas irregulares por meio do acórdão atacado, nos termos do art. 281 do Regimento Interno/TCU. ACÓRDÃO
TC-788/2015. Ante todo o acima exposto e considerado,
VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação
que ora submeto a este Colegiado”

b) retornar este processo à sua natureza original de relatório de auditoria, em face da ausência de elementos a
configurar hipótese contida no art. 47 da Lei 8.443/1992;
e

(Acordão nº 700/2012 – Plenário – TCU)

c) alterar a fundamentação legal da multa aplicada para
o art. 58, inciso II, da LO/TCU.”

1. Julgam-se irregulares, com imputação de débito e aplicação de multa as contas dos responsáveis por dano ao
erário.

19. A proposta se fundamenta na evolução da jurisprudência dessa Corte em matéria processual a partir do
Acórdão 1723/2009 - Plenário, no sentido de, afastado
o débito que motivou a conversão dos autos em tomada
de contas especial, conforme ocorreu no presente caso,
“afigura-se medida de melhor justiça o retorno dos autos ao seu status anterior, à evidência de que seria perDiário Oficial de Contas

“TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CITAÇÃO E AUDIÊNCIA
DOS RESPONSÁVEIS. ACATAMENTO E REJEIÇÃO DE ALEGAÇÕES DE DEFESA. DÉBITO. MULTA.

2. A demonstração de existência de indício de dano é
pressuposto essencial para constituição de tomada de
contas especial (art. 8º da Lei nº 8.443/1992; art. 1º da
IN TCU nº 56/2007). Quando, em tomada de contas especial, o exame das irregularidades objeto de citação
ou audiência não evidencia indícios de dano ao erário e
www.tce.es.gov.br

conclui-se que remanescem razões para apenação dos
responsáveis com multa prevista no art. 58 da Lei nº
8.443/1992, pode o Tribunal ordenar a modificação da
natureza do processo (Acórdão nº 1273/2009-Plenário)
ou a constituição de apartado que não tenha a natureza de tomada de contas especial. (Acórdão 1753/2010.
Primeira Câmara)” (grifo nosso)
Nesse mesmo sentido esta Corte de Contas vem firmando entendimento no sentido de desconverter a tomada
de contas, retornando o processo à sua natureza de fiscalização, assim que afastado o ressarcimento, vejamos:
ACÓRDÃO TC-788/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-4618/2009
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTES - EMPÓRIO CARD LTDA.
REPRESENTADOS - ELIANE PAES LORENZONI, ALEXANDER DE FREITAS E GUSTAVO PAVESI IZOTON
REPRESENTAÇÃO - 1) AFASTAR RESSARCIMENTO - DESCONVERSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, RETORNANDO À NATUREZA DE REPRESENTAÇÃO - 2) PROCEDÊNCIA - DEIXAR DE APLICAR MULTA - 3) RECOMENDAÇÃO - 4) ARQUIVAR.
[...]
Nesse Prisma, entendo que no caso em comento deve
haver a “desconversão”, ou o retorno dos autos à sua
origem inicial (Representação), eis que no âmbito deste fora afastados a multa e o débito, não sendo necessário, portanto, o julgamento das contas dos Responsáveis.
Ante aos posicionamentos acima expostos, não restam
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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dúvidas que a decisão rescindenda (Acórdão 1088/2014),
ao afastar o ressarcimento ao erário municipal, deveria
ter determinado a “desconversão” dos autos ou o retorno à sua origem inicial (Representação).

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:

Ademais, conforme expus no voto do Processo TC
6944/2016 o Regimento Interno deste Tribunal de Contas dispõe no artigo 329, §8º que os processos de fiscalização convertidos em tomada de contas especial em
que, por ocasião do julgamento, for afastada a imputação de ressarcimento de valores, subsistindo, no entanto, a irregularidade, deverão ser desconvertidos para serem apreciados como processo de fiscalização, apenas
quanto aos responsáveis que se enquadrem nessa hipótese.

JULGAR PROCEDENTE o presente Pedido de Revisão e,
portanto, seja reformado o Acórdão guerreado, para que
o processo seja desconvertido de Tomada de Contas Especial para Representação (Processo de Fiscalização),
dando-lhe julgamento na forma adequada.

E ainda que não existisse tal regramento, venho firmando entendimento no sentido de que julgar gestores que
não geraram dano ao erário em processo de fiscalização,
seria uma medida desproporcional e desarrazoada tendo em vista que nos processos de fiscalização em que
não há incidência de dano ao erário não há julgamento,
avalia-se tão somente se a irregularidade deve ser mantida ou afastada e se a referida irregularidade é passível
de aplicação de multa.

VOTO-VISTA DO EXMO. SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:

Assim, entendo que o presente Pedido de Revisão deve ser julgado procedente e, portanto, seja reformado o
Acórdão guerreado, para que o processo seja desconvertido de Tomada de Contas Especial para Representação
(Processo de Fiscalização), dando-lhe julgamento na forma adequada.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
técnico e divergindo do entendimento do Ministério Público de Contas VOTO por que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Diário Oficial de Contas

DAR CIÊNCIA aos interessados
Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

RELATÓRIO
Este processo trata de Pedido de Revisão interposto pelo Sr. Abraão Lincon Elizeu, na qualidade de Prefeito Municipal de Água Doce do Norte nos exercícios de 2005 a
2007, em face do Acórdão TC n. 1088/2014, que à unanimidade conheceu do Recurso de Reconsideração interposto pelo ora recorrente e no mérito por maioria, nos
termos do voto vencedor do Conselheiro José Antônio
Almeida Pimentel, deu-lhe provimento a fim de excluir o
ressarcimento no valor correspondente a 93.510,51 VRTE fixado pelo Acórdão de piso (TC n. 358/2012), mantendo-se, contudo, a irregularidade verificada e a aplicação de multa de 1000 VRTE em desfavor do então recorrente.
Posteriormente foi dada quitação ao interressado conforme Decisão TC-5867/2015 (Plenário).
www.tce.es.gov.br

Argumenta o recorrente que, inobstante ter sido elidido
o ressarcimento ao erário, o processo originário havia sido convertido em tomada de contas especial, cujos efeitos, no caso de julgamento pela irregularidade das contas, são mais gravosos ao agente público, em especial no
tocante ao impedimento eleitoral.
Sustenta seu pedido de revisão afirmando que não remanescendo o dever de ressarcimento no Acórdão ora
recorrido, não houve a desconversão do processo de
contas para o de fiscalização e disso resultaria a inclusão
do nome do peticionante na lista de gestores que tiveram suas contas rejeitadas por esta corte, razão por que
requer, inobstante a vedação legal, efeito suspensivo à
revisão, que à unanimidade lhe foi concedido pelo Plenário desta Corte, na Decisão 1633/2016, nos termos do
voto do Conselheiro Relator, Domingos Augusto Taufner.
A mesma decisão plenária conheceu do pedido de revisão, de modo que, encaminhados os autos à Secex Recursos para instrução, restava para análise somente o
mérito do recurso.
Assim, a Instrução Técnica de Pedido de Revisão 03/2016,
da Secex Recursos, trouxe em sua análise o que se transcreve:
A questão de fundo não demanda grande relexões, encontrando sua solução na literalidade do art. 329, § 8º,
da Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013, que assim dispõe:
Art. 329. A apreciação e julgamento dos processos sob
a jurisdição do Tribunal observarão as normas relativas
aos ritos especiais previstos neste Regimento.
[...]
§ 8º Os processos de fiscalização convertidos em tomaSegunda-feira, 9 de julho de 2018

358

ATOS DO PLENÁRIO

da de contas especial em que, por ocasião do julgamento, for afastada a imputação de ressarcimento de valores, subsistindo, no entanto, a irregularidade, deverão
ser desconvertidos para serem apreciados como processo de fiscalização, apenas quanto aos responsáveis que
se enquadrem nessa hipótese.
Nesses termos, sugere-se que o presente pedido de revisão seja julgado procedente, a fim de que seja modificada a natureza do processo em que o peticionante foi
condenado, de tomada de contas especial para fiscalização.
O Ministério Público de Contas se pronuncia por parecer
às fls. 90-116 contendo vasta fundamentação contrária
ao opinamento técnico e requer ao final:
4.1. a imediata cassação/revogação da medida cautelar deferida pela Decisão - Plenário 01633/2016-1 (fl.
70/71) até final deliberação do presente processo, com
o envio do nome do Senhor Abraão Lincon Elizeu à Justiça Eleitoral, integrando a relação de responsáveis cujas
contas foram julgadas irregulares;
4.2. com o julgamento definitivo, em matéria PRELIMINAR, seja o Pedido de Revisão não conhecido em face da
ausência documental, bem como da inexistência de violação literal de lei;
4.2. se superado a admissibilidade, seja, no MÉRITO, o
Pedido de Revisão não provido, ante a impossibilidade
legal de “desconversão” no caso em análise.
O Conselheiro Relator formulou seu voto acompanhando a Secex Recursos e divergindo do Ministério Público
de Contas, no sentido de julgar procedente o Pedido de
Revisão para que seja reformado o Acórdão guerreado
e o processo seja desconvertido de Tomada de Contas
Diário Oficial de Contas

Especial para Representação (Processo de Fiscalização),
dando-lhe julgamento na forma adequada.
Com pedido de vista formulado na 13ª sessão plenária
deste Tribunal, em 08/05/2018, vieram os autos ao meu
Gabinete.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
2.1 Descabimento de pedido de revisão de acórdão definitivo proferido em processo de Recurso de Reconsideração – hipótese recursal inexistente.
Os princípios que regem o procedimento administrativo
permitem a perquirição da legalidade durante toda a duração do processo. Além disso, as decisões administrativas, como é sabido, não formam coisa julgada, eis que a
todo tempo são passíveis de revisão judicial.
Quando se trata de questão de ordem pública, como
neste caso, a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal
constitui a fórmula para a atuação do aplicador do direito:

IV do artigo 152 da Lei Complementar 621/2012, quais
sejam: I - recurso de; II - pedido de reexame; III - embargos de declaração; IV - agravo.
Cabe acrescer que o parágrafo único do artigo 152 estabelece que a interposição de recurso, ainda que venha a
não ser conhecido, gera preclusão consumativa.
O artigo 164 trata da hipótese de cabimento do recurso de reconsideração, que é a decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, com efeito suspensivo, para apreciação do Plenário, podendo ser formulado uma só vez e por escrito.
Assim, formulado o recurso de reconsideração, ocorre
preclusão consumativa da pretensão recursal do interessado.
O pedido de revisão não constitui hipótese recursal, eis
que sua natureza jurídica é similar à da ação rescisória;
logo, sua interposição é excepcional e seu cabimento é
restrito às decisões definitivas em processo de prestação
ou tomada de contas, sem efeito suspensivo.

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial

Além disso, o pedido de revisão tem cabimento em hipóteses limitadas pela lei, elencadas nos incisos do artigo 171, que são: I - erro de cálculo nas contas; II - evidente violação literal de lei; III - falsidade ou insuficiência da
prova produzida na qual se tenha fundamentado o acórdão recorrido; IV - superveniência de documentos novos
com eficácia sobre a prova produzida.

Com mais razão ainda se pode afirmar que uma decisão
interlocutória de conhecimento do recurso pode ser revista e modificada no curso do processo, sobretudo antes do julgamento.

Daí decorre que a hipótese em que se pretenda fundamentar o pedido de revisão deve ser muito bem clara e
fundamentada, do contrário não se poderá conhecer do
recurso.

As hipóteses recursais previstas na Lei Orgânica deste
Tribunal de Contas são aquelas elencadas nos incisos I a

Trazendo estas breves considerações para o caso concreto, tem-se que o Senhor Abraão Lincon Elizeu, condena-
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do pelo Acórdão 358/2012 proferido no processo de Tomada de Contas convertido de representação interpôs
Recurso de Reconsideração – processo 1192/2013 – em
que foi proferido o Acórdão 1088/2014, objeto de seu
pedido de revisão.

dade no ato judicial impugnado.

Assim, tem-se sob exame pedido de revisão de Acórdão
proferido em Recurso de Reconsideração, hipótese inexistente na Lei Orgânica deste Tribunal.

3. O estelionato judicial consiste no uso do processo judicial para auferir lucros ou vantagens indevidas, mediante
fraude, ardil ou engodo, ludibriando a Justiça, com ciência da inidoneidade da demanda. Percebe-se que a leitura das elementares do art. 171, caput, do Código Penal
deve estar em consonância com a garantia constitucional da inafastabilidade jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV),
do que decorre o entendimento segundo o qual o direito de ação é subjetivo público e abstrato, em relação ao
direito material.

Repete-se, o Pedido de Revisão somente pode ser dirigido a Acórdão definitivo proferido em processo de prestação ou tomada de contas.
O emprego de pedido de revisão com conteúdo recursal viola o sistema construído pela Lei Complementar
621/2012.
O Superior Tribunal de Justiça, no Acórdão abaixo transcrito, declarou que o emprego de habeas corpus no lugar do recurso cabível constitui estelionato judicial. A argumentação se amolda perfeitamente ao caso presente, em que se maneja um pedido de aplicação excepcional, incabível na situação, com o fim de se ter analisado
o mérito recursal, precluso com o julgamento do recurso
de reconsideração.
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TENTATIVA DE ESTELIONATO JUDICIAL. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE RECONHECIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegaliDiário Oficial de Contas

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de
alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

Desse modo, verifica-se atipicidade penal da conduta de
invocar causa de pedir remota inexistente para alcançar
consequências jurídicas pretendidas, mesmo que a parte ou seu procurador tenham ciência da ilegitimidade da
demanda.
4. A conduta constitui infração civil aos deveres processuais das partes, nos termos do art. 77, II, do Código de
Processo Civil, e pode sujeitar a parte ao pagamento de
multa e indenizar a parte contrária pelos danos processuais, consoante arts. 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil ilícito processual. Outrossim, conforme art. 34,
XIV, da Lei n. 8.906/1994, verifica-se infração profissional do advogado deturpar a situação fática com o objetivo de iludir o juízo. Conclui-se, pois, que a conduta descrita não configura infração penal, mas meramente civil
e administrativa, sujeita à punição correlata.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concediwww.tce.es.gov.br

da, de ofício, para absolver a paciente quanto ao delito de estelionato tentado (Ação Penal n. 02363439.2011.8.26.0196).
HC 435818 / SP.HABEAS CORPUS 2018/0025956-2. Ministro RIBEIRO DANTAS (1181). T5 - QUINTA TURMA.
03/05/2018. DJe 11/05/2018
Não se admite, portanto, pedido de revisão de acórdão
proferido em recurso de reconsideração, que uma vez interposto faz precluir a pretensão recursal e a partir daí,
somente nas hipóteses excepcionais previstas em lei se
poderia buscar a revisão do acórdão proferido, não no
recurso de reconsideração, mas na tomada de contas.
Daí resulta o não conhecimento do recurso, por inexistente.
2.2 Ausência de demonstração de evidente violação literal de lei, como atendimento de requisito de admissão de pedido excepcional
O Ministério Público de Contas em seu parecer neste processo formula questionamento semelhante, com
cujas razões de argumentação concordo inteiramente.
Verifica-se, de fato, da exordial, que o único fundamento
apresentado pelo recorrente, para sustentar a revisão/
rescindibilidade da decisão seria uma pretensa “violação
literal de lei”, sem indicar qual lei teria sido violada.
Em primeiro lugar, deve-se atentar para o fato de que o
art. 329, § 8º, da Resolução TC nº 261 somente passou a
integrar o texto regimental em 12.4.2016, pela Emenda
Regimental nº 006.
Daí decorre que não existia lei prevendo a desconversão
da tomada de contas ao tempo do julgamento do recurso de reconsideração, ocorrido em 02 de dezembro de
2014, do que decorre ser o Acórdão 1088/2014, sob tal
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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ótica, ato jurídico perfeito, formado conforme a lei vigente ao tempo de sua publicação.
Assim, o pedido de revisão se respalda somente em
dois Acórdãos deste Tribunal (788/2015 e 1276/2015),
ambos prolatados depois do julgamento do Recurso de
Reconsideração, quando foi proferido o Acórdão aqui
atacado. Como bem argumenta o Ministério Público de
Contas, não há hipótese de revisão sob fundamentos
de novo entendimento jurisprudencial, inexistente ao
tempo da prolação da decisão atacada.
Cabe repetir que a Revisão não é hipótese recursal, mas
ação de rescisão de um julgado, cabível apenas em hipóteses excepcionais, previstas num rol taxativo constante
do artigo 171 da Lei Complementar 621/2012.
É imprescindível, portanto, a perfeita caracterização da
hipótese em que se pretende alicerçar a pretensão revisional, eis que em assim não se procedendo esta não
subsiste, uma vez que sendo exceção, deve ser tratada
de maneira restritiva.
Repito aqui, portanto, precedente jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal trazido pelo Ministério Público
de Contas, quanto à impossibilidade de se fundamentar uma ação rescisória em jurisprudência posterior à
decisão que se pretendia rescindir. Destaca-se que a este julgado foi reconhecida repercussão geral pelo STF e o
trecho ora transcrito faz parte do voto do relator, Ministro Marco Aurélio de Mello.
RE 590.809, DJE de 24/11/2014
[...] Todas as considerações que venho de fazer resumem-se a um único ponto, que consiste no reconhecimento de que a segurança jurídica, proporcionada pela
autoridade da coisa julgada, representa, no contexto de
Diário Oficial de Contas

nosso sistema normativo, o fundamento essencial da ordem constitucional, necessariamente condicionante da
resolução da presente controvérsia.
É por isso, Senhor Presidente, que, não podendo reconhecer a ocorrência de hipótese de rescindibilidade do
julgado em superveniente mudança jurisprudencial,
pois a ação rescisória não se qualifica como instrumento
de uniformização de jurisprudência, acompanho o douto
voto do eminente Relator, para dar provimento ao presente recurso extraordinário.
Além disso, sequer é pacífica a jurisprudência sobre o tema da desconversão, como se verifica do Acórdão 33505/14, do Plenário do Tribunal de Contas da União, processo 004.179/2011-0, em que se observa intenso debate sobre o assunto:
[...] O entendimento suscitado pelo nobre dirigente desta Corte parece, salvo engano, estar associado à tese
que, mais recentemente, vem sendo defendida em alguns julgados desta Corte, no sentido da ‘desconversão
do processo’, isto é, do retorno do feito à sua natureza
original, em face da ‘ausência de elementos a configurar
hipótese contida no artigo 47 da Lei 8.443/1992’.

mente possível aplicar a multa imposta pelo acórdão recorrido no próprio processo de fiscalização sem que isso resultasse no pronunciamento pela irregularidade das
contas.’’
[...]
Ocorre, todavia, que não se pode desconsiderar a natureza jurídica destes autos (tomada de contas especial) e
a existência de dano de responsabilidade de outros responsáveis solidários, de modo que se mostra adequado
o julgamento das contas dos então servidores do ministério.
Cumpre lembrar que, nos termos do artigo 16, inciso III,
alínea ‘b’, da Lei 8.443/1992, as contas serão julgadas irregulares, quando comprovada ‘prática de ato de gestão
ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial’. [...]
Não pode subsistir o pedido de revisão, daí não se conhecer do recurso, por ausência de demonstração do
cumprimento do requisito essencial em que se funda a
pretensão revisional, que é a violação literal de lei.
2.3 Quanto ao mérito

A título de ilustração, veja-se excerto do posicionamento
do eminente Ministro Valmir Campelo no voto condutor
do Acórdão 700/2012 – Plenário:

A desconversão do processo de tomada de contas para
sua classificação original, que era a representação, fere
a lógica dos processos no âmbito do Tribunal de Contas.

‘19. A proposta se fundamenta na evolução da jurisprudência dessa Corte em matéria processual a partir do
Acórdão 1.723/2009 - Plenário, no sentido de, afastado
o débito que motivou a conversão dos autos em tomada
de contas especial, conforme ocorreu no presente caso,
‘afigura-se medida de melhor justiça o retorno dos autos
ao seu status anterior, à evidência de que seria perfeita-

O artigo 57, IV da Lei Orgânica deste Tribunal determina a conversão do processo em tomada de contas especial, quando configurada ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário.

www.tce.es.gov.br

O artigo 115 da mesma lei tem o mesmo conteúdo quando trata de processos de fiscalização.
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Ora, uma vez configurados um ou mais dos requisitos para a conversão de processo de fiscalização em tomada de
contas, toda a cognição processual é no sentido de apurar a existência do dano ao erário.
Se configurado, as contas são julgadas irregulares e o responsável ou responsáveis, condenados ao ressarcimento. Se não configurado ato irregular, as contas são julgadas regulares ou, se configurado ato irregular, mas afastado o ressarcimento, ainda assim as contas são julgadas regulares, ou regulares com ressalva, conforme a sistematização do art. 84 da Lei Complementar 621/2012.
Recente alteração no Regimento deste Tribunal estabeleceu no artigo 329, parágrafo 8º, o dever de desconversão de processos de tomada de contas originados de fiscalização, quando, por ocasião do julgamento, for afastada a imputação de ressarcimento.
Tal norma regimental viola frontalmente o artigo 84 e
seus incisos da Lei Complementar Estadual 621/2012, de
hierarquia superior e que trata da mesma matéria.
Isto porque o artigo 84 cria e estabelece as hipóteses de
julgamento das contas, conforme a seguir:
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;
III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:
Diário Oficial de Contas

a) omissão do dever de prestar contas;

ciedade.

b) não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pelo Estado ou Município;

Uma vez convertido um processo de fiscalização em um
processo de tomada de contas especial, este passa a ser
um processo de contas, com tramitação e objetivos definidos. A conclusão pela inexistência de dano ao erário é
somente uma das possibilidades desse processo, o que
não invalida sua classificação.

c) prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico;
d) grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou
patrimonial;
e) dano injustificado ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
f) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos
A desconversão “automática” criada pela Emenda Regimental 6/2014 criou uma situação em que o Tribunal de
Contas não poderá mais julgar contas irregulares por grave infração à norma legal (alínea d do inciso III), ou prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico (alínea c, inciso III), se o processo tiver sido originariamente uma fiscalização ou representação.
A distorção aumenta quando se trata de processos originariamente classificados como tomada ou prestação de
contas, eis que, nesses casos, mesmo que no momento do julgamento não exista dano ao erário, mas apenas atos irregulares, ainda assim ocorrerá julgamento
das contas.
Observe-se que a desconversão, estabelecida como um
dever do julgador, pode impedir ou dificultar a aplicação
do artigo 84, como acima explicitado.
Mais ainda, a estabilidade das relações jurídicas assim
como a formalidade processual, são essenciais para o alcance da efetividade do processo, a imperatividade das
decisões e seu acatamento pelos envolvidos e pela sowww.tce.es.gov.br

Por fim, o princípio da compatibilidade vertical das normas, instituto típico do controle de constitucionalidade
e supremacia da constituição, se aplica por analogia aos
conflitos entre normas infraconstitucionais, de modo
que uma resolução do Tribunal de Contas não pode ser
incompatível com a lei complementar estadual que o organiza, derivada diretamente da Constituição Estadual.
Resulta, daí, a absoluta impossibilidade jurídica de subsistir a desconversão em tese, o que seria matéria de discussão em outro processo; no caso concreto, ainda que
pudessem ser ultrapassadas as causas impeditivas do conhecimento deste Pedido de Revisão, no mérito seria impossível seu provimento, uma vez que o artigo 84 da Lei
Complementar 621/2012 estabelece a possibilidade de
julgamento de contas ainda que afastado o dano ao erário.
Finalmente, cabe destacar que o julgamento das contas
como irregulares atrai a aplicação do artigo 151 da Lei
Orgânica deste Tribunal, como dever indisponível desta
Corte de Contas, que é o envio ao Ministério Público Eleitoral do nome do Senhor Abraão Lincon Elizeu, por ter
tido contas julgadas irregulares, julgamento confirmado
no Acórdão 1088/2014.
Como consequência imediata, deve ser cassada a medida cautelar deferida pela Decisão 1633/2016 do PlenáSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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rio desta Corte de Contas, que, de modo indevido, deferiu efeito suspensivo ao presente pedido de revisão, excluindo o nome do Senhor Abraão Lincon da lista de responsáveis por contas julgadas irregulares enviada ao Ministério Público Eleitoral.

Trata o presente processo de Pedido de Revisão interposto pelo Sr. Abraão Lincon Elizeu – Prefeito Municipal
de Água Doce do Norte, nos exercícios de 2005 a 2007,
em face do Acórdão TC1088/2014, proferido nos autos
do Processo TC 1192/2013 Recurso de Reconsideração.

Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, acompanho o entendimento do Ministério Público de Contas, contido no Parecer
4044/2016 e VOTO, divergindo da Instrução Técnica de
Pedido de Revisão 3/2016 e do Conselheiro Relator, no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.

Conforme se extrai dos autos o referido Recurso de Reconsideração (Processo TC 1192/2013), interposto em
face do Processo TC 0377/2009 (Representação convertida em Tomada de Contas) foi conhecido e julgado procedente, afastando o ressarcimento ao erário, mantendo
a irregularidade e a multa.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, quanto ao Pedido de Revisão apresentado pelo
Senhor Abraão Lincon Elizeu, pelo NÃO CONHECIMENTO do pedido de revisão e, caso ultrapassada a admissibilidade, no mérito, para que lhe seja negado provimento, mantendo-se em todos os seus termos o Acórdão 1088/2014, com a consequente cassação da medida
cautelar deferida pela Decisão 1633/2016 e o envio ao
Ministério Público Eleitoral do nome do Senhor Abraão
Lincon Elizeu.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro
VOTO REFORMULADO DO RELATOR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Diário Oficial de Contas

O interessado aduz, em síntese, evidente violação literal
de lei, bem como que em virtude do provimento do recurso e de haver sido afastada o ressarcimento ao erário, a tomada de contas deveria ser desconvertida, tendo em vista o atual entendimento desta Corte Contas.
Assim, requer o reexame da questão por meio deste Pedido de Revisão.
Ao final, solicita a concessão de efeito suspensivo, em
caráter extraordinário, para suspender os efeitos do
Acórdão TC 1088/2014, até o julgamento de mérito do
presente pedido de revisão, sob pena de provocar dano
irreparável ao interessado caso seu nome conste indevidamente na lista de gestores públicos que tiveram contas rejeitadas por essa Corte.
Assim, por meio da Decisão TC 1633/2016-1 do plenário
desta Corte de Contas foi concedido excepcionalmente
o EFEITO SUSPENSIVO ao Pedido de Revisão e por consequência EXCLUÍDO o nome do autor, Sr. Abraão Lincon
Elizeu, da relação definida dos responsáveis cujas contas
foram emitidos pareceres prévios pela rejeição e/ou julgadas irregulares, por decisão irrecorrível.
www.tce.es.gov.br

Seguindo os trâmites regimentais os autos seguiram para a então Secex-Recursos, onde foi elaborada a Instrução Técnica de Recurso – ITR 003/2016-1, opinando pela
procedência do Pedido de Revisão, a fim de que seja modificado o julgamento do processo de Tomada de Contas
Especial para Fiscalização.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
4044/2016-8, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, opina por:
4.1. a imediata cassação/revogação da medida cautelar deferida pela Decisão - Plenário 01633/2016-1 (fl.
70/71) até final deliberação do presente processo, com
o envio do nome do Senhor Abraão Lincon Elizeu à Justiça Eleitoral, integrando a relação de responsáveis cujas
contas foram julgadas irregulares;
4.2. com o julgamento definitivo, em matéria PRELIMINAR, seja o Pedido de Revisão não conhecido em face da
ausência documental, bem como da inexistência de violação literal de lei;
4.2. se superado a admissibilidade, seja, no MÉRITO, o
Pedido de Revisão não provido, ante a impossibilidade
legal de “desconversão” no caso em análise.
Por derradeiro, com fulcro no inc. III do art. 41 da Lei
8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei
Complementar nº 621/12, reserva-se o direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, em defesa da ordem jurídica.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente verifico que o Pedido de Revisão, já foi
conhecido por meio da Decisão Plenária TC 1633/20161, assim passo a análise do mérito dos autos.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Conforme salientei no voto que originou a Decisão Plenária TC 1633/2016-1 a decisão rescindenda (Acórdão
1088/2014) afastou o ressarcimento ao erário em virtude da irregularidade “Cessão de servidores a entidade privada – infringência: art. 110, caput, da Lei Complementar Municipal n. 062/1997 c/c art. 1º, caput, da
Lei Municipal n. 09/2005”, mantendo somente a aplicação de multa.
Nota-se que de acordo com o Regimento Interno desta
Corte de Contas o processo de primeira instância (Processo TC 0377/2009 - Representação), somente foi convertido em Tomadas de Contas em virtude do ressarcimento que em grau recursal foi afastado pelo Plenário
desta Corte.
Nessa linha, o Tribunal de Contas da União – TCU dispõe:
“RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA EM FACE DE INDÍCIOS DE DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE DAS
CONTAS E MULTA AOS RESPONSÁVEIS. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. RETORNAR O PROCESSO À
SUA NATUREZA ORIGINAL DE RELATÓRIO DE AUDITORIA.
AUTORIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DA MULTA. CIÊNCIA
AOS RECORRENTES.
(...) Voto:
(...)
17. Com base nessas razões, em face da fragilidade dos
argumentos carreados e considerando que restou demonstrado nos autos o referido direcionamento e a responsabilidade dos recorrentes por essa irregularidade, manifestei-me no sentido de que não deviam prosperar os argumentos trazidos pelos recorrentes, motivo
pelo qual inclui o processo na pauta da Sessão do dia
Diário Oficial de Contas

9/11/2011, com proposta de manter o acórdão recorrido, em seus exatos termos.
18. Naquela ocasião, contudo, o Procurador-Geral Lucas
Rocha Furtado apresentou considerações que me fizeram retirar o processo de pauta e colher nova manifestação da douta Procuradoria, cujo parecer, reproduzido no
relatório precedente, propôs:
“a) conhecer dos recursos de reconsideração interpostos
pelos Srs. Cristóvão de Melo e William Campos, para, no
mérito, dar-lhes provimento parcial;

terizassem o direcionamento da licitação, sendo cogente a alteração do fundamento legal para o art. 58, inciso
II, da LO/TCU.
21. Ressalto, por fim, que tal medida se aproveita aos demais responsáveis que também tiveram suas contas julgadas irregulares por meio do acórdão atacado, nos termos do art. 281 do Regimento Interno/TCU. ACÓRDÃO
TC-788/2015. Ante todo o acima exposto e considerado,
VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação
que ora submeto a este Colegiado”

b) retornar este processo à sua natureza original de relatório de auditoria, em face da ausência de elementos a
configurar hipótese contida no art. 47 da Lei 8.443/1992;
e

(Acordão nº 700/2012 – Plenário – TCU)

c) alterar a fundamentação legal da multa aplicada para
o art. 58, inciso II, da LO/TCU.”

1. Julgam-se irregulares, com imputação de débito e aplicação de multa as contas dos responsáveis por dano ao
erário.

19. A proposta se fundamenta na evolução da jurisprudência dessa Corte em matéria processual a partir do
Acórdão 1723/2009 - Plenário, no sentido de, afastado
o débito que motivou a conversão dos autos em tomada
de contas especial, conforme ocorreu no presente caso,
“afigura-se medida de melhor justiça o retorno dos autos ao seu status anterior, à evidência de que seria perfeitamente possível aplicar a multa imposta pelo acórdão recorrido no próprio processo de fiscalização sem
que isso resultasse no pronunciamento pela irregularidade das contas.”
20. Destarte, inclino-me ao posicionamento em consolidação no Tribunal, com vistas a adotar o encaminhamento sugerido pelo eminente Procurador-Geral. Permanece, no entanto, as razões para manutenção da multa aplicada, em face da ausência de elementos que descaracwww.tce.es.gov.br

“TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CITAÇÃO E AUDIÊNCIA
DOS RESPONSÁVEIS. ACATAMENTO E REJEIÇÃO DE ALEGAÇÕES DE DEFESA. DÉBITO. MULTA.

2. A demonstração de existência de indício de dano é
pressuposto essencial para constituição de tomada de
contas especial (art. 8º da Lei nº 8.443/1992; art. 1º da
IN TCU nº 56/2007). Quando, em tomada de contas especial, o exame das irregularidades objeto de citação
ou audiência não evidencia indícios de dano ao erário e
conclui-se que remanescem razões para apenação dos
responsáveis com multa prevista no art. 58 da Lei nº
8.443/1992, pode o Tribunal ordenar a modificação da
natureza do processo (Acórdão nº 1273/2009-Plenário)
ou a constituição de apartado que não tenha a natureza de tomada de contas especial. (Acórdão 1753/2010.
Primeira Câmara)” (grifo nosso)
Nesse mesmo sentido esta Corte de Contas vem firmando entendimento no sentido de desconverter a tomada
Segunda-feira, 9 de julho de 2018

364

ATOS DO PLENÁRIO

de contas, retornando o processo à sua natureza de fiscalização, assim que afastado o ressarcimento, vejamos:
ACÓRDÃO TC-788/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-4618/2009
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTES - EMPÓRIO CARD LTDA.
REPRESENTADOS - ELIANE PAES LORENZONI, ALEXANDER DE FREITAS E GUSTAVO PAVESI IZOTON
REPRESENTAÇÃO - 1) AFASTAR RESSARCIMENTO - DESCONVERSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, RETORNANDO À NATUREZA DE REPRESENTAÇÃO - 2) PROCEDÊNCIA - DEIXAR DE APLICAR MULTA - 3) RECOMENDAÇÃO - 4) ARQUIVAR.
[...]
Nesse Prisma, entendo que no caso em comento deve
haver a “desconversão”, ou o retorno dos autos à sua
origem inicial (Representação), eis que no âmbito deste fora afastados a multa e o débito, não sendo necessário, portanto, o julgamento das contas dos Responsáveis.
Ante aos posicionamentos acima expostos, não restam
dúvidas que a decisão rescindenda (Acórdão 1088/2014),
ao afastar o ressarcimento ao erário municipal, deveria
ter determinado a “desconversão” dos autos ou o retorno à sua origem inicial (Representação).
Ademais, conforme expus no voto do Processo TC
6944/2016 o Regimento Interno deste Tribunal de Contas dispõe no artigo 329, §8º que os processos de fiscalização convertidos em tomada de contas especial em
que, por ocasião do julgamento, for afastada a imputaDiário Oficial de Contas

ção de ressarcimento de valores, subsistindo, no entanto, a irregularidade, deverão ser desconvertidos para serem apreciados como processo de fiscalização, apenas
quanto aos responsáveis que se enquadrem nessa hipótese.
E ainda que não existisse tal regramento, venho firmando entendimento no sentido de que julgar gestores que
não geraram dano ao erário em processo de fiscalização,
seria uma medida desproporcional e desarrazoada tendo em vista que nos processos de fiscalização em que
não há incidência de dano ao erário não há julgamento,
avalia-se tão somente se a irregularidade deve ser mantida ou afastada e se a referida irregularidade é passível
de aplicação de multa.
Assim, entendo que o presente Pedido de Revisão deve ser julgado procedente e, portanto, seja reformado o
Acórdão guerreado, para que o processo seja desconvertido de Tomada de Contas Especial para Representação
(Processo de Fiscalização), dando-lhe julgamento na forma adequada.
Por fim, ressalto que os demais termos da decisão rescindenda (Acórdão TC 1088/2014) permanecem inalterados, ou sejam, mantem-se a multa 1.000 VRTE em virtude da manutenção da irregularidade “1 – Cessão de
servidores a entidade privada – infringência: art. 110,
caput, da Lei Complementar Municipal n. 062/1997 c/c
art. 1º, caput, da Lei Municipal n. 09/2005”
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
técnico e divergindo do entendimento do Ministério Público de Contas VOTO por que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
www.tce.es.gov.br

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
JULGAR PROCEDENTE o presente Pedido de Revisão e,
portanto, seja reformado parcialmente o Acórdão guerreado, apenas para que o processo seja desconvertido
de Tomada de Contas Especial para Representação (Processo de Fiscalização), mantendo incólume os demais
termos do Acórdão 1088/2014.
Dê-se ciência aos interessados.
Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO TC- 569/2018 – PLENÁRIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. JULGAR PROCEDENTE o presente Pedido de Revisão e, portanto, seja reformado parcialmente o Acórdão
guerreado, apenas para que o processo seja desconvertido de Tomada de Contas Especial para Representação
(Processo de Fiscalização), mantendo incólume os demais termos do Acórdão 1088/2014.
1.2. Dê-se ciência aos interessados
1.3. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator. Vencido o
conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo que votou pelo não conhecimento do recurso.
3. Data da Sessão: 22/05/2018 - 15ª Sessão Ordinária do
Plenário.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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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:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 03/07/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 570/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06941/2017-6
Classificação: Agravo
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UG: SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Relator: Domingos Augusto Taufner
Interessado: SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO
Recorrente: BRUNO RIBEIRO DE CARVALHO
Procurador: ANA CRISTINA MILHOLI BARCELLOS
EMENTA: AGRAVO EM FACE DOS ACÓRDÃOS TC
269/2017 e TC 787/2017 – PROVIMENTO – REFORMAR AS DECISÕES AGRAVADAS – DECLARAR O IMPEDIMENTO DO CONSELHEIRO AGRAVADO PARA ATUAR NO
PROCESSO TC 403/2007 – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo, interposto pelo Sr. Bruno Ribeiro de
Carvalho, por intermédio de sua advogada Dra. Ana Cristina Milholi Barcellos, em face dos Acórdãos TC 269/2017
e TC 787/2017.
O Acórdão TC 269/2017, proferido nos autos do Processo TC 9869/2016, não acolheu a exceção de impedimento requerida pelo ora agravante. Já o Acórdão TC
787/2017, exarado nos autos do Processo TC 3110/2017,
conheceu os Embargos de Declaração opostos em face
do primeiro acórdão e negou-lhe provimento.
Inicialmente, aduz o recorrente que o feito deve ser chamado à ordem, em virtude do recurso de embargos de
declaração deveria ter tramitado junto aos autos do processo principal, o que não ocorreu tendo em vista que
os autos tramitaram separadamente sendo que o Pedido de Revisão não deveria ter sido conhecido tendo em
vista irregularidade formal (requisitos extrínsecos) – auwww.tce.es.gov.br

sência documental, bem como a inexistência de violação
literal de lei e, subsidiariamente a impossibilidade de se
utilizar de matéria controvertida na jurisprudência.
Argui ainda, que a decisão agravada indeferiu a exceção
de impedimento sem observar o agravado, Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, participou das orientações técnicas de mérito financeiro e orçamentário, que
foram expedidas pela Auditoria Geral do Estado, nos processos administrativos nº. 29358507 e 29500281 e que
forneceram as diretrizes para a formação dos editais,
dando origem aos Contratos nº. 17/2005 e 42/2006, objetos do Plano Auditoria TC 0112007, constante dos autos do Processo de Tomada de Contas Especial, em tramitação nesta Corte.
Sustenta que, o agravado atuou como controle interno
no Poder Executivo, participando das orientações técnicas, as quais posteriormente formaram os editais, que
deram origem aos contratos supramencionados, destaca
que as planilhas orçamentárias foram utilizadas em decorrência de exigência da Auditoria Geral do Estado, chefiada à época pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, que os aprovou sem ressalvas.
Assim, requer a reforma das decisões agravadas, para
que seja declarado o impedimento do Agravado, determinando o desentranhamento de seu voto-vista, constante das fls. 1363/1372,dos autos da Tomada de Contas
Especial nº. 403/2007-9.
Instado a se manifestar o agravado, afirma que os argumentos trazidos pelo agravante foram analisados por essa Corte de Contas, conforme se depreende dos Acórdãos TC 269/2017 e TC 787/2017 (decisões agravadas).
Ademais, alega que, no caso concreto, foi apenas um dos
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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votos que formaram a decisão agravada, ressalta que
proferiu seu voto acompanhando o entendimento proposto pelo Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

Ademais, registro ainda que os argumentos trazidos pelo agravante foram debatidos na Instrução Técnica de Recurso nº. 10/2018-8.

Afirma que sua atuação como Auditor Geral do Estado,
limitou-se a acolher posicionamento da área técnica da
Auditoria Geral do Estado e a dar prosseguimento ao feito, não havendo nada nos autos que comprove outra
atuação nos processos administrativos da SEAG.

FUNDAMENTAÇÃO

Por fim, sustenta que as hipóteses legais arguidas pelo
agravante, tanto os dispositivos citados da Lei Complementar nº. 621/2012, quanto os do Código de Processo Civil não se adequam ao caso em tela. E, afirma que o
Superior Tribunal de Justiça, já decidiu, que mesmo em
situações que o servidor atue comprovadamente como
perito em outro processo, não existe impedimento.

É o relatório, passo a fundamentar.
Verifico que o presente recurso tem previsão nos artigos 169 e seguintes da Lei Complementar n° 621/2012,
as formalidades elencadas nos incisos dos artigos 419,
do Regimento Interno deste Tribunal, encontram-se satisfeitas, e conforme Despacho 35279/2016-1 da Secretaria Geral das Sessões, o presente recurso é tempestivo,
devendo, portanto, ser conhecido.
Assim, entendo que o presente recurso deve ser conhecido como Agravo e, passo a análise do mérito recursal.

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº.
489/2018-5, de lavra do Procurador Luis Henrique Anástacio da Silva, anuiu integralmente a proposta contida na
ITR 10/2018-8.

Inicialmente registro que as razões recursais do agravante já foram objeto de análise dessa Corte de Contas, tanto nas decisões agravadas, quanto no julgamento dos
autos do Processo TC 5591/2013, Representação que
trata da fiscalização do Edital de Concorrência Pública e
execução da Concessão de Serviços Públicos nº. 1/1998
do DER/ES, referente ao Sistema Rodovia do Sol, que engloba a Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça (3ª
Ponte) e a Rodovia ES-060, esta Corte de Contas também
entendeu que os atos praticados pelo Agravado enquanto Auditor Geral do Estado, não se submetem às hipóteses previstas nos artigos 134, II e III, bem como artigo
144, I e II, ambos do Código de Processo Civil.

Importante registrar que no agravo a instrução técnica
não é obrigatória, sendo uma faculdade do relator, desta forma entendo que ainda que o agravante tenha juntado petição e documentos após a análise técnica, os autos estão aptos para o julgamento.

No mesmo sentido decidiu o Pleno do Tribunal de Justiça deste Estado no julgamento do Mandado de Segurança impetrado pela RODOSOL (M n.º 100160006274, em
que foi denegada a segurança, por entender que o rol
de impedimentos do Código de Processo Civil é taxati-

Frente os argumentos trazidos pelas partes, encaminhei
os autos ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e
Consultas, o qual se manifestou por meio da Instrução
Técnica de Recurso - ITR 10/2018-8, fls. 87/98, opinando
pelo provimento do presente agravo, a fim de reformar
as Decisões agravadas, declarando o agravado impedido
de atuar nos autos.

Diário Oficial de Contas
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vo, não se subsumindo a hipótese aos incisos previstos).
Todavia, é de notório conhecimento que a decisão que
denegou o Mandado de Segurança supracitado foi submetida em grau superior ao Superior Tribunal de Justiça por meio do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº. 2017/001256-7, em que atuou como Relator o Ministro Herman Benjamin, tendo a Segunda Turma, por unanimidade, dado provimento ao recurso, por
concluir que existia impedimento do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, ora agravado, que atuou
em sede de controle interno e externo, no exame dos autos vejamos:
RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN RECORRENTE : CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A ADVOGADOS : RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES001322 GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643 ANDRÉ LUIZ
SOUZA DA SILVEIRA - DF016379 FREDERICO JOSE FERREIRA - RJ107016 SÉRGIO BERMUDES - ES010039 RODRIGO
SANZ MARTINS E OUTRO(S) - ES012512 RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO PROCURADOR : PAULO JOSÉ
SOARES SERPA FILHO E OUTRO(S) - ES013052 EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO. AUDITOR-GERAL DO ESTADO. ATUAÇÃO COMO
MANDATÁRIO DA PARTE E PERITO. IMPEDIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. HISTÓRICO DA DEMANDA.
[...]Com todas as vênias ao Eminente Colega, entendo
que a prévia atuação do ilustre Conselheiro em sede
de controle interno, coordenando os, trabalhos, anteriores de auditoria do contrato, tornou evidentemente
incompatível a sua posterior função de julgador. Friso,
por oportuno, que essa conclusão em nada se relaciona
à pessoa do Exm.° Conselheiro, agente público de notóSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ria expertise em sua área de atuação, reconhecido pela retidão e probidade no trato da çoisa pública. Mas é
justamente sua tamanha competência que, em virtude
da profunda e pertinente avaliação que já fez do contrato agora em discussão perante a Corte de Contas, o
faz não estar apto a funcionar na qualidade de julgador. [...] Quero dizer, com isso, que a atuação do então
Auditor Geral do Estado, sem dúvida alguma, foi bastante ativa, conclusão que não se afasta pelas razões esposadas no acórdão do Tribunal de Contas que apreciou
o incidente de impedimento apresentado. Ao contrário
do que se sustenta, dentre as causas de impedimento
constantes do Código de Processo Civil, não há dúvidas
de que aquela prevista no artigo 144, inciso I, importa
a manifesta incompatibilidade do Conselheiro: Art. 144.
Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como
membro do Ministério Público ou prestou depoimento
corno testemunha; Ao contrário do que se pode sustentar, registro não se fazer necessária a interpretação extensiva do dispositivo para que se enquadre o excepto
como “perito”. Considerando que a incidência aos Conselheiros das causas de impedimento próprias dos juízes já se dá por analogia, constante de comando legal
expresso, (...) A própria Lei Complementar Estadual n.°
295/2004, ainda vigente, prevê que a Auditoria Geral do
Estado, hoje renomeada Secretaria de Estado de Controle e Transparência pela Lei Complementar Estadual 478/2009, sob a direção superior do Auditor Geral,
é diretamente subordinada ao Chefe do Poder Executivo e tem como atribuições, dentre outras (artigo 4º):
(...) Não por outra razão - e entendo aplicar-se essa reDiário Oficial de Contas

gra ao caso em exame, guardadas as devidas proporções - o Código de Ética do próprio Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, no artigo 70, inciso VII, diz
ser vedado aos membros daquela corte, “manifestar-se previamente sobre matéria sujeita à sua decisão ou
de cujo processo decisório venha a participar.” [...] Ou
seja, a única interpretação que se extrai dessa regra é
que, lá, é expressamente vedado que o Ministro alçado
ao cargo pelas vagas reservadas aos auditores atue como julgador em processo que tenha funcionado nessa
condição. Mais uma vez, trata-se de conclusão lógica para que seja assegurado o direito básico da parte de que
sobre julgador não recaia nenhuma dúvida quanto à sua
isenção. Por fim, e não menos relevante, entendo que
a situação apontada pela Rodosol, se não importar o
impedimento do ilustre Conselheiro, conduz, no mínimo, à sua suspeição. Nesse caso, diversamente do que
ocorre com as hipóteses de impedimento, há previsão
de rol exemplificativo, tanto que ao julgador é permitido declarar-se suspeito pôr motivo de foro íntimo (artigo 145, §1°, do NCPC). Dessa forma, para o afastamento do julgador, basta ficar evidenciada a dúvida de prévio
comprometimento para decidir a causa em determinada
direção, situação que deve ser rechaçada em qualquer
hipótese que envolva atividade judicante. Sendo assim,
pedindo vênia aos que entendem de modo diverso, julgo procedente o pedido contido na inicial para conceder segurança pretendida e confirmar a medida liminar
outrora deferida pelo Eminente Des. Relator, reconhecendo o impedimento do Exm.° Conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo para funcionar no processo
TC 5.591/20 15. Condeno o Estado do Espírito Santo ao
ressarcimento das custas adiantadas pela impetrante. É
www.tce.es.gov.br

como voto, respeitosamente.” (fls. 535-544, grifo em itálico e negrito acrescentado). 5. E ainda, o voto vencido
do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy: “Concordo, pois, com o Des. Willian Silva quando conclui que
“a atuação do então Auditor Geral do Estado, sem dúvida alguma, foi bastante ativa”. Percebo que foi mais
do que isso, foi a própria parte, por representação funcional do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo.
Como bem entendeu o e. e culto Des. Calmon Nogueira da Gama, de sua parcialidade neste mandado de segurança, por atuação como membro do Ministério Público que resultou em propositura de ação civil pública
contra este contrato, com mais razão, reconheço que
as funções exercidas e especialmente as atuações do
Dr. Carlos Ranna quando vinculado ao Poder Executivo, são causas de impedimento constante do Código de
Processo Civil, adequações típica do artigo 144, inciso I,
figuras jurídicas um e dois, o que importa na manifesta incompatibilidade para atuar como relator da Representação n° TC 5591/2013. Acompanho integralmente o
voto do Des. Willian Silva, pela concessão da segurança.
É como voto.” (fls. 548-849, grifo em itálico acrescentado). 6. Nos termos do artigo 144, inciso I, do CPC/2015,
há impedimento quando o juiz interveio no processo,
como mandatário da parte ou oficiou como perito. 7. E
como bem destacou o Desembargador Willian Silva: “Ao
contrário do que se pode sustentar, registro não se fazer
necessária a interpretação extensiva do dispositivo para
que se enquadre o excepto como “perito”.” (fl. 538, grifo acrescentado em itálico). 8. Assim, adotando como razão de decidir os fundamentos dos votos vencidos, reconheço o impedimento do Conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo. 9. Portanto, há direito líquido e certo
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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a ser amparado pelo Mandado de Segurança. 10. Recurso Ordinário provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: “”A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto do(a)
Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” (grifo nosso)
Nesse sentido, conforme se extrai da decisão do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 144 do Código de Processo Civil, deve ser analisado além da taxativa do impedimento, tendo em vista que a interpretação extensiva
do dispositivo tornava-se desnecessária ao caso.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, no caso da Rodosol “a prévia atuação do ilustre Conselheiro em sede
de controle interno, coordenando os trabalhos anteriores de auditoria do contrato, tornou evidentemente incompatível a sua posterior função de julgador”.
Ademais, corroboro o entendimento técnico no sentido
de afirmar que aquele caso vai além da taxatividade dos
casos de impedimento, sendo, portanto, aliado a hermenêutica jurídica no sentido de que as regras devem ser
interpretadas em acordo com os princípios.
Nesse sentido, entendo que em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e em virtude dos
Princípios da Imparcialidade, Impessoalidade e Moralidade, que devem ser cumpridos fielmente pelos agentes públicos, não sendo possível outra conclusão senão
a que o Exmo. Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo encontra-se impedido para figurar nos autos do
Processo TC 403/2007, motivo pelo qual entendo que o
presente agravo deve ser provido.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
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técnico e Ministerial, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:

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

1.1. Conhecer o presente agravo;
1.2. Dar provimento ao Agravo, e por consequência reformar as Decisões agravadas, declarando o agravado
impedido de atuar nos autos do Processo TC 403/2007.
1.3. Após o trânsito em julgado arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/05/2018 - 15ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 584/2018 – PLENÁRIO
PROCESSO TC: 04950/2015-5
UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2014
RESPONSÁVEL: RODRIGO MARQUES DE ABREU JÚDICE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2014 – REGULAR – QUITAÇÃO- ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Procuradoria Geral do Estado, referente ao exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade do Senhor
Rodrigo Marques de Abreu Júdice, no exercício de suas
funções administrativas.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Contas, que expediu Relatório Técnico – RT 215/2016
(fls. 14/30) evidenciando procedimentos irregulares, e
opinando pela citação do responsável para apresentação de justificativas quanto ao seguinte achado:
Achados:
Pagamento de juros e multas pelo recolhimento em atraso de
contribuições previdenciárias patronais relativas ao RGPS, no
valor total de R$ 4.526,69.
Base Legal: Lei Federal 4.320/64, art. 4º, e CRFB/88, art. 37,
caput – princípio da eficiência – e art. 70, caput – princípio da
economicidade.

Foi concedida vista do processo ao Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que ao elaborar Voto-Vista 15/2017-2 (fls. 72/77) divergiu do entendimento da
área técnica e do Conselheiro Relator José Antônio Pimentel quanto ao sobrestamento dos presentes autos,
votando pelo prosseguimento da tramitação.

O indício de irregularidade apontado, e também assinalado na Instrução Técnica 29/2016 (fls. 31), propiciou a
citação do responsável para apresentação de justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 931/2016) às folhas 34/35.

O plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, na 11ª sessão ordinária, realizada 18/04/2017,
decidiu (Decisão 1438/2017- fls. 78/86), por maioria, nos
termos do voto do Relator Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel sobrestar os presentes autos até a conclusão do mérito do processo TC 8699/2015, com base
no artigo 135, §5º do RITCEES c/c artigo 313, V “a” do
CPC, sendo vencido o Conselheiro Carlos Ranna de Macedo.

Regularmente convocado (termo de citação 912/2016;
fls. 36), o responsável exercitou seu direito de defesa,
apresentando suas justificativas e documentos comprobatórios às folhas 51/56.

Considerando a decisão proferida nos autos do processo
TC 8699/2015 – Acórdão TC 1318/2017 – Plenário, foram
os presentes autos encaminhados ao Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia.

Em função da instauração de procedimento fiscalizatório na modalidade inspeção, autuada no processo TC
8699/2015, com o objetivo de apurar irregularidades
concernentes à realização de despesas sem prévio empenho em unidades gestores estaduais, a área técnica
solicitou, por meio da Manifestação Técnica 231/2017
(fls. 61/63), o sobrestamento deste processo até a análise do mérito no processo de inspeção.

Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 700/2018-3
(fls. 90/97), opinou no sentido de que as contas do exercício de 2014 da Procuradoria Geral do Estado sejam julgadas Regulares, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar nº 621/2012.

Os autos foram encaminhados ao Gabinete do Conselheiro Relator José Antônio Pimentel, que o integrou na pauta da 9ª Sessão Ordinária do Plenário do dia 04/04/2017
e votou pelo sobrestamento dos presentes autos até a
conclusão do mérito do processo TC 8699/2015.
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O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luciano Vieira, manifestou-se em consonância com a
área técnica (fls. 101), opinando pela REGULARIDADE da
prestação de contas anual da Procuradoria Geral do Estado, referente ao exercício financeiro de 2014, sob responsabilidade do Sr. Rodrigo Marques de Abreu Júdice.
www.tce.es.gov.br

Após, vieram-me os autos para análise.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual da Procuradoria
Geral do Estado, ora em discussão, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Senhor Rodrigo
Marques de Abreu Júdice, preliminarmente, indícios de
irregularidades foram detectados no Relatório Técnico
215/2016 resultando na citação do responsável com relação ao seguinte item:
Pagamento de juros e multas pelo recolhimento em atraso de contribuições previdenciárias patronais relativas
ao RGPS, no valor total de R$ 4.526,69.
Base Legal: Lei Federal 4.320/64, art. 4º, e CRFB/88, art.
37, caput – princípio da eficiência – e art. 70, caput –
princípio da economicidade
Segundo o Relatório Técnico Contábil – RT 215/2016:
3.1.2.3 – Pagamento de Juros e Multas de INSS
Segundo o Balancete Contábil da PGE, contas contábeis
n.º 342410100 - JUROS DE MORA SOBRE ENCARGOS SOCIAIS – INSS, foi registrado pagamento de juros e multas
de contribuições ao INSS no valor de R$ 4.526,69, conforme tabela a seguir:
Tabela 11: Pagamento de Juros e Multa de INSS Em R$
1,00
Data
21/01/14
25/02/14
20/03/14
16/04/14
16/04/14
26/05/14
24/06/14
18/07/14

Nota Liquidação
2014NL00032
2014NL00131
2014NL00224
2014NL00307
2014NL00315
2014NL00431
2014NL00543
2014NL00628

Valor (R$)
24,98
11,56
63,25
769,94
19,41
27,54
44,63
8,42
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Ordem Bancária
2014OB00051
2014OB00154
2014OB00266
2014OB00370
2014OB00378
2014OB00513
2014OB00662
2014OB00749
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22/08/14
05/09/14
12/09/14
12/09/14
12/09/14
12/09/14
12/09/14
22/09/14
22/09/14
08/10/14
21/11/14
Total

2014NL00742
2014NL00813
2014NL00826
2014NL00827
2014NL00828
2014NL00829
2014NL00830
2014NL00861
2014NL00862
2014NL00908
2014NL01044

67,52
22,49
10,90
507,63
888,41
895,02
1.084,87
49,52
15,69
10,26
4,65
4.526,69

2014OB00893
2014OB01007
2014OB01012
2014OB01017
2014OB01022
2014OB01027
2014OB01032
2014OB01046
2014OB01047
2014OB01137
2014OB01276

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, oneram 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.
Sendo assim, faz-se necessário que os gestores responsáveis sejam citados a justificarem os pagamentos de juros e multa, além de apurar a responsabilização por tais
atrasos.
O responsável apresentou justificativa no seguinte sentido:
Em resumo, o encaminhamento dado pela Unidade Técnica foi no sentido de chamamento do Ordenador de
Diário Oficial de Contas

Despesas para apresentação de justificativas para o pagamento de juros e multas pelo recolhimento em atraso
de contribuições previdenciárias patronais relativas ao
Regime Geral de Previdência Social durante o exercício
de 2014, no valor total de R$ 4.526,69.

rar e promover a integração dos órgãos e demais entidades da Administração Pública, quanto ao cumprimento
das obrigações principais e acessórias relativas aos recolhimentos do FGTS e informações previdenciárias; outras
atividades correlatas.

É de se registrar, primeiramente, que nos termos dos
arts. 1 o e 3° da Lei Complementar Estadual n° 454/2008,
compete exclusivamente à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, por sua Subsecretaria de Estado de Recursos Humanos – SUBRH e em nível
de execução pelo órgão vinculado o Núcleo de Regularidade Fiscal - NUREF, a prática de todos os atos concernentes à transmissão de informações tributárias e previdenciárias sobre folha de pagamento de pessoal, notadamente as relativas aos exclusivamente comissionados,
designados temporários e celetistas (este o caso concreto em análise).

Note-se que a competência legalmente delimitada para
a SEGERISUBRH/NUREF não deixa margem de discricionariedade para decisão diferente por parte dos Ordenadores de Despesa dos órgãos vinculados ao Poder Executivo Estadual, nem seria viável tecnicamente fossem
contrastados os lançamentos efetuados pelo Órgão competente por agentes públicos que não detém, em concreto, competência para a revisão do ato administrativo
praticado ou posição superior na cadeia hierárquica, justamente por integrar estrutura administrativa diferente.

Leia-se:
Art. 1° Ficam criadas e incluídas na estrutura organizacional básica da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Humanos - SEGER, em nível de execução programática,
as seguintes unidades organizacionais:
II - o Núcleo de Regularidade Fiscal, subordinada hierarquicamente à Subsecretaria de Estado de Recursos Humanos.
Art. 3° Ao Núcleo de Regularidade Fiscal compete desenvolver atividades relativas ao monitoramento e controle da manutenção da situação de regularidade dos tributos em relação à folha de pagamento de todos os entes
da Administração Direta vinculados ao Poder Executivo
do Estado do Espírito Santo junto ao Instituto Nacional
de Seguridade Social, e demais entes federais; assessowww.tce.es.gov.br

Seja como for, uma vez convocada a SEGER/SUBRH/NUREF se pronunciou confirmando que é a responsável por
transmitir à Receita Federal do Brasil as informações
previdenciárias constantes em folha de pagamento por
meio do aplicativo Sistema Empresa de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - SEFIP, bem como gerar as Guias de Previdência Social- GPS baseadas
nas informações constantes em relatórios específicos de
folha de pagamento (doc. anexo).
Em sequência, a citada Secretaria esclarece que o sistema utilizado para gerar a folha de pagamento - designado SIARHES - é parametrizado para alocar os valores devidos na competência de origem, o que enseja os frequentes atrasos, não imputáveis nem mesmo à citada
Secretaria. Segue a explicação com a seguinte passagem,
que merece transcrição:
“No caso dos comissionados teoricamente a cada cinco
anos o mesmo (sic) faz jus ao pagamento da gratificação
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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de tempo de serviço, e a cada dez à gratificação de assiduidade, ocorre que na prática até a frequência ser atualizada, após toda a apuração, mediante o requerimento do servidor, este pagamento em média é pago após
seis meses ou mais após a data de conclusão do tempo,
e quando é efetivamente concedido é pago retroativo,
outros fatores a considerar podem ser a adesão a modalidade de subsídio retroativa, pagamento de insalubridade retroativo, nomeações lançadas retroativas, lançamento tardio de mudança de setor, para servidores que
se encontram em áreas que incidem alíquota diferenciada de agentes nocivos.
( ... )
A folha de pagamento do Estado do Espírito Santo segue
o regime de competência e não o de caixa, ou seja, todas
as contribuições descontadas ou devolvidas externarão
as competências a que se referem, e serão geradas guias
de previdência social - GPS, respectivas a cada competência que no ato do cálculo geram juros e multa diária,
quando são de competências anteriores, salvo à competência anterior ao mês de folha que for calculado com o
vencimento até o dia 20 daquele mês.”
Em outras palavras, o SIARHES é parametrizado para alocar os valores devidos na competência de origem, desta
forma, se forem lançadas algumas informações referentes a competências diferentes da folha atual, e estas informações gerarem valores a pagar, tais valores serão recolhidos com juros e multas.
Malgrado o amplo leque de situações de fato que segundo a manifestação da SEGERISUBRH/NUREF podem provocar os citados atrasos e multas, os levantamentos do
Grupo Administrativo e de Recursos Humanos da Procuradoria Geral do Estado apontam no sentido de que as
Diário Oficial de Contas

hipóteses efetivamente verificadas no exercício de 2014
são atinentes três tipos de casos:
a gratificação de assiduidade foi deferida com efeitos
retroativos, sendo que o procedimento envolve requerimento do servidor o qual é apreciado pela SEGERISUBRH, servindo de exemplo a gratificação de 2% deferida
em 30/01/2014 à servidora Roberta Beatriz Teodoro Rosa, pela Ordem de Serviço n° 013, de 30/01/2014, com
efeitos retroativos a 22/09/2013, cujo pagamento foi
providenciado na folha de fevereiro de 2014 (doc. anexos);
o adicional de tempo de serviço foi deferido com efeitos retroativos, sendo que o procedimento envolve requerimento do servidor o qual é apreciado pela SEGERISUBRH, servindo de exemplo o adicional de 5% deferido
em 17/03/2014 à servidora Diana Faria, pela Ordem de
Serviço n° 034, de 17/03/2014, com efeitos retroativos a
10/12/2013, cujo pagamento foi providenciado na folha
de abril de 2014 (doc. anexos);
nomeação de servidor para cargo comissionado, com
a consequente posse e exercício, nos dias subsequentes ao “fechamento” da folha de pagamento (o que habitualmente ocorre até o 5° dia útil do mês, conforme
doc. anexo, que indica as datas de finalização da folha
no ano de 2014 ), providenciando-se no mês subsequente o pagamento da remuneração daquele mês, logo,
com atraso, servindo de exemplo a nomeação da servidora Ramile Almeida Santos, com posse e exercício em
16/06/2014, tendo a folha de pagamento deste mês sido fechada em 06/06/2014, e, portanto, efetuado o pagamento da remuneração pelo primeiro mês de trabalho
no mês seguinte.
www.tce.es.gov.br

Como se vê, nenhuma dessas situações poderiam ser
contornadas por ato do Ordenador de Despesas da Procuradoria. E mais, não caberia ao Procurador Geral do
Estado determinar fosse apurada a responsabilidade dos
servidores que possuem atribuição para o fechamento
da folha e o deferimento de gratificações, seja por pertencerem aos quadros da SEGER e da PRODEST, seja por
não existir indícios de falha individual.
Nessa ordem de ideias, por um lado, não compete ao
Ordenador de Despesas cujas contas estão em análise
ou aos seus subordinados conformar a prática dos atos
que ensejaram a aplicação das multas/juros em obrigações previdenciárias e, de outro lado, as falhas encontradas são decorrentes de problemas na estrutura de funcionamento dos serviços de deferimento de benefícios
remuneratórios e de produção da folha de pagamentos
de servidores, não imputáveis diretamente nem mesmo
aos servidores da SEGER.
Quanto à primeira questão, Celso Antônio Bandeira de
Mello bem esclarece que “a competência pode ser conceituada como o círculo compreensivo de um plexo de
deveres públicos a serem satisfeitos mediante o exercício de correlatos e demarcados poderes instrumentais, legalmente conferidos para a satisfação de interesses públicos”, daí que se mostra como característica das
competências serem “intransferíveis, vale dizer, não podem ser objeto de transação, de tal sorte que descaberia
repassá-las a outrem, cabendo, tão somente, nos casos
previstos em lei, delegação de seu exercício, sem que o
delegante, portanto, perca, com isto, a possibilidade de
retomar lhes o exercício, retirando-o do delegado”
...
Por outro lado, o problema enfrentado, consoante já suSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ficientemente demonstrado, diz respeito ao que se convencionou chamar de falhas estruturais, ou seja, a estrutura da organização pública - in casu, os meios eletrônicos disponíveis e as dificuldades na prática administrativa consolidada na SEGER e na PRODEST - concernente
ao processamento da folha de pagamento e ao deferimento de benefícios aos servidores públicos importa em
iterativos atrasos no pagamento de verbas previdenciárias, o que não pode ser controlado pelos gestores públicos, nem das mencionadas pastas nem menos ainda pelos agentes públicos da Procuradoria, que não possuem
competência para o tema.
Ao analisar a justificativa, a ITC 700/2018 entendeu que
a irregularidade deve ser afastada, tendo em vista que
foi constatado que o pagamento dos juros e multas foi
em função de eventuais promoções, aumentos e nomeações de servidores na forma retroativa. Em função disso,
houve a necessidade de retificações das folhas de pagamentos com o devido pagamento de contribuições previdenciárias com a inclusão de juros e multas.
O responsável explicou a respeito da responsabilidade
da geração da folha de pagamento que está fora do seu
alcance.
Constatou a ITC que os pagamentos apontados fazem
parte do processo administrativo de adequações nas folhas de pagamentos da PGE e de todo o Estado do Espírito Santo.
Tendo sido sanada a irregularidade apontada no RT
215/2016, os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através
de Parecer da lavra do Procurador Luciano Vieira, que
endossou a proposição da área técnica, exposta na ITC
700/2018, pugnando pela regularidade da presente
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prestação de contas.

4. Especificação do quórum:

III. CONCLUSÃO

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.

Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 700/2018-3, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo
corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Procuradoria Geral do Estado, sob responsabilidade do
senhor Rodrigo Marques de Abreu Júdice, relativas ao
exercício financeiro de 2014, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO ao responsável, conforme artigo art. 85 da mesma lei.
1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/05/2018 - 15ª Sessão Ordinária do
Plenário.
www.tce.es.gov.br

4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(relator) e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 588/2018 – PLENÁRIO
PROCESSOS TC: 08710/2017-9
CLASSIFICAÇÃO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE: DANIEL SANTANA BARBOSA (PREFEITO
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MUNICIPAL DE SÃO MATEUS)
JOSÉ CARLOS DO VALLE ARAÚJO DE BARROS (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS)
INTERESSADO: PAULO ROBERTO BONJIOVANNI BONA
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
MATEUS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DE SÃO MATEUS
EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DA
DECISÃO TC 4139/2017 – NÃO CONHECER – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelos Senhores Daniel Santana Barbosa, Prefeito Municipal de São Mateus e José Carlos do Valle Raújo de
Barros, Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e
Transporte em face da Decisão TC 4139/2017, prolatado
nos autos do Proc. TC- 1743/2017, que indeferiu a Medida Cautelar requerida na Representação, nos seguintes termos:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos no Plenário, ante as razões expostas pelo relator, diante do exposto, com fundamento no artigo
124, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
e com o claro propósito de resguardar o interesse público:
1.1. CONHECER e RECEBER a Representação, pelo preenchimento dos requisitos constantes do artigo 94 c/c 101,
parágrafo único da LC 621/2012;
1.2. INDEFERIR a MEDIDA CAUTELAR, mantendo-se o riDiário Oficial de Contas

to sumário em razão, neste caso concreto, de preenchimento dos requisitos constantes do artigo 306 do RITCEES;
1.3. NOTIFICAR os representados, nos termos do §3º do
art. 307 do RITCEES, para que se pronunciem no prazo
de 10 (dez) dias, encaminhando-se cópia das Representações;
1.4. DETERMINAR, também, que no prazo de 10 (dez)
dias seja encaminhada mídia digital do processo licitatório referente ao Pregão Presencial nº 04/2017;

tinente;
1.8. DAR ciência aos Representantes da decisão aqui
proferida, nos termos do art. 307, § 7º, da Resolução TC261/2013;
1.9. DETERMINAR a Administração que se abstenha de
inabilitar empresa participante do certame em decorrência da ausência do CRA referente ao Lote I, assegurando a sua participação nas demais etapas da licitação.
1.10. APENSAR o processo TC 9880/2016 aos presentes autos.

1.5. DETERMINAR de ofício a suspensão do Edital de
Concorrência Pública nº 03/2017 em razão do Poder Geral de Cautela evitando danos à Administração. Em homenagem ao princípio da publicidade, a Administração
Municipal deverá efetuar a publicação de extrato na imprensa oficial, na qual conste a informação da suspensão cautelar dos procedimentos, por decisão deste Tribunal de Contas, a fim de cientificar todos os interessados, encaminhando-se a comprovação da publicação e
do efetivo cumprimento da presente decisão a esta Corte, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme previsto no art.
307, § 4º, do RITCCES;

Submetidos os autos à área técnica, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas, por meio da Instrução Técnica de Recurso 00037/2018-7, analisou as condições de admissibilidade do recurso e constatou que, inicialmente, as partes possuem interesse e legitimidade, a
petição atende aos requisitos legais, entretanto, a via escolhida não se mostra cabível. O Processo TC 1743/2017
trata-se de Representação que é uma das espécies do
processo de fiscalização, conforme preceituado no art.
50, II, “c”, da Lei Complementar nº 621/2012.

1.6. DEIXAR DE APLICAR MULTA, em razão de ausência
de notificação prévia de sua aplicação em razão da prática reiterada de descumprimento de decisão desta Casa,
alertando, desde já, que o descumprimento da decisão
proferida nestes autos, estará sujeito à penalidade constante do art. 135 da LC 621/12;

(...)

1.7. ENCAMINHAR ao Ministério Público Estadual cópias
digitalizadas dos autos TC 9880/2016; TC 8985/2016; TC
1828/17; TC 1914/17, TC 2438/17, e TC 1643/2017 para
conhecimento e adoção de medidas que entender per-

Considerando que Recurso de Reconsideração só deve
ser admitido nas decisões definitivas em processo de
prestação ou tomada de contas, bem como nas deliberações tomadas nos pareceres prévios dos chefes do Poder

www.tce.es.gov.br

Art. 50. No exercício do controle externo, os processos
no Tribunal de Contas possuem a seguinte natureza:
II - processos de fiscalização:
(...)
c) representação;
(...)
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Executivo, o recurso não poderia ser reconhecido por esse motivo, como de depreende do teor do art. 405, § 1º
do RITCEES

não ter cabimento neste caso, opina o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas pelo não conhecimento do Recurso.

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

Por sua vez, o douto Ministério Público de Contas manifesta-se no mesmo sentido da proposta contida na Instrução Técnica de Recurso – ITR 37/2018, pugnando pelo não conhecimento do Recurso de Reconsideração (Parecer 00987/2017-1).

§ 1º Além das hipóteses previstas no caput, caberá recurso de reconsideração das deliberações tomadas nos
pareceres prévios dos chefes
Ademais, a Decisão recorrida não se trata de “decisão
definitiva” e sim de “decisão interlocutória” o que também não ensejaria a interposição do presente recurso.
Acrescenta-se, o recurso correto, que seria o de Agravo, já fora interposto e julgado (Processo TC 8817/2017),
não cabendo outra espécie recursal da mesma decisão
atendendo ao princípio da unirrecorribilidade, também
conhecida de unicidade ou singularidade, que preceitua que contra cada e qualquer decisão recorrível, caberá apenas um recurso, ressalvadas exceções previstas
em lei. Assim não há como se admitir a interposição de
um novo recurso contra a Decisão TC 4139/2017 sob pena de prorrogar ad infinitum a litispendência ora em análise.
Com efeito, a teoria geral dos recursos abarca o princípio da unirrecorribilidade, conforme o ilustre professor
Flavio Cheim Jorge segue a premissa segundo a qual “as
decisões judiciais somente são impugnadas por meio de
um único recurso”. Pela própria definição verifica-se que
o princípio impede que se interponham, contra a mesma
decisão, recursos diferentes.
Pelo fato de a utilização do Recurso de Reconsideração
Diário Oficial de Contas

É o relatório.
Compulsando os autos, verifico que a análise acerca dos
pressupostos recursais, especialmente em relação às
condições de admissibilidade, foi efetivamente realizada
pela Área Técnica, tornando-se despiciendas acrescentar
outras considerações ou até mesmo fundamentações
doutrinárias e jurisprudências para formação de juízo.
Diante dessas considerações, opina a área técnica pelo
Não Conhecimento do presente Recurso de Reconsideração, mantendo-se integralmente os termos da Decisão TC- 4139/2017 – Plenário, prolatado nos autos TC1743/2017.
Nesse passo, corroboro o entendimento da Área Técnica
e do douto Ministério Público de Contas no sentido de
não conhecer do recurso ora interposto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espíriwww.tce.es.gov.br

to Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. NÃO CONHECER o presente Recurso de Reconsideração, mantendo-se integralmente os termos da Decisão
TC 4139/2017.
1.2. Dar CIÊNCIA aos Recorrentes do teor da decisão tomada por este Tribunal.
1.3. Transitado em julgado, arquivem-se os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/05/2018 - 15ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(relator) e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

autos do Proc. TC- 9789/2013, que pronunciou-se, preliminarmente, acerca da inconstitucionalidade da Lei Municipal 006/2006, aferida por meio de Incidente de Inconstitucionalidade previto no § único do art. 176, da
LOTCEES, e nos arts. 333 e 334 do RITCEES, nos seguintes termos:

ACÓRDÃO TC- 589/2018 – PLENÁRIO

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

Processo: 01817/2018-9
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Recorrente: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
Interessados: ROBERTO PEREIRA RADAELLI, ANA CELIA
CAMPOS, MILTON MENDONCA FILHO, RONALDO CARLOS DA SILVA, EDSON HENRIQUE PEREIRA, ANTONIO
SURDINE, FORTUNA GRANITOS DO BRASIL LTDA
Procurador: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES (OAB:
7935-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 1409/2017 – NÃO CONHECER – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelos Senhor Luciano Henrique Sordine Pereira,
Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, exercício
2013, em face do Acórdão TC 1409/2017, prolatado nos
Diário Oficial de Contas

1.1. NEGAR EXEQUIBILIDADE à Lei Municipal 006/2006
nos termos do art. 176, parágrafo único da LC 621/2012
e arts. 333 e 334 do RITCEES, por ofensa ao artigo 32,
caput da Constituição Estadual, por infração aos princípios da impessoalidade, moralidade, finalidade, interesse público, e motivação, com objetivo de que a aplicação
deste normativo municipal seja afastada no caso concreto, ressaltando a necessidade de se modular os efeitos
da decisão quanto à higidez do negócio jurídico firmado
pela empresa Fortuna Granitos do Brasil Ltda., que adquiriu de boa-fé o imóvel situado na Vila Luciene;
1.2. Por retirar o processo da pauta com retorno ao gabinete deste Relator para posterior prosseguimento do feito, no tocante ao mérito das irregularidades apontadas
no âmbito da 1ª Câmara desta Corte de Contas, competente para julgamento do presente processo.
Inicialmente, cumpre informar, que no presente Recurso, não foi indicado qual seria a decisão impugnada, o que, de per si, permite inferir grave irregularidade formal. Fora indicado como referência o Processo TC
9789/2013 cuja última decisão trata-se de Acórdão TC
1409/2017, proferida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal na 40ª Sessão Ordinária, realizada em 14/11/2017.
www.tce.es.gov.br

Submetidos os autos ao douto Ministério Público, manifestou-se no sentido de que conforme o art. 177 da LOTCEES, o Incidente de Inconstitucionalidade, após deliberação pelo Plenário da Corte, não dará fim ao processo, limitando-se, entretanto, a resolver a “questão prejudicial constituindo prejulgado a ser aplicado” ao caso
concreto e “a todos os casos submetidos ao Tribunal de
Contas”.
O Recurso de Reconsideração só deve ser admitido nas
decisões definitivas em processo de prestação ou tomada de contas, conforme o art. 164 da LOTCEES e art. 405
do RITCEES. Considera-se decisão definitiva “a decisão
pela qual o Tribunal examina o mérito” (art. 427, §3º,
do RITCEES), diferentemente do conteúdo decisório do
Acórdão TC 1409/2017 – tratando-se de pronunciamento interlocutório, a decidir questão incidental antes de
pronunciar-se quanto ao mérito, a qual o Recurso correto seria o de Agravo, de acordo com o art. 415 c/c o §2º
do art. 427, ambos do RITCEES, em consonância com o
art. 169 c/c §2º do art. 142, ambos da LOTCEES).
Neste caso, não há a incidência da cláusula geral da fungibilidade recursal, a permitir a admissão de recurso interposto por outro, que seria o cabível, na hipótese de
existir dúvida objetiva – divergência na doutrina e jurisprudência acerca da modalidade de recurso adequada.
O suposto equívoco na escolha do recurso não se restringiu somente à sua intitulação errada, mas igualmente à
frontal violação ao princípio da dialeticidade – no qual
o impugnante é obrigado a “alinhar as razões de fato e
de direito pelas quais entende que a decisão está errada”. O recorrente, ao final da sua peça recursal, requer
a reforma da decisão impugnada “revendo-se a decisão
proferida, para o fim de declarar inexistente a prática de
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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qualquer conduta irregular por parte do ora Recorrente
e tornando, via de consequência, insubsistentes as sanções aplicadas”.
Todavia, o Acórdão TC 1409/2017 se ateve apenas a reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº
006/2006, sem sequer deliberar sobre responsabilidades e sanções aos responsáveis. A propósito, tal qual
postulado pelo Recorrente, constata-se o que o presente recurso versa sobre decisão que sequer fora proferida,
portanto, carece o postulante de qualquer substrato que
lhe legitime o interesse de agir.
Ante o exposto, o douto Ministério Público de Contas
pugna pelo Não conhecimento do presente Recurso de
Reconsideração.

consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. NÃO CONHECER o presente Recurso de Reconsideração, mantendo-se integralmente os termos do Acórdão TC- 1409/2017.
Dar CIÊNCIA ao Recorrente do teor da decisão tomada
por este Tribunal.

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSLHEIRO 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- 590/2018 – PLENÁRIO

É o relatório.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

Compulsando os autos, verifico que a análise acerca dos
pressupostos recursais, especialmente em relação às
condições de admissibilidade, foi efetivamente realizada
pelo douto Ministério Público, tornando-se despiciendas
acrescentar outras considerações ou até mesmo fundamentações doutrinárias e jurisprudências para formação
de juízo.

2. Unânime.

Processo: 01870/2018-9

3. Data da Sessão: 22/05/2018 - 15ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Classificação: Recurso de Reconsideração

Diante dessas considerações, opina o Parquet pelo Não
Conhecimento do presente Recurso de Reconsideração, mantendo-se integralmente os termos do Acórdão TC- 1409/2017 – Plenário, prolatado nos autos TC9789/2013.
Nesse passo, corroboro o entendimento do douto Ministério Público de Contas no sentido de não conhecer do
recurso ora interposto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
Diário Oficial de Contas

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. Conselheiro 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
www.tce.es.gov.br

UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Recorrente: ROBERTO PEREIRA RADAELLI, MILTON MENDONCA FILHO, ANTONIO SURDINE
Interessados: ANA CELIA CAMPOS, LUCIANO HENRIQUE
SORDINE PEREIRA, RONALDO CARLOS DA SILVA, EDSON
HENRIQUE PEREIRA, FORTUNA GRANITOS DO BRASIL LTDA
Procurador: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES (OAB:
7935-ES)
EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO
ACÓRDÃO TC 1409/2017 – NÃO CONHECER – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelos Senhores Antônio Surdine, Agente de Fiscalização da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, Roberto Pereira Radaelli, Agente de Fiscalização
da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco e Milton Mendonça Filho, Agente de Fiscalização da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, em face do Acórdão TC 1409/2017, prolatado nos autos do Proc. TC9789/2013, o qual versa sobre Tomada de Contas Especial (convertida de Representação), que pronunciou-se,
preliminarmente, acerca da inconstitucionalidade da Lei
Municipal 006/2006, aferida por meio de Incidente de
Inconstitucionalidade previto no § único do art. 176, da
LOTCEES, e nos arts. 333 e 334 do RITCEES, nos seguintes termos:
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. NEGAR EXEQUIBILIDADE à Lei Municipal 006/2006
nos termos do art. 176, parágrafo único da LC 621/2012
e arts. 333 e 334 do RITCEES, por ofensa ao artigo 32,
caput da Constituição Estadual, por infração aos princípios da impessoalidade, moralidade, finalidade, interesse público, e motivação, com objetivo de que a aplicação
deste normativo municipal seja afastada no caso concreto, ressaltando a necessidade de se modular os efeitos
da decisão quanto à higidez do negócio jurídico firmado
pela empresa Fortuna Granitos do Brasil Ltda., que adquiriu de boa-fé o imóvel situado na Vila Luciene;
1.2. Por retirar o processo da pauta com retorno ao gabiDiário Oficial de Contas

nete deste Relator para posterior prosseguimento do feito, no tocante ao mérito das irregularidades apontadas
no âmbito da 1ª Câmara desta Corte de Contas, competente para julgamento do presente processo.
Submetidos os autos ao douto Ministério Público, manifestou-se no sentido de que conforme o art. 177 da LOTCEES, o Incidente de Inconstitucionalidade, após deliberação pelo Plenário da Corte, não dará fim ao processo, limitando-se, entretanto, a resolver a “questão prejudicial constituindo prejulgado a ser aplicado” ao caso
concreto e “a todos os casos submetidos ao Tribunal de
Contas”.
O Recurso de Reconsideração só deve ser admitido nas
decisões definitivas em processo de prestação ou tomada de contas, conforme o art. 164 da LOTCEES e art. 405
do RITCEES. Considera-se decisão definitiva “a decisão
pela qual o Tribunal examina o mérito” (art. 427, §3º,
do RITCEES), diferentemente do conteúdo decisório do
Acórdão TC 1409/2017– tratando-se de pronunciamento interlocutório, a decidir questão incidental antes de
pronunciar-se quanto ao mérito, a qual o Recurso correto seria o de Agravo, de acordo com o art. 415 c/c o §2º
do art. 427, ambos do RITCEES, em consonância com o
art. 169 c/c §2º do art. 142, ambos da LOTCEES).
Neste caso, não há a incidência da cláusula geral da fungibilidade recursal, a permitir a admissão de recurso interposto por outro, que seria o cabível, na hipótese de
existir dúvida objetiva – divergência na doutrina e jurisprudência acerca da modalidade de recurso adequada.
O suposto equívoco na escolha do recurso não se restringiu somente à sua intitulação errada, mas igualmente à
frontal violação ao princípio da dialeticidade – no qual o
impugnante é obrigado a “alinhar as razões de fato e de
www.tce.es.gov.br

direito pelas quais entende que a decisão está errada”.
Os recorrentes, ao final da peça recursal, requerem a reforma da decisão impugnada “para acolhimento das justificativas apresentadas e que sejam julgadas regulares
as contas dos recorrentes na forma da lei / cancelando
qualquer sanção que lhes foram aplicadas injustamente” (fl.16).
Todavia, o Acórdão TC 1409/2017 se ateve apenas a reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº
006/2006, sem sequer deliberar sobre responsabilidades e sanções aos responsáveis. A propósito, tal qual
postulado pelos Recorrentes, constata-se o que o presente recurso versa sobre decisão que sequer fora proferida, portanto, carecem os postulantes de qualquer
substrato que lhes legitimem o interesse de agir.
Ante o exposto, o douto Ministério Público de Contas
pugna pelo Não conhecimento do presente Recurso de
Reconsideração.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifico que a análise acerca dos
pressupostos recursais, especialmente em relação às
condições de admissibilidade, foi efetivamente realizada
pelo douto Ministério Público, tornando-se despiciendas
acrescentar outras considerações ou até mesmo fundamentações doutrinárias e jurisprudências para formação
de juízo.
Diante dessas considerações, opina o Parquet pelo Não
Conhecimento do presente Recurso de Reconsideração, mantendo-se integralmente os termos do Acórdão TC- 1409/2017 – Plenário, prolatado nos autos TC9789/2013.
Nesse passo, corroboro o entendimento do douto MinisSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tério Público de Contas no sentido de não conhecer do
recurso ora interposto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. NÃO CONHECER o presente Recurso de Reconsideração, mantendo-se integralmente os termos do Acórdão TC 1409/2017.

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

1.2. Dar CIÊNCIA aos Recorrentes do teor da decisão tomada por este Tribunal.
1.3. Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

ACÓRDÃO TC- 591/2018 – PLENÁRIO

2. Unânime.

Processo: 02232/2018-9

3. Data da Sessão: 22/05/2018 - 15ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

4. Especificação do quórum:

UG: SEMIPRO - Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Projetos e Obras

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. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(relator) e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Diário Oficial de Contas

Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Representante: Membros do Ministério Público de Contas (LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
Responsável: ROBERTO ANTONIO BELING NETO, LUIZ
OTAVIO MACHADO DE CARVALHO, ALBERTO JORGE DE
MATOS
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – EXTINGUIR PROCESSO
www.tce.es.gov.br

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECOMENDAR – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os autos de representação formulada pelo Ministério Público de Contas acerca de vícios observados no
Edital de Concorrência Pública nº 001/2018 da Prefeitura Municipal de Vila Velha - PMVV, tendo por objeto a
contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva nos prédios pertencentes à secretaria municipal de educação de Vila Velha,
com fornecimento de materiais e mão-de-obra, na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada
por preço unitário.
O representante sustenta a existência de graves ilegalidades naquele certame, com destaque para: contratação de mão de obra em edital de manutenção e reformas, falta de especificação clara dos serviços pretendidos e cláusulas restritivas relacionadas à comprovação
de capacidade técnico-operacional para fins de habilitação e na qualificação econômico-financeira.
Ao final requer o conhecimento, recebimento e processamento da representação, com pedido de provimento liminar cautelar inaudita altera parte para a imediata suspensão da Concorrência 001/2018 e, caso não haja tempo hábil, para que se abstenha de homologá-la até
decisão final de mérito.
As planilhas orçamentárias elaboradas pela Administração indicam a previsão de movimentação financeira no
valor de R$ 34.723.183,16, dividido em cinco lotes, de
acordo com regiões geo/administrativas do Município:
Lote 1 – R$ 7.770.370,75; Lote 2 – R$ 5.169.658,13; LoSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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te 3 – R$ 8.514.319,24; Lote 4 – R$ 5.815.572,79; e Lote
5 – R$ 7.453.262,25.
Analisando os autos, a Secretaria de Controle Externo de
Engenharia e Meio Ambiente reconhece a presença dos
requisitos de admissibilidade presentes no artigo 177 do
Regimento Interno e sugere o seu conhecimento (Manifestação Técnica 200/2018).
Nos termos da Decisão Monocrática 477/2018-2, posteriormente ratificada pela Decisão 744/2018-6, o Plenário deste Tribunal conheceu a representação e deferiu
a concessão da medida cautelar requerida em razão da
existência dos requisitos que a doutrina denomina como
fumus boni juris e periculum in mora, indispensáveis para concessão de liminar nesta espécie de procedimento,
senão vejamos:
Conhecer a representação.
Ante a presença dos requisitos do art. 124 da Lei Complementar Estadual 621/2012, acolher o pedido de medida cautelar inaudita altera parte, e determinar a suspensão imediata da Concorrência Nº 01/2018, destinada
à contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva nos prédios pertencentes à secretaria municipal de educação de Vila Velha,
com fornecimento de materiais e mão-de-obra, na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada
por preço unitário, na fase em que se encontra, até ulterior manifestação deste Tribunal de Contas, observando que os responsáveis estão obrigados a publicar o extrato na imprensa oficial quanto ao teor desta decisão,
e comunicar as providências adotadas ao Tribunal, nos
termos do artigo 307, § 4º do Regimento Interno desta Corte.
Diário Oficial de Contas

Notificar os responsáveis, o Alberto Jorge de Matos - Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Luiz Otávio Machado de Carvalho - Secretário Municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras da Prefeitura de Vila Velha e Roberto Antônio Beling Neto - Secretário Municipal
de Educação, com base no art.125, § 4º da LC 621/2012,
para apresentarem no prazo de 10 (dez) dias se manifestem acerca do conteúdo da Manifestação Técnica
200/2018, incluindo as seguintes informações:
Cópia completa do processo administrativo do município e caso não conste do referido processo, incluir também:
A - Composição de preços do item de administração local;
B- Justificativa técnica constante do processo administrativo do município para a adoção dos índices financeiros
considerados no edital;
C – Projeto básico completo.
Acompanha esta Decisão cópia da Manifestação Técnica 200/2018.
Notifique-se ao representante desta Decisão.
Recebido os documentos objeto da notificação, sejam os
autos encaminhados à Área Técnica para instrução.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Posto isto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.
João Luiz Cotta Lovatti
Conselheiro em Substituição
1. DELIBERAÇÃO
www.tce.es.gov.br

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC2232/2018-9, DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, na sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. RATIFICAR a Decisão Monocrática Nº 00477/20182, nos termos do parágrafo único do artigo 376 do Regimento Interno.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2018 – 8ª Sessão Ordinária do
Plenário.
Os responsáveis foram notificados conforme termos de
notificação 143/2018-5, 144/2018-1 e 145/2018-4 constantes dos autos. Tal Decisão foi também ratificada pelo
Plenário desta Corte de Contas, como se verifica da Decisão 744/2018-6.
Decorrido o prazo das notificações, verificou-se que não
foi protocolizada quaisquer informações perante esta
Corte pelos representados (Despacho 16840/2018-2).
Após, os autos foram submetidos a Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente que após análise, proferiu a Instrução Técnica Conclusiva 1398/2018-3
sugerindo a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, com o consequente arquivamento dos autos e posterior ciência ao
representante do teor da decisão final a ser proferida.
A área técnica ainda propôs encaminhamento sugerindo recomendar à Prefeitura de Vila Velha e aos respectivos gestores competentes, que em futuras licitações
com o mesmo objeto ou objetos similares aos serviços
e/ou obras de engenharia que atentem para o seguinte:
Observem a necessidade de parcelamento do objeto, quando possível, nos termos do art. 23, §1º da Lei
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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8.666/93;
Elaborem projeto básico de acordo com o art. 6º e o art.
7º da Lei 8.666/93 e, ainda, para obras (incluindo reformas), sigam a Orientação Técnica OT – IBR 001/2006 do
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas;
Abstenham-se de incluir cláusulas restritivas quanto à
comprovação da capacidade técnica e da qualificação
econômico-financeira das licitantes, em atendimento
aos artigos 37, inciso XXI da CF e art. 3º, §1º, I da Lei
8.666/93;
Apresentem as documentações comprobatórias de atendimento às decisões desta Corte, em atendimento ao
§4º do art. 307 do RITCEES, sob pena de multa, conforme inciso IV, art. 389 do RITCEES.
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados
ao Ministério Público de Contas, que através do Parecer 1664/2018-2, da lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, anui à proposta delineada na referida
Instrução Técnica Conclusiva.
É o relatório.
Numa análise perfunctória dos autos, extrai-se que a discussão nodal da representação está adstrita aos supostos vícios observados pelo Ministério Público de Contas
no Edital de Concorrência Pública nº 001/2018, da Prefeitura de Vila Velha, o qual tem por objeto a contratação
de empresa para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva nos prédios pertencentes à secretaria municipal de educação do município, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário.
Segundo a representação, tais vícios referem-se à auDiário Oficial de Contas

sência de parcelamento do objeto – serviços de natureza distinta em edital de manutenção; falta de especificação clara dos serviços pretendidos – administração local;
inclusão de cláusulas restritivas relacionada à comprovação de capacidade técnica e, existência de cláusula restritiva com relação à qualificação econômica-financeira.
Nos termos da instrução processual, após decorrido o
prazo das respectivas notificações, verificou-se que não
foi protocolizada nenhuma documentação ou informação pelos responsáveis perante este Tribunal (Despacho
16840/2018-2).
Em outras palavras, os representados deixaram de se
manifestar sobre os fatos expostos na exordial e não
apresentaram documentos para comprovar o atendimento à Decisão Monocrática 477/2018-2, ratificada pelo Plenário.
Entretanto, como bem frisado pela área técnica, “Em
que pese esse fato, foi constatada por meio do GEOOBRAS o adiamento e, posteriormente, a anulação do certame, tendo como base a Decisão 477/2018-8 deste TCEES.”
Neste particular, entende a SecexEngenharia que dado o
fato de que não houve nestes autos a citação de responsáveis com o apontamento formal e definitivo de indício
de irregularidade, a elaboração de instrução técnica inicial neste momento torna-se inócua, dada a anulação do
certame. Em razão disso, sugere a extinção do processo
sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, com a expedição de recomendações ao jurisdicionado.
Além disso, a área técnica aponta que essa sugestão
guarda coerência com o Acórdão 298/2018-9 do Plenáwww.tce.es.gov.br

rio desta Corte, que seguiu o mesmo entendimento.
Em assim sendo e com base no art. 70, da Lei Complementar 621/2012, c/c o art. 485, VI, e § 3º, do Código
de Processo Civil, o corpo técnico e o Parquet de Contas pugnam pela extinção do processo sem resolução do
mérito por ausência de interesse processual, com o consequente arquivamento dos autos, mediante as recomendações técnicas descritas em sua Instrução Técnica
Conclusiva 1398/2018 e no decorrer deste voto.
Em razão disso, também entendo que no caso concreto, considerando a anulação do certame, não há procedimento licitatório em curso a merecer o prosseguimento
da ação fiscalizatória por parte deste Tribunal.
Nessa linha, como bem frisado pela área técnica, os autos deverão ser arquivados por perda do objeto, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito por ausência
de interesse processual, com fundamento no art. 70 da
Lei Complementar nº 621/2012 c/c o art. 485, inciso VI,
§ 3º, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente ao caso em tela).
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Extinguir o presente feito sem resolução de mérito
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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por ausência de interesse processual, na forma do art.
70, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c o art. 485, VI,
§3º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de
março de 2015).
1.2. Recomendar ao Prefeito Municipal de Vila Velha,
Sr. Max Freitas Mauro Filho; ao Presidente da Comissão
Permanente de Licitação da PMVV, Sr. Alberto Jorge de
Matos; ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras da PMVV, Sr. Luiz Otávio Machado de Carvalho e, ao Secretário Municipal de Educação da PMVV, Sr.
Roberto Antônio Beling Neto, para que em futuras licitações com o mesmo objeto ou objetos similares ao da
Concorrência 001/2018, atentem às questões trazidas na
presente instrução processual, em especial, ao seguinte:
Observem a necessidade de parcelamento do objeto, quando possível, nos termos do art. 23, §1º da Lei
8.666/93;
Elaborem projeto básico de acordo com o art. 6º e o art.
7º da Lei 8.666/93 e, ainda, para obras (incluindo reformas), sigam a Orientação Técnica OT – IBR 001/2006 do
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas;
Abstenham-se de incluir cláusulas restritivas quanto à
comprovação da capacidade técnica e da qualificação
econômico-financeira das licitantes, em atendimento
aos artigos 37, inciso XXI da CF e art. 3º, §1º, I da Lei
8.666/93;
Apresentem as documentações comprobatórias de atendimento às decisões desta Corte, em atendimento ao
§4º do art. 307 do RITCEES, sob pena de multa, conforme inciso IV, art. 389 do RITCEES.
1.3. Dar Ciência da decisão ao representante e ao Ministério Público de Contas;
Diário Oficial de Contas

1.4. Arquivar os presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/05/2018 - 15ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(relator) e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSLHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
www.tce.es.gov.br
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC- 338/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processos: 02526/2010-6, 02461/2010-5
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Diário Oficial de Contas

“[...]
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2526/2010, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de dezembro de dois mil e
catorze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:

Responsável: DAVID ALBERTO LOSS

1. Preliminarmente, sobrestar a análise do item 4.7 da
Instrução Técnica Conclusiva - Pagamento de 13º salário aos vereadores -, por prudência, até que a Corte
Maior exare posicionamento definitivo sobre a questão, nos autos do Recurso Extraordinário nº. 650.898
(ao qual foi conferida repercussão geral); (GRIFEI)

Ementa:FISCALIZAÇÃO / AUDITORIA – ACOLHER RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS – AFASTAR IRREGULARIDADE
– CONSIDERAR REGULARES OS ATOS DE GESTÃO - ARQUIVAR.

2. Considerar regulares com ressalvas os atos de gestão
do senhor David Alberto Lóss, Presidente da Câmara Municipal no exercício 2009, na forma do inciso II do artigo
84 da Lei Complementar 621/2012;

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:

3. Determinar ao gestor:

Exercício: 2009
UG: CMCI - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

1 RELATÓRIO
SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Esse processo foi devidamente instruído e julgado na
sessão do dia 16/12/2014, recebendo o ACÓRDÃO TC
1220/2014 – Plenário (fls. 838-894), onde o Colegiado,
entre outras coisas, manifestou-se pelo sobrestamento
da análise do item 4.7 da Instrução Técnica Conclusiva
1796/2013, referente ao pagamento de 13º salário aos
vereadores, nos seguintes termos:

Cuidam os presentes autos de Relatório de Auditoria da
Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, exercício
de 2009, de responsabilidade do Senhor David Alberto
Loss, então Presidente da Câmara.
www.tce.es.gov.br

I) que publique tempestivamente o resumo do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial;
II) que doravante a execução dos contratos seja acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, em cumprimento ao artiSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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go 67, caput, da Lei 8.666/93;
III) que ao emitir notas de empenho, proceda a correta caracterização do instrumento, dentre as modalidades “global”, “estimativo” e “ordinário”; reservando o
primeiro para despesas contratuais, sujeitas a parcelamento, conforme o disposto no art. 60, § 3º, da Lei n.º
4.320/1964;
IV) que cumpra as formalidades legais instruindo corretamente os procedimentos licitatórios de acordo com o
disposto no art. 38, caput da Lei nº 8666/93: autuação,
registro de protocolo, numeração de folhas, autorização
e indicação do recurso próprio para a despesa, de forma prévia;
V) que observe o disposto no art. 38, parágrafo único da
Lei 8666/93, a fim de garantir que as minutas de editais
de licitação, bem como os contratos sejam previamente examinados e aprovados por assessoria jurídica da
Administração, de forma expressa e através de parecer
acostado aos autos; e
VI) que observe o disposto nos arts. 3º e 22, § 7º da Lei
8666/93, a fim de repetir o procedimento licitatório ou
justificar no processo as circunstâncias, caso seja impossível a obtenção do número mínimo de licitantes.
4. Recomendar ao gestor responsável que proceda à implantação de um sistema de controle interno, nos termos e prazos propostos pela Resolução TC 227/2011,
que estabelece o Guia de Orientação para Implantação
do Sistema de Controle Interno na Administração Pública Estadual e Municipal;
5. Tornar insubsistente o ACÓRDÃO TC-56/2011 proferido nos autos do Processo TC 2461/2010 de Prestação de
Contas da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Diário Oficial de Contas

que julgou REGULARES as contas, para que seja substituído, a fim de que as contas sejam julgadas REGULARES
COM RESSALVAS;
6. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado. [...]”
Considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário 650898 acerca da matéria aqui
tratada, adotando a tese da constitucionalidade do pagamento do 13º e do terço de férias aos agentes políticos, encaminhei o processo à área técnica com vistas
à instrução quanto aos reflexos da mencionada decisão
nesses autos.
Em atendimento ao desiderato, a área técnica elaborou
a Manifestação Técnica 1071/2017 onde conclui pelo
afastamento da irregularidade apontada no item 4.7 da
ITC 1796/2013, com o consequente o arquivamento do
feito.
O Ministério Público de Contas, na lavra do Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer
4032/2017) diverge do posicionamento da área técnica, opinando pela conversão do processo em tomada de
contas especial, manutenção da irregularidade relativa
ao pagamento de 13ª salário aos Vereadores, julgar irregulares as contas do senhor David Alberto Loss e ressarcimento no valor de 31.475,05 VRTE.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
O exame dos autos demonstra que o processo se encontra devidamente instruído e saneado, apto, portanto, a
um julgamento de mérito, eis que observados todos os
trâmites legais e regimentais.
A área técnica, na Manifestação Técnica 1071/2017,
www.tce.es.gov.br

pronunciou-se sobre o tema, opinando pela “legalidade
da fixação do pagamento do 13º salário aos Vereadores
da CMCI por meio de resolução”, expondo a argumentação que se transcreve:
“[...]
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 650898,
com repercussão geral reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu no sentido de que o pagamento de abono de férias e 13º salário a agentes políticos não é incompatível com o artigo 39, parágrafo 4º, da
Constituição da República.
O supramencionado RE 650898 foi interposto pelo Município de Alecrim (RS) contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) que julgou inconstitucional a lei municipal (Lei 1.929/2008) que previa o
pagamento de verba de representação, terço de férias
e 13º aos ocupantes do Executivo local. Para o TJ-RS, a
norma feriria aquele dispositivo constitucional, que veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de remuneração ou outra parcela remuneratória aos subsídios dos detentores de mandatos
eletivos.
Assim, percebe-se que o que se arguia era a inconstitucionalidade da lei municipal que autorizava o pagamento
de férias e décimo terceiro salário para os agentes políticos. Ou seja, entendeu-se que a lei municipal que concede o pagamento de férias e 13º salário para agentes políticos não fere o estabelecido no art. 39, §4º da CF/88.
A irregularidade tratada nestes autos refere-se ao pagamento de 13º salário aos membros da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - CMCI, conforme consta em folha pagamento exclusiva para esse estipêndio no
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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valor total de R$ 60.642,42, contrariando literal disposição constitucional, expressa no parágrafo 4º do art. 39
da Constituição Federal.

ta mil seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e
dois centavos), equivalente a 31.475,05 VRTE.

Abaixo transcrevemos a análise realizada na ITC
1796/2013:

Acerca do pagamento de 13º salário aos vereadores da
Câmara Municipal, o defendente apresentou entendimentos doutrinários, súmulas e entendimento de outros
Tribunais de Contas, que seguem citados:

4.7 Pagamento de 13º salário aos vereadores.
Base Legal: Art. 39, § 4º da Constituição Federal.
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item
7 da ITI 955/2010:
[...]
Verificou-se o pagamento de 13º salário aos membros
da Câmara Municipal, conforme consta em folha pagamento exclusiva para esse estipêndio no valor total de
R$ 60.642,42, contrariando literal disposição constitucional, expressa no parágrafo 4º do art. 39 da Constituição Federal.
§ 4º - O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais
e Municipais serão remunerados exclusivamente por
subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo
de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória,
obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X
e XI.

Justificativas

Súmula nº 207, do STF, que diz que, “as gratificações habituais, inclusive a de natal, consideram-se tacitamente
convencionadas, integrando o salário”.
O doutrinador José Rubens Costa, assevera que o art. 39,
§4º da CF/88 não impede a decomposição da remuneração dos agentes políticos em mais de doze parcelas anuais, pois a figura do “subsídio fixado em parcela única”
serve apenas para atribuir um valor numérico como renumeração de agente político, para observância de teto
máximo do subsídio de todos os agentes políticos e dos
servidores públicos (art.37, XI da CF).
Também leciona Alcimar Lobato da Silva, “o 13º salário,
previsto no art. 7º VIII da CF/88 é um direito concedido
a todos os trabalhadores e servidores públicos, latu sensu, alcançado desta forma os agentes políticos, até porque a leitura dos direitos fundamentais deve ser ampliativa e não restritiva”.

Vale destacar que o Parecer-Consulta TCEES 09/2005
sustenta entendimento sobre a exclusão dos que exercem mandato eletivo e são remunerados por subsídio,
à percepção de 13º salário e férias.

No mesmo sentido, disse que, muitos Tribunais de Contas comungam deste entendimento, de que é permitido
o recebimento do 13º subsídio por parte dos detentores
de mandato eletivo desde que previsto em norma regulamentadora do subsídio e observado tais princípios e limites.

Assim, entendemos que deve ser ressarcido ao erário
municipal o valor integral pago de R$ 60.652,42 (sessen-

Súmula nº 91 do TCE/MG, que diz que “o pagamento do
13º salário ao agente político, somente se legitima atra-
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vés de lei votada na legislatura anterior para produzir
efeito no subsequente, tendo em vista o principio da anterioridade constante do inciso V, do art. 29 da CF/88.
Argumentou que o conceito de agente político não é pacifico na doutrina administrativa. Celso Antônio Bandeira
de Melo e José Antônio Carvalho Filho seguem linha restritiva na conceituação, manifestando-se no sentido de
que ela abrange apenas os chefes do Poder e seus auxiliares direitos, ministros e secretários estaduais e municipais, e os membros das Casas Legislativas. Contrariando, Hely Lopes Meyrelles, amplia a categoria dos agentes políticos, ensinando que estão inseridos nesta qualificação, além dos citados anteriormente, também os
“membros do ministério público (Procuradores da República e da Justiça, Promotores e Curadores Públicos); os
membros de Tribunais de Contas (ministros e conselheiros); os representantes diplomáticos e demais autoridades que atuem com independência funcional no desempenho de atribuições governamentais, judiciais ou quase
judiciais, estranhas ao quadro do serviço público”.
Continuou alegando que no âmbito Estadual, os Deputados Estaduais recebem 13º salário (lei nº 7.456/2003c. c.
Lei nº 8.520/2006) Também os promotores e juízes. No
plano Federal, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os Ministros de Estado, os Membros do Congresso Nacional, da Magistratura, do Tribunal de Contas da
União e de integrantes do corpo diplomático igualmente
fazem jus, no mês de dezembro de cada ano a importância correspondente ao 13º salário.
Adiante, o defendente argumentou que a aplicação da
lei não pode ser diferenciada, respeitando-se o princípio da isonomia. Pois se Vereadores, agentes políticos,
não podem receber o benefício do 13º salário, tampouSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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co poderão recebê-los os demais agentes políticos, sejam municipais, estaduais ou federais. E concluiu que
o pagamento do 13º salário aos vereadores do Cachoeiro de Itapemirim, tem previsão legal (Resolução nº
190/2008) e constitucional. (anexos: Lei nº 7.456/2003,
lei 8.520/2007 e Resolução nº 190/2008).
Análise
Versa o item sobre a irregularidade quanto ao pagamento de 13º salário aos membros da Câmara Municipal, a
equipe de auditoria apontou que tais pagamentos contraria a literal disposição constitucional, expressa no parágrafo 4º do art. 39 da Constituição Federal. E ainda o
previsto no Parecer-Consulta TCEES 09/2005, vigente à
época, que sustentava entendimento sobre a exclusão
dos que exercem mandato eletivo e são remunerados
por subsídio, à percepção de 13º salário e férias.
Considerando os argumentos da defesa, destaca-se que
em pesquisa à jurisprudência desta Corte de Contas, pode-se observar que, com base no disposto no PARECER/
CONSULTA TC-002/2011, entendeu o Plenário desta Corte pela possibilidade de concessão da gratificação natalina condicionada à observância aos princípios da legalidade e da anterioridade e aos limites constitucionais,
conforme disposto adiante:
PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SUBSÍDIO A VEREADORES - POSSIBILIDADE CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ANTERIORIDADE E AOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2963/2009, em que o Presidente da Câmara Municipal
de Castelo no exercício de 2009, Sr. Gerson Antônio Piassi, formula consulta a este Tribunal, nos seguintes terDiário Oficial de Contas

mos: 1) É possível o pagamento de décimo terceiro subsídio aos edis?
2) Se possível, em que termos isso é possível, ou seja,
quais seriam os requisitos a serem observados para que
tal pagamento seja considerado lícito?
3) Igualmente, se tais requisitos foram observados na legislatura passada, seria lícito também pagar aos edis da
legislatura passada este direito, desde que não alcançado pela prescrição?
4) Em todos esses casos, é necessária a prévia previsão
legal?
Considerando que é da competência deste Tribunal decidir sobre consulta que lhe seja formulada, na forma estabelecida pelo Regimento Interno, conforme artigo 1º,
inciso XVII, da Lei Complementar nº 32/93.
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
três de março de dois mil e onze, por maioria, preliminarmente, conhecer da presente consulta para, no mérito, respondê-la nos termos do voto condutor do Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto subsidiado pelo voto do Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, abaixo transcritos:
Voto Condutor do Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
“Solicitei vistas d estes autos, da relatoria do Excelentíssimo Conselheiro Elcy de Souza, cujo objeto é uma Consulta formulada pelo Sr. Gerson Antônio Piassi, Presidente da Câmara Municipal de Castelo indagando sobre a
possibilidade de pagamento de décimo terceiro subsídio
aos Vereadores.
Seguindo seus trâmites regulares, a presente Consulta
www.tce.es.gov.br

foi encaminhada à 8ª Controladoria Técnica que elaborou o Parecer/Consulta nº 8/2010 manifestando-se no
sentido da impossibilidade do pagamento da gratificação natalina aos agentes políticos, ainda que exista lei
autorizativa, uma vez que não encontra amparo no texto constitucional, ou seja, a Constituição Federal não excepcionou seu pagamento em detrimento da norma que
determina a parcela única. Para corroborar seu entendimento, a 8ª Controladoria Técnica citou precedentes do
Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça de
Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do sul e Rio Grande do Sul. A Controladoria Geral Técnica manifestou-se
ás fls. 21/22 e ponderou que existe outra corrente, em
sentido oposto à adotada pela 8ª Controladoria Técnica, ou seja, pela possibilidade de pagamento de 13º subsídio aos agentes políticos. Citou para tanto julgados do
STJ: Resp 837.188/DF e AgRg no Resp 742.171/DF. Asseverou que em ambos os julgados há o entendimento de
que, em razão da não aplicação do art. 39, § 3º, da CF aos
agentes políticos, o pagamento do 13º subsídio somente
é possível quando houver expressa autorização legal. E
na mesma linha de entendimento os Tribunais de Contas
dos Estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de
Minas Gerais, acrescentando que, no caso dos vereadores, deverá ser respeitado o princípio da anterioridade,
além de observados os limites constitucionais pertinentes (art. 29, incisos VI e VII; art. 29-A, caput e § 1º, CF).
Em razão da possibilidade de entendimentos diversos
acerca do tema, o Relator enviou os autos ao Ministério
Público de Contas para emissão de parecer. Através do
Parecer nº 5696/2010, da lavra do Procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva, o Ministério Público Especial de
Contas manifestou-se no sentido da “impossibilidade do
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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pagamento de décimo terceiro salário a exercentes de
mandatos eletivos, dentre os quais incluem-se os vereadores”. O eminente Relator proferiu voto acompanhando entendimento exarado pela 8ª Controladoria Técnica
e pelo Ministério Público de Contas no sentido da impossibilidade do pagamento do 13º subsídio aos vereadores.
Posiciono-me em divergência do voto do Relator e passo
a expor minhas razões de voto. Manifesto meu entendimento no sentido de que o 13º salário é um direito social
constitucionalmente garantido, e não sendo inviável seu
pagamento aos ocupantes de cargos eletivos. Sem dúvida, sua instituição deve seguir os ditames do artigo 29,
V e VI da Constituição Federal, (subsídios fixados por lei
e obedecendo o princípio da anterioridade) que, a meu
entender, não inviabilizam o direito debatido, mas apenas regulamentam sua instituição. Entendo que a remuneração dos ocupantes de cargo eletivo é realizada através de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio,
verba de representação ou outra espécie remuneratória, tal como determinado pela Constituição Federal em
norma reproduzida na Carta Estadual. Contudo, não verifico a disposição expressa no sentido de que não possam ser estendidos aos agentes políticos direito garantido aos servidores ocupantes de cargo público, dentre
eles o décimo terceiro salário. A meu ver, o décimo terceiro salário não constitui acréscimo na remuneração, de
forma a incidir a vedação constitucional. Sobre o tema,
discorre Hely Lopes Meirelles: “Já vimos que os servidores públicos são estipendiados por meio de vencimento.
Além dessa retribuição estipendiária, ainda, receber outras parcelas em dinheiro, constituídas pelas vantagens
pecuniárias a que fizerem jus, na conformidade das leis
Diário Oficial de Contas

que as estabelecem. Neste tópico, veremos a natureza
e efeitos das vantagens pecuniárias, bem como as espécies e modalidades em que geralmente se repartem.
Vantagens pecuniárias são acréscimos de estipêndio do
servidor, concedidas a título definitivo ou transitório, pela decorrência do tempo de serviço (ex facto temporis),
ou pelo desempenho de funções especiais (ex facto officii), ou em razão das condições anormais em que se realiza o serviço (propter laborem) ou, finalmente, em razão das condições pessoais (propter personam). As duas primeiras espécies constituem os adicionais (adicionais de vencimento e adicionais de função), as duas últimas formam a categoria das gratificações (gratificações
de serviço e gratificações pessoais). Todas elas são espécies do gênero retribuição pecuniária, mas se apresentam com características próprias e efeitos peculiares em
relação ao beneficiário e à Administração” (MEIRELLES,
Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 21ª edição, 1996, p.408). Penso que a verba em estudo tem a natureza de salário, tanto que assim denominada no art. 7º, VIII, da Constituição Federal. Neste ponto, destaco que não há na Constituição a
determinação do pagamento de 12 subsídios anuais aos
vereadores, sendo possível, ao meu ver, o pagamento
do 13º, desde que autorizado por lei e obedecidos os
limites impostos. Vale ressaltar que são quatro os limites impostos pala Constituição Federal que deverão ser
observados quando do pagamento dos subsídios dos vereadores, são eles: O primeiro é o constante do art. 29,
VI, da Constituição, que divide os Municípios brasileiros
em 6 (seis) faixas populacionais. Fixa um limite remuneratório proporcional ao subsídio dos Deputados Estaduais, desde a faixa de Municípios com dez mil até Muniwww.tce.es.gov.br

cípios com mais de quinhentos mil habitantes, estabelecendo respectivamente desde 20 % (vinte por cento) até
75% (setenta e cinco por cento) como teto dos subsídios
dos Vereadores. A segunda limitação é a prevista no inciso VII do art. 29 da CF/88, segundo o qual a despesa com
a remuneração dos Vereadores não pode ultrapassar 5%
(cinco por cento) da receita de cada Município. A terceira limitação consta do art. 29-A da CF/88, onde diz que o
total da despesa da Câmara Municipal, “incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos,
não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159,
efetivamente realizado no exercício anterior”, seguindo
os referidos percentuais, indicados nos incisos I a IV. A
quarta limitação está no § 1º daquele mesmo art. 29-A,
segundo o qual a Câmara Municipal “não gastará mais
que setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores. Vale ressaltar, ainda, que deve ser observada, a limitação que a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe ao Legislativo Municipal para a despesa total com seu pessoal
(incluídos os Vereadores) – art. 20, inc. III, a, combinada
com o art. 18 e com o art. 2º, inc.
IV, da LC nº 101/2000. Ao final, concluo meu raciocínio,
sintetizando que o ordenamento jurídico vigente assegura de forma clara a legitimidade da concessão do décimo terceiro salário aos agentes políticos municipais,
devendo para tanto serem observados os requisitos
constitucionais e infraconstitucionais abordados, ou seja, a existência de norma autorizativa votada na legislatura anterior, em atendimento ao princípio da anterioridade, e, no caso dos Vereadores, a observância aos li-
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mites constitucionais referentes ao total da despesa do
Legislativo Municipal e ao subsídio dos Vereadores (art.
29, VI e VII, art. 29-A, caput, e art. 29-A, §1º, da CR/88)
e aos limites impostos pela Lei 101/2000 (art. 20, inc.
III, a, combinada com o art. 18 e com o art. 2º, inc. IV).
É como
VOTO.”
Voto do Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
Cuida-se de [...] Analisando a questão, percebo que é um
tema muito debatido no âmbito doutrinário e jurisprudencial, pois abarca entendimentos antagônicos em diversos aspectos, conforme disposições elencadas pelos
meus pares. Contudo, antes de me posicionar sobre o tema, quero tecer sucintas considerações que me levaram
ao meu convencimento: 1 – O § 4º do art. 39 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda nº 19/98, ao
dispor que o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente
por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio,
verba de representação ou outra espécie remuneratória,
tem como escopo corrigir distorções ocasionadas pelos
termos “vencimento” e “remuneração”, visando tornar
mais clara a conceituação dos salários dos agentes públicos elencados. Desta forma, verifico que a emenda constitucional nº 19/98 não vedou a fixação de décimo terceiro salário aos agentes políticos, que são aqueles que
formam a vontade do Estado, que estão na chefia de cada um dos poderes. Ressalto, que o fato de ter o trabalho remunerado por subsídio, não impede ao agente político de receber a gratificação natalina, visto que, não há
natureza remuneratória na referida gratificação, ou seja,
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não integra a remuneração, chamada agora de subsídio.
Ademais, em uma leitura garantista da Constituição Federal, entendo por força do inciso VIII do art. 7º, que o
direito a percepção da décima terceira parcela salarial foi
concedida a todos os “trabalhadores” e servidores públicos civis, o que alcança os agentes políticos, pois a análise dos direitos fundamentais deve ser realizada de forma
ampliativa e não restritiva. 2 - Cumpre trazer posição do
STJ, que no Recurso Especial nº 801.160/DF, dentre outras manifestações neste mesmo sentido, entendeu que
aos agentes políticos poderão ser conferidos direitos sociais como o décimo terceiro salário, desde que haja expressa autorização em lei. Na mesma linha de entendimentos, segue o STF, porém ainda não proferiu decisão
definitiva de mérito quanto à dissensão ora enfrentada.
Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator, para
discordar do seu entendimento e acompanho o Conselheiro Sérgio Aboudib, no sentido de responder positivamente ao pagamento da parcela referente ao décimo
terceiro salário aos membros do Poder Legislativo Municipal, com as ressalvas elencadas em seu respeitável
voto, tais como, a existência de norma autorizativa votada na legislatura anterior, em atendimento ao princípio da anterioridade, e a observância aos limites constitucionais, referentes ao total de despesa do Legislativo Municipal.”
Vencido o Conselheiro Elcy de Souza que, acompanhando o entendimento da 8ª Controladoria Técnica e da Procuradoria Especial de Contas, votou pela impossibilidade de pagamento de décimo terceiro salário aos vereadores municipais.
[...]
Ante o exposto, corroborando do entendimento da Área
www.tce.es.gov.br

Técnica e do Parecer do Ministério Público Especial de
Contas, VOTO para que este Plenário CONHEÇA da presente CONSULTA, para, no mérito, responder ao Sr. Gerson Antônio Piassi, Presidente da Câmara Municipal de
Castelo, nos termos das manifestações exaradas pela 8ª
Controladoria Técnica e pelo Ministério Público Especial de Contas, subsidiados pelo presente Voto e encaminhando cópias ao Consulente.”
Presentes à sessão plenária da apreciação os Srs. Conselheiros Umberto Messias de Souza, Presidente, Elcy de
Souza, Relator, Marcos Miranda Madureira, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel e os
Conselheiros em Substituição Marco Antonio da Silva e
João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Domingos
Taufner, Procurador-Geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 03 de março de 2011.
Não obstante, merece destaque que se trata de questão ainda pendente de decisão pelo Supremo Tribunal
Federal que, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº
650.898, em que se enfrenta a controvérsia quanto ao
pagamento de gratificação de férias, décimo terceiro
salário e verba indenizatória a agente político detentor
de mandato eletivo. Em sede de pronunciamento preliminar, foi reconhecida a repercussão geral da questão
constitucional suscitada. Dessa forma, a decisão final de
mérito a ser proferida naqueles autos, ainda pendente,
se aplicará às instâncias inferiores, em casos idênticos.
Deve-se também esclarecer que a existência do Parecer
em Consulta 02/2011 constitui prejulgamento da tese, e
não do fato ou caso concreto. Conforme previsto na Lei
Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES):
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Art. 122. O Plenário decidirá sobre consultas quanto às
dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e
regulamentares concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades:
[...]
§ 4º O parecer em consulta possui caráter normativo e
constitui prejulgamento da tese, mas não de fato ou caso concreto.
§ 5º Não obstante a existência de prejulgado sobre matéria objeto de consulta poderá o Tribunal de Contas
alterar ou revogar parecer em consulta anterior pela
maioria absoluta de seus membros (g.n.).
Como visto a possibilidade de se conceder décimo terceiro salário aos agentes políticos municipais está ainda
pendente de entendimento pacífico, porém no âmbito
do Tribunal de Contas do Estado, o enunciado do Parecer
Consulta 02/2011, considera possível o pagamento da
parcela referente ao décimo terceiro salário aos membros do Poder Legislativo Municipal, condicionado à observância aos princípios da legalidade da anterioridade
e aos limites constitucionais e legais.
Resta-nos, então, enfrentar a questão acerca da Legalidade da Resolução Municipal nº 190/2008, para tratar
da matéria.
Quanto ao tema, é importante considerar vários aspectos, dentre eles destacamos:
A previsão constitucional de que a matéria deverá observar os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica. Assim, trazermos a colação o previsto na Lei orgânica e no Regimento Interno do Município de Cachoeiro
de Itapemirim:
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Lei Orgânica do Município de Cachoeiro de Itapemirim:
Art. 42 – Compete privativamente à Câmara Municipal:
[...]
VII – fixar a remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e
dos Vereadores, em cada legislatura, para vigorar na seguinte, sujeita aos impostos gerais, inclusive o de renda
e os extraordinários, tendo em vista a legislação federal
e os recursos financeiros do Município;
[...]
Art. 53 – Os decretos legislativos e as resoluções serão
elaborados na forma prescrita no Regimento Interno da
Casa.
Assim, prevê o Regimento Interno da Câmara Municipal:
Art. 9º - Compete à Mesa:
I - propor projetos de resolução que:
a) criem, modifiquem ou extinguam cargos, empregos
ou funções da Câmara e fixem os respectivos vencimentos, os quais, em consonância com o Art. 37, alínea XII
da Constituição Federal, não poderão ultrapassar o valor máximo dos subsídios mensais fixados para os Vereadores, a fim de que não sejam ultrapassados os limites impostos pela EC nº19 e pela Lei Complementar nº
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
b) fixem ou atualizem a remuneração do Prefeito e dos
Vereadores, e a verba de representação do Vice-Prefeito e do Presidente da Câmara, obedecido o inciso VII do
art. 42 da LOM;
[...]
Art. 133 – Os projetos de resolução destinar-se-ão a regular matérias de caráter político ou administrativo de
www.tce.es.gov.br

competência privativa da Câmara e assuntos de sua economia interna, com efeitos exclusivamente internos.
Parágrafo único – Aplicar-se-ão aos projetos de resolução as normas específicas aos decretos legislativos.
A previsão constante do mesmo dispositivo constitucional quanto à observação obrigatória do que dispõe a
constituição Federal, in verbis:
Art. 29
V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara
Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39,
§ 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;
VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição,
observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei
Orgânica e os seguintes limites máximos:
Art. 37
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio
de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa
privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual,
sempre na mesma data e sem distinção de índices;
39, § 4º
§ 4º - O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e
Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de
qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba
de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Verifica-se, pois, que o art. 29, VI, em momento algum
exclui a regra legal instituída no artigo 37, X, da CRF/88
para a fixação de subsídios de vereador. Em seu conteúdo, resta tão somente demonstrada a preocupação de
que as Câmaras Municipais, por ocasião da fixação de
subsídios, observem as demais disposições da constituição.
Nesta esteira de entendimento, as alterações legais não
tem o condão de invalidar todas as regras intrinsicamente vinculadas ao artigo 29, VI, da CRF/88 que igualmente,
tratam da fixação de subsídio. Deste modo, impõe externar entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“A fixação dos subsídios de vereadores é de competência exclusiva da Câmara Municipal, a qual deve respeitar
as prescrições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal,
na Constituição do respectivo Estado, bem como na CF.”
(RE 494.253-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em
22-2-2011, Segunda Turma, DJE de 15-3-2011.)
Porém, não é demais acrescentar a colação outro entendimento acerca da matéria em questão, do mesmo Supremo Tribunal Federal, que, em julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.306/2011, entendeu irregular a fixação de subsídios por meio de resolução da
Câmara Distrital, conteúdo que se aplica, integralmente
e pelos mesmos fundamentos, às Câmaras Municipais:
As resoluções da Câmara Distrital não constituem lei
em sentido formal, de modo que vão de encontro ao disposto no texto constitucional, padecendo, pois, de patente inconstitucionalidade, por violação aos arts. 37, X;
51, IV; e 52, XIII, da CF.” (ADI 3.306, Rel. Min. Gilmar
Mendes, julgamento em 17-3-2011, Plenário, DJE de 76-2011.) (g.n.)
Diário Oficial de Contas

Por fim, consideramos pertinente trazer a colação entendimentos de outros Tribunais de Contas ao enfrentarem
a matéria:
Resolução Consulta nº 20/2012 –TP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:
Ementa: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO
GROSSO. CONSULTA. REEXAME DE TESE PREJULGADA.
REVOGAÇÃO DO ACÓRDÃO Nº 328/2005. AGENTE POLÍTICO. SUBSÍDIO. VEREADOR. FIXAÇÃO. FORMA. RESOLUÇÃO OU DECRETO LEGISLATIVO. MANUTENÇÃO DO ATO
NORMATIVO ANTERIOR, EM CASO DE NÃOFIXAÇÃO:
1) Os subsídios dos vereadores podem ser fixados por
Resolução ou Decreto Legislativo, conforme dispuserem
as normas municipais, tendo em vista que a Constituição
Federal dispõe que os subsídios dos vereadores serão fixados pelas respectivas Câmaras Municipais (artigo 29,
inciso VI). 2) Os subsídios dos vereadores deverão ser fixados em cada legislatura para a seguinte. Quando isso
não ocorrer, é válido o ato normativo que fixou os subsídios para a legislatura anterior.
[...]
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº
15.674-4/2012.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos dos artigos 1º, inciso XVII, 48 e 49, todos
da Lei Complementar nº 269/2009 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso) e dos artigos 29, inciso XI, e 81, inciso IV, da Resolução nº 14/2007
(Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso), resolve por unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº
www.tce.es.gov.br

3.697/2012 do Ministério Público de Contas, em revogar
o Acórdão nº 328/2005, e responder ao consulente que:
1) os subsídios dos vereadores podem ser fixados por
Resolução ou Decreto Legislativo, conforme dispuserem
as normas municipais, tendo em vista que a Constituição
Federal dispõe que os subsídios dos vereadores serão fixados pelas respectivas Câmaras Municipais (artigo 29,
inciso VI); e, 2) os subsídios dos vereadores deverão ser
fixados em cada legislatura para a seguinte. Quando isso
não ocorrer, é válido o ato normativo que fixou os subsídios para a legislatura anterior;
[...] O inteiro teor desta decisão está disponível no site:
www.tce.mt.gov.br.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Consulta nº 796.063
Ementa: CONSULTA – MUNICÍPIO – 13º SALÁRIO – DIREITO SOCIAL CONSTITUCIONAL – LEGITIMIDADE DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AO PREFEITO, VICE-PREFEITO
E ECRETÁRIOS MUNICIPAIS – AUTORIZAÇÃO NORMATIVA – PAGAMENTO AOS VEREADORES – REGULAMENTAÇÃO POR LEI OU RESOLUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
– PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – BASE DE CÁLCULO DO
PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DETENTOR DE CARGO EFETIVO – CONFORMIDADE
COM SISTEMA REMUNERATÓRIO – VEDAÇÃO DA PERCEPÇÃO CUMULATIVA.
1. É legítimo o pagamento de 13º salário a Prefeito, Vice-Prefeito e secretários municipais, desde que haja autorização normativa, por meio de lei municipal, editada em
consonância com o inciso V do art. 29 da CR/88.
2. É devido o pagamento de 13º salário a Vereadores,
desde que haja regulamentação por lei ou resolução, obSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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servados o princípio da anterioridade e os limites constitucionais previstos nos arts. 29, VI e VII, 29-A, caput e
§ 1º, da CR/88.
[...]
Conclusão: em face de todo o exposto, respondo às indagações do consulente nos seguintes termos:
1) podem os agentes políticos municipais perceber gratificação natalina, desde que:
a) em relação ao pagamento ao Prefeito, Vice-Prefeito e
Secretários Municipais, haja adequada autorização normativa por meio de lei da Câmara Municipal, editada em
consonância com o inciso V do art. 29 da CR/88;
b) no tocante ao pagamento aos vereadores, haja devida regulamentação, que pode se dar por meio da edição
de lei ou de resolução da Câmara Municipal, conforme
entendimento prevalecente desta Corte, nos termos da
Consulta nº 803.574, observado o princípio da anterioridade e os limites constitucionais previstos nos arts. 29,
VI e VII, 29-A, caput e § 1º, da CR/88.
[...] O inteiro teor desta decisão está disponível no site:
www.tce.mg.gov.br.
O TCE-SP, com base numa questão enfrentada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 125.269.0/9-00 (2006), afirma que, por
se tratar de ato interna corporis, que normatiza matéria de competência específica da Câmara, a Resolução é
a espécie legislativa apropriada à fixação do subsídio do
Edil, admitindo-se a lei somente se assim estiver previsto na Lei Orgânica do Município.
Deste modo, observa-se que o tema é controverso, porém ao ser enfrentado pelos Tribunais de Contas acima
destacados, prevaleceu o entendimento pela sua legaliDiário Oficial de Contas

dade, quando observados os critérios estabelecidos na
respectiva Lei orgânica, tendo em vista que a Constituição Federal dispõe que os subsídios dos vereadores serão fixados pelas respectivas Câmaras Municipais (artigo
29, inciso VI).
Em verdade, resta evidenciado que, quanto à fixação dos
subsídios e a consequente concessão do décimo terceiro subsídio a vereadores através de resolução da câmara de vereadores, o entendimento ainda não está consolidado.
Contudo, é bom lembrar que este Tribunal não tem ainda uma jurisprudência consolidada sobre o tema, nem
editou, nos termos dos artigos 187 e seguintes do Regimento Interno, prejulgados que servem de alicerce para
súmulas jurisprudenciais.
Por todo o exposto, considerando os delineamentos da
matéria e ainda, que o caso em tela aborda tema desprovido de entendimento pacífico por esta Corte de Contas,
mantém-se a irregularidade.
Como se verifica, a concessão do 13º salário aos Vereadores da CMCI se deu por meio da Resolução Municipal
nº 190/2008.
A questão da legalidade da concessão do 13º salário aos
Vereadores da CMCI através de Resolução também foi
enfrentada na supramencionada ITC, tendo-se concluído
que o tema é controverso, porém ao ser enfrentado pelos Tribunais de Contas de São Paulo, Minas Gerais e mato Grosso, prevaleceu o entendimento pela sua legalidade, quando observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei orgânica.
Desta forma, considerando que a Lei Orgânica do Município de Cachoeiro de Itapemirim, em seu art. 42, inciwww.tce.es.gov.br

so VII estabelece que compete privativamente à Câmara
Municipal fixar a remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, em cada legislatura, para vigorar
na seguinte e que o inciso I do art. 9º do Regimento Interno da Câmara Municipal dispõe que compete à Mesa
propor projetos de resolução que fixem ou atualizem a
remuneração do Prefeito e dos Vereadores, entende-se
pela legalidade da fixação do pagamento do 13º salario
aos Vereadores da CMCI por meio de Resolução.
Diante do exposto, considerando que o STF, nos autos
do RE 650898º fixou o entendimento que a lei municipal
que concede o pagamento de terço de férias e 13º salário para agentes políticos não fere o estabelecido no art.
39, §4º da CF/88, opina-se pelo afastamento da irregularidade apontada no item 4.7 da ITC 1796/2013.
3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENACAMINHAMENTO
Considerando, portanto, os argumentos ora expostos nesta Manifestação Técnica, opina-se pelo afastamento da irregularidade apontada no item 4.7 da ITC
1796/2013, com o consequente o arquivamento do feito, na forma do artigo 330, I da Res. TC 261/2013.
Em 03 de agosto de 2017.
[...]”
O Ministério Público de Contas, no Parecer 4032/2017,
diverge da conclusão da área técnica, nos seguintes termos:
[...]”
Pois bem. Com as devidas vênias, divergimos dessa proposição.
Ab initio, cumpre destacar que, nos autos do Processo TC
1347/2017-8, que também cuida do pagamento do 13º
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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salário aos Vereadores da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, mas com referência ao exercício de
2011, essa Corte de Contas, em sessão plenária, realizada no dia 01/08/2017, decidiu por instaurar o incidente e declarar a inconstitucionalidade em face do art. 1º,
§4º, da Resolução nº 190/2008 da referida Câmara, razão pela qual foi mantida a irregularidade, imputando-se ao Presidente daquele órgão o ressarcimento do dano causado ao Erário, bem como julgando suas contas
irregulares, em virtude da conversão do processo em Tomada de Contas Especial.
Contudo, como ficou consignado no julgamento do Processo TC 1347/2017-8, “na data de 1º de fevereiro do
corrente ano, a e. Suprema Corte concluiu o julgamento
do Recurso Extraordinário nº 650.898/RS, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que o pagamento
de abono de férias e décimo terceiro salário a prefeitos e vice-prefeitos não é incompatível com o regime
de subsídio previsto no artigo 39, §4º, da Constituição
da República” (g.n.).
Nessa linha, ressaltou o corpo técnico naqueles autos
que “para aplicação do decidido acima, deve-se ter presente situação similar, ou seja, a instituição do terço de
férias e do décimo terceiro o sejam por lei e o beneficiário se enquadre numa das hipóteses do artigo 39, §4º,
da CF/88, que se constituem em pressupostos de validade, sem os quais o pagamento será ilegítimo” (g.n.).
Assim, considerando que o art. 39, §4º, da CF/88 – que
trata do regime de subsídio – aplica-se a detentor de
mandato eletivo e que o art. 37, X, da CF/88 determina que o subsídio somente poderá ser fixado ou alterado por lei específica, há possibilidade de instituição do
13º salário aos vereadores desde que por meio de lei esDiário Oficial de Contas

pecífica.
Aliás, quanto à necessidade de lei específica, diante da
clareza com que o assunto foi tratado, extraímos o seguinte trecho do Voto do Relator, condutor do julgamento do Processo TC 1347/2017-8, que encampou a manifestação do corpo técnico:
II.2 DA EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA
É consabido que a remuneração dos servidores públicos
e o subsídio somente poderão ser fixados ou alterados
por meio de LEI ESPECÍFICA, a teor do disposto no art.
37, X, da CF/88.
Por lei específica entenda-se aquela que atende ao princípio da reserva de lei, que atua como expressiva limitação constitucional ao poder do Estado, cuja competência
regulamentar, por tal razão, não se reveste de suficiente
idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos ou
criar obrigações. De modo que, nenhum ato regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena
de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao
âmbito de atuação material da lei em sentido formal, ou
seja, a lei stricto sensu:
Em tema de remuneração dos servidores públicos, estabelece a Constituição o princípio da reserva de lei. É dizer, em tema de remuneração dos servidores públicos,
nada será feito senão mediante lei, lei específica. CF, art.
37, X; art. 51, IV; art. 52, XIII. Inconstitucionalidade formal do Ato Conjunto 1, de 5-11-2004, das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. [ADI 3.369
MC, rel. min. Carlos Velloso, j. 16-12-2004, P, DJ de 1º-22005.] AO 1.420, rel. min. Cármen Lúcia, j. 2-8-2011, 1ª
T, DJE de 22-8-2011
O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitawww.tce.es.gov.br

ção constitucional ao poder do Estado, cuja competência
regulamentar, por tal razão, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos ou criar obrigações. Nenhum ato regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal. [AC
1.033 AgR-QO, rel. min. Celso de Mello, j. 25-5-2006, P,
DJ de 16-6-2006.]
Também já decidido pelo Pretório Supremo que resolução não possui o condão de suprir a exigência de lei em
sentido estrito:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. AUTORIZAÇÃO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de
repercussão geral sobre o tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de reconhecer a validade da exigência de exame psicotécnico como requisito para concurso público, desde que pautado por critérios objetivos e
expressamente previsto em lei (AI 758.533-RG, Rel. Min.
Gilmar Mendes). No caso, a jurisprudência desta Corte
possui o entendimento de que resolução é ato normativo inferior, incapaz de suprir a exigência de lei fixada
pelo art. 37, I, da Constituição. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 677718 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228
DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013)
Portanto, a instituição de décimo terceiro somente pode
se dar por intermédio de lei específica do ente federativo, observada a iniciativa privativa em cada caso.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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[...]
II.4 DO MÉRITO

Isto posto, o Ministério Público de Contas, divergindo do
posicionamento da área técnica, pugna:

À vista de todo exposto, é forçoso verificar que a causa
se encontra madura, comportando julgamento meritório
pela irregularidade do pagamento em razão violação ao
princípio da reserva legal, pela inobservância da forma
exigida, LEI ESPECÍFICA.

1. Seja aplicado o prejulgado do Processo TC 1347/20178, consoante art. 177 da LC n. 621/2012 e art. 355 do RITCEES;

Observa-se que fora oportunizado o contraditório e a
ampla defesa ao responsável legal, que apresentou justificativa escrita e fez uso da sustentação oral em Plenário.

3. Pela manutenção da seguinte irregularidade apontada no item 7 da Instrução Técnica Inicial ITI 955/2010:

Contudo, somente por lei em sentido estrito é possível
a instituição do pagamento de décimo terceiro aos vereadores.

Base legal: Infringência ao Princípio da Legalidade previsto no artigo 37, caput, c/c o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal.

Desta feita, a irregularidade apontada na fase anterior
se mantém incólume, sendo passível de multa e ressarcimento do dano ao erário no montante de R$77.007,31
ou 36.466,97 VRTE.

Agente responsável: David Alberto Loss – Presidente da
Câmara Municipal

Nesse ponto, cabe destacar que para julgar irregular o
pagamento do 13º salário no Processo TC 1347/20178, preliminarmente, foi instaurado incidente e declarada a inconstitucionalidade do art. 1º, §4º, da Resolução
nº 190/2008 da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, o que, nos termos do art. 177 da LC 621/2012
e do art. 355 do RITCEES, constitui-se “prejulgado a ser
aplicado a todos os casos submetidos ao Tribunal de
Contas”.
Ora, como no exercício em análise, o pagamento do décimo terceiro salário também extraiu seu fundamento de
validade do art. 1º, §4º, da Resolução nº 190/2008, invoca-se o prejulgado do Processo TC 1347/2017-8, para reconhecer a irregularidade nos presentes autos, com imputação do dano causado ao Erário.
Diário Oficial de Contas

2. Seja o feito convertido em tomada de contas especial, nos termos dos artigos 57, IV, e 115 da LC n. 621/12;

3.1 Pagamento irregular de 13ª Salário aos Vereadores

Ressarcimento no valor de 31.475,05 VRTE.
4. Por REJEITAR as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor David Alberto Loss, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei
Complementar 621/2012, pela prática de ato ilegal descrito no item 3.1, condenando-o ao ressarcimento ao
erário municipal no valor de 31.475,05 VRTE (trinta e um
mil quatrocentos e setenta e cinco VRTE e cinco centésimos);
5. Pela aplicação de multa ao senhor David Alberto Loss,
com amparo no art. 62 c/c do art. 96, inc. II, ambos da Lei
Complementar Estadual nº 32/93, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação mais favorável ao
Responsável, aplicável à época dos fatos apurados.
Vitória, 28 de junho de 2018.
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
www.tce.es.gov.br

Procurador de Contas
Divirjo da instrução conclusiva da área técnica para adotar como fundamento de decidir o Parecer do Ministério
Público de Contas, visto que a decisão proferida no RE
650898/RS em 01/02/2017, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que o pagamento de abono de férias e 13º salário a agentes políticos, apesar de não ser
incompatível com o regime de subsídio previsto no artigo 39, §4º, da Constituição da República, os pagamentos
realizados a esse título não prescindem de lei específica
a teor do disposto no art. 37, X, da CRFB/88.
Esse entendimento já foi levado a julgamento nesta Corte de Contas nos autos do Processo TC 1347/2017, que
diz respeito à fiscalização ocorrida na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim referente ao exercício de
2011, quando se instaurou o incidente de inconstitucionalidade do art.1º, §4º da Resolução nº 190/2008 da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, normativo
este concedente do 13º salário a agentes políticos, declarada sua inconstitucionalidade, e consequentemente,
no mérito. julgou-se pela a irregularidade dos pagamentos de décimo terceiro aos vereadores amparados neste
ato normativo.
Anuindo com a argumentação do Procurador de Contas, a declaração da inconstitucionalidade do art. 1º,
§4º, da Resolução nº 190/2008 nos autos do processo
TC1347/2017, “nos termos do art. 177 da LC 621/2012
e do art. 355 do RITCEES, constitui-se ‘prejulgado a ser
aplicado a todos os casos submetidos ao Tribunal de
Contas’”, e, por conseguinte, “como no exercício em análise, o pagamento do décimo terceiro salário também extraiu seu fundamento de validade do art. 1º, §4º, da Resolução nº 190/2008, invoca-se o prejulgado do ProcesSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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so TC 1347/2017-8, para reconhecer a irregularidade
nos presentes autos, com imputação do dano causado
ao Erário.” (grifei).
Assim, adoto os fundamentos do Ministério Público de
Contas.
Ressalto que a inconstitucionalidade do art. 1º, §4º, da
Resolução nº 190/2008, conforme já demonstrado, foi
objeto de decisão pelo Plenário desta Corte quando do
julgamento do Processo TC 1347/2017, tendo havido
inclusive o trânsito em julgado do Acórdão 962/2017
Nesse sentido, entendo que deva ser aplicado nos presentes autos o art. 338 do Regimento Interno, segundo
o qual a Câmara não submeterá a arguição de inconstitucionalidade ao Plenário quando já houver o pronunciamento deste ou do Supremo Tribunal Federal sobre
a questão.
Ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e tendo em conta a fundamentação até
aqui expendida, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de DELIBERAÇÃO que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões
expostas pelo relator por:
1. Resolução nº 190/2008 da Câmara Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim - relativo ao Processo TC
1347/2017-8, consoante art. 177 da LC n. 621/2012 e
art. 355 do RITCEES.
2. Converter o processo em tomada de contas especial,
nos termos dos artigos 57, IV, e 115 da LC n. 621/12.
3. Manter a seguinte irregularidade
Diário Oficial de Contas

3.1 Pagamento irregular de 13ª Salário aos Vereadores
Base legal: Infringência ao Princípio da Legalidade previsto no artigo 37, caput, c/c o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal.
Agente responsável: David Alberto Loss – Presidente da
Câmara Municipal
Ressarcimento no valor de 31.475,05 VRTE.
4. Rejeitar as razões de defesa e julgar Irregulares as
contas do senhor David Alberto Loss, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, pela prática de ato ilegal como descrito no item 3.1, condenando-o ao ressarcimento ao Erário municipal no valor de 31.475,05 VRTE (trinta e um
mil quatrocentos e setenta e cinco VRTE e cinco centésimos);
5. Aplicar multa senhor David Alberto Loss no valor de
1000 VRTE com amparo no art. 62 c/c do art. 96, inc. II,
ambos da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por se
tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação mais
favorável ao Responsável, aplicável à época dos fatos
apurados.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Fiscalização/Auditoria, realizada na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, relativa ao exercício de 2009, sob a responsabilidade do Sr. David Alberto Loss, então Presidente.
Insta frisar que o Plenário desta Corte de Contas, na
Sessão de 16/12/2014, nos termos do ACÓRDÃO TC
www.tce.es.gov.br

1220/2014, manifestou-se pelo sobrestamento da
análise do item 4.7 da Instrução Técnica Conclusiva
1796/2013, referente ao pagamento de 13º salário aos
vereadores.
A área técnica, nos termos da Manifestação Técnica
1071/2017, sugeriu afastamento da irregularidade apontada no item 4.7 da ITC 1796/2013, com o consequente
o arquivamento do feito.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Parecer 4032/2017, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, divergindo do posicionamento da
área técnica, opinou pela conversão do feito em tomada de contas especial, pela manutenção da irregularidade relativa ao pagamento de 13ª salário aos vereadores,
bem como por julgar irregulares as contas do Sr. David
Alberto Loss, com imputação de ressarcimento, no valor
de 31.475,05 VRTE’s.
O Conselheiro Relator, nos termos do voto 01011/20184, divergiu do corpo técnico, adotando como razão de
decidir o opinamento do Ministério Público Especial de
Contas, entendendo por incidir os termos do Prejulgado
nº 21/2017, relativo ao Processo TC 1347/2017-8, com
aplicação de multa.
Na sequência, após o pedido de vista, visando formar
convicção sobre a matéria trazida pelo eminente Relator
dos autos, vem o feito a este Magistrado de Contas para
emissão de relatório e voto de vista, para efeito de julgamento pela 1ª Câmara desta Corte de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTODEVISTA
Tendo sido autuada a presente Fiscalização/Auditoria,
realizada na Câmara Municipal de Cachoeiro de ItapeSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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mirim, relativa ao exercício de 2009, faz-se necessário à
análise dos atos e fatos para posterior deliberação da 1ª
Câmara, em razão da documentação que lhe deu suporte.
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise do feito, verifico que a área técnica opinou
pelo afastamento da irregularidade apontada no item
4.7 da ITC 1796/2013, com o consequente arquivamento do feito, tendo nos termos da Manifestação Técnica
1071/2017, assim manifestado verbis:
[...]
Desta forma, considerando que a Lei Orgânica do Município de Cachoeiro de Itapemirim, em seu art. 42, inciso
VII estabelece que compete privativamente à Câmara
Municipal fixar a remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, em cada legislatura, para vigorar na seguinte e que o inciso I do art. 9º do Regimento Interno da Câmara Municipal dispõe que compete à
Mesa propor projetos de resolução que fixem ou atualizem a remuneração do Prefeito e dos Vereadores, entende-se pela legalidade da fixação do pagamento do
13º salário aos Vereadores da CMCI por meio de Resolução.
Diante do exposto, considerando que o STF, nos autos do
RE 650898 fixou o entendimento que a lei municipal que
concede o pagamento de terço de férias e 13º salário para agentes políticos não fere o estabelecido no art. 39, §
4º da CF/88, opina-se pelo afastamento da irregularidade apontada no item 4.7 da ITC 1796/2013.
3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando, portanto, os argumentos ora expostos nesta Manifestação Técnica, opina-se pelo afastaDiário Oficial de Contas

mento da irregularidade apontada no item 4.7 da ITC
1796/2013, com o consequente o arquivamento do feito, na forma do artigo 330, I da Res. TC 261/2013. – g.n.
Verifico, pois, que o douto representante do Parquet de
Contas, nos termos do Parecer 4032/2017, da lavra do
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, divergindo
do posicionamento da área técnica, assim manifestou-se, verbis:
[...]
Após a decisão do Supremo Tribunal Federal, foi emitida
a Manifestação Técnica 01071/2017-8, da qual se denota que o corpo técnico opinou pelo afastamento da irregularidade, portanto, pela “legalidade da fixação do
pagamento do 13º salário aos Vereadores da CMCI por
meio de resolução”, fundamentando, em suma, que “a
Lei Orgânica do Município de Cachoeiro de Itapemirim,
em seu art. 42, inciso VII, estabelece que compete privativamente à Câmara Municipal fixar a remuneração
do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, em cada legislatura, para vigorar na seguinte e que o inciso I
do Art. 9º do Regimento Interno da Câmara Municipal
dispõe que compete à Mesa propor projetos de resolução que fixem ou atualizem a remuneração do Prefeito
e dos Vereadores”.
Pois bem. Com as devidas vênias, divergimos dessa proposição.
Ab initio, cumpre destacar que, nos autos do Processo TC
1347/2017-8, que também cuida do pagamento do 13º
salário aos Vereadores da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, mas com referência ao exercício de
2011, essa Corte de Contas, em sessão plenária, realizada no dia 01/08/2017, decidiu por instaurar o incidenwww.tce.es.gov.br

te e declarar a inconstitucionalidade em face do art. 1º,
§ 4º, da Resolução nº 190/2008 da referida Câmara, razão pela qual foi mantida a irregularidade, imputando-se ao Presidente daquele órgão o ressarcimento do dano causado ao Erário, bem como julgando suas contas
irregulares, em virtude da conversão do processo em
Tomada de Contas Especial.
Contudo, como ficou consignado no julgamento do Processo TC 1347/2017-8, “na data de 1º de fevereiro do
corrente ano, a e. Suprema Corte concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 650.898/RS, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que o pagamento de abono de férias e décimo terceiro salário a
prefeitos e vice-prefeitos não é incompatível com o regime de subsídio previsto no artigo 39, § 4º, da Constituição da República” (g.n.).
Nessa linha, ressaltou o corpo técnico naqueles autos
que “para aplicação do decidido acima, deve-se ter presente situação similar, ou seja, a instituição do terço de
férias e do décimo terceiro o sejam por lei e o beneficiário se enquadre numa das hipóteses do artigo 39, §4º,
da CF/88, que se constituem em pressupostos de validade, sem os quais o pagamento será ilegítimo” (g.n.).
Assim, considerando que o art. 39, § 4º, da CF/88 – que
trata do regime de subsídio – aplica-se a detentor de
mandato eletivo e que o art. 37, X, da CF/88 determina que o subsídio somente poderá ser fixado ou alterado por lei específica, há possibilidade de instituição
do 13º salário aos vereadores desde que por meio de
lei específica.
Aliás, quanto à necessidade de lei específica, diante da
clareza com que o assunto foi tratado, extraímos o seguinte trecho do Voto do Relator, condutor do julgamenSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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to do Processo TC 1347/2017-8, que encampou a manifestação do corpo técnico:
II.2 DA EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA
É consabido que a remuneração dos servidores públicos
e o subsídio somente poderão ser fixados ou alterados
por meio de LEI ESPECÍFICA, a teor do disposto no art.
37, X, da CF/88.
Por lei específica entenda-se aquela que atende ao princípio da reserva de lei, que atua como expressiva limitação constitucional ao poder do Estado, cuja competência
regulamentar, por tal razão, não se reveste de suficiente
idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos ou
criar obrigações. De modo que, nenhum ato regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena
de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao
âmbito de atuação material da lei em sentido formal, ou
seja, a lei stricto sensu:
Em tema de remuneração dos servidores públicos, estabelece a Constituição o princípio da reserva de lei. É dizer, em tema de remuneração dos servidores públicos,
nada será feito senão mediante lei, lei específica. CF, art.
37, X; art. 51, IV; art. 52, XIII. Inconstitucionalidade formal do Ato Conjunto 1, de 5-11-2004, das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. [ADI 3.369
MC, rel. min. Carlos Velloso, j. 16-12-2004, P, DJ de 1º-22005.] AO 1.420, rel. min. Cármen Lúcia, j. 2-8-2011, 1ª
T, DJE de 22-8-2011
O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação constitucional ao poder do Estado, cuja competência
regulamentar, por tal razão, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos ou criar obrigações. Nenhum ato regulamentar poDiário Oficial de Contas

de criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal. [AC
1.033 AgR-QO, rel. min. Celso de Mello, j. 25-5-2006, P,
DJ de 16-6-2006.]
Também já decidido pelo Pretório Supremo que resolução não possui o condão de suprir a exigência de lei em
sentido estrito:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. AUTORIZAÇÃO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de
repercussão geral sobre o tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de reconhecer a validade da exigência de exame psicotécnico como requisito para concurso público, desde que pautado por critérios objetivos e
expressamente previsto em lei (AI 758.533-RG, Rel. Min.
Gilmar Mendes). No caso, a jurisprudência desta Corte
possui o entendimento de que resolução é ato normativo inferior, incapaz de suprir a exigência de lei fixada
pelo art. 37, I, da Constituição. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 677718 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228
DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013)
Portanto, a instituição de décimo terceiro somente pode
se dar por intermédio de lei específica do ente federativo, observada a iniciativa privativa em cada caso.
[...]

se encontra madura, comportando julgamento meritório
pela irregularidade do pagamento em razão da violação
ao princípio da reserva legal, pela inobservância da forma exigida, LEI ESPECÍFICA.
Observa-se que fora oportunizado o contraditório e a
ampla defesa ao responsável legal, que apresentou justificativa escrita e fez uso da sustentação oral em Plenário.
Contudo, somente por lei em sentido estrito é possível
a instituição do pagamento de décimo terceiro aos vereadores.
Desta feita, a irregularidade apontada na fase anterior
se mantém incólume, sendo passível de multa e ressarcimento do dano ao erário no montante de R$77.007,31
ou 36.466,97 VRTE.
Nesse ponto, cabe destacar que para julgar irregular o
pagamento do 13º salário no Processo TC 1347/2017-8,
preliminarmente, foi instaurado incidente e declarada a
inconstitucionalidade do art. 1º, § 4º, da Resolução nº
190/2008 da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, o que, nos termos do art. 177 da LC 621/2012 e
do art. 355 do RITCEES, constitui-se “prejulgado a ser
aplicado a todos os casos submetidos ao Tribunal de
Contas”.
Ora, como no exercício em análise, o pagamento do décimo terceiro salário também extraiu seu fundamento de
validade do art. 1º, § 4º, da Resolução nº 190/2008, invoca-se o prejulgado do Processo TC 1347/2017-8, para reconhecer a irregularidade nos presentes autos, com
imputação do dano causado ao Erário.

II.4 DO MÉRITO

Isto posto, o Ministério Público de Contas, divergindo do
posicionamento da área técnica, pugna:

À vista de todo exposto, é forçoso verificar que a causa

1. Seja aplicado o prejulgado do Processo TC 1347/2017-

www.tce.es.gov.br
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8, consoante art. 177 da LC n. 621/2012 e art. 355 do RITCEES;
2. Seja o feito convertido em tomada de contas especial, nos termos dos artigos 57, IV, e 115 da LC n. 621/12;
3. Pela manutenção da seguinte irregularidade apontada no item 7 da Instrução Técnica Inicial ITI 955/2010:
3.1 Pagamento irregular de 13ª Salário aos Vereadores
Base legal: Infringência ao Princípio da Legalidade previsto no artigo 37, caput, c/c o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal.
Agente responsável: David Alberto Loss – Presidente da
Câmara Municipal
Ressarcimento no valor de 31.475,05 VRTE.
4. Por REJEITAR as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor David Alberto Loss, com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da
Lei Complementar 621/2012, pela prática de ato ilegal
descrito no item 3.1, condenando-o ao ressarcimento
ao erário municipal no valor de 31.475,05 VRTE (trinta e um mil quatrocentos e setenta e cinco VRTE e cinco centésimos);
5. Pela aplicação de multa ao senhor David Alberto Loss,
com amparo no art. 62 c/c do art. 96, inc. II, ambos da Lei
Complementar Estadual nº 32/93, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação mais favorável ao
Responsável, aplicável à época dos fatos apurados. - g.n.

Anuindo com a argumentação do Procurador de Contas, a declaração da inconstitucionalidade do art. 1º, §
4º, da Resolução nº 190/2008 nos autos do processo
TC1347/2017, “nos termos do art. 177 da LC 621/2012
e do art. 355 do RITCEES, constitui-se ‘prejulgado a ser
aplicado a todos os casos submetidos ao Tribunal de
Contas’”, e, por conseguinte, “como no exercício em
análise, o pagamento do décimo terceiro salário também extraiu seu fundamento de validade do art. 1º, §
4º, da Resolução nº 190/2008, invoca-se o prejulgado
do Processo TC 1347/2017-8, para reconhecer a irregularidade nos presentes autos, com imputação do dano
causado ao Erário.” (grifei).
Assim, adoto os fundamentos do Ministério Público de
Contas.
Ressalto que a inconstitucionalidade do art. 1º, § 4º, da
Resolução nº 190/2008, conforme já demonstrado, foi
objeto de decisão pelo Plenário desta Corte quando do
julgamento do Processo TC 1347/2017, tendo havido
inclusive o trânsito em julgado do Acórdão 962/2017
Nesse sentido, entendo que deva ser aplicado nos presentes autos o art. 338 do Regimento Interno, segundo
o qual a Câmara não submeterá a arguição de inconstitucionalidade ao Plenário quando já houver o pronunciamento deste ou do Supremo Tribunal Federal sobre
a questão.

Verifico, ainda, que o Eminente Conselheiro Relator, nos
termos do voto 01011/2018-4, divergindo do opinamento técnico e acompanhando o Parquet de Contas, votou
nos seguintes termos, verbis:

Ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e tendo em conta a fundamentação até
aqui expendida, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de DELIBERAÇÃO que submeto à sua consideração.

[...]

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Diário Oficial de Contas
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Relator
ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões
expostas pelo relator por:
1. Aplicar o Prejulgado nº 21/2017 – negou exequibilidade ao artigo 1º, § 4º da Resolução nº 190/2008 da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - relativo ao
Processo TC 1347/2017-8, consoante art. 177 da LC n.
621/2012 e art. 355 do RITCEES.
2. Converter o processo em tomada de contas especial,
nos termos dos artigos 57, IV, e 115 da LC n. 621/12.
3 Manter a seguinte irregularidade
3.1 Pagamento irregular de 13ª Salário aos Vereadores
Base legal: Infringência ao Princípio da Legalidade previsto no artigo 37, caput, c/c o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal.
Agente responsável: David Alberto Loss – Presidente da
Câmara Municipal
Ressarcimento no valor de 31.475,05 VRTE.
4. Rejeitar as razões de defesa e julgar Irregulares as
contas do senhor David Alberto Loss, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, pela prática de ato ilegal como descrito no item 3.1, condenando-o ao ressarcimento ao Erário municipal no valor de 31.475,05 VRTE (trinta e um
mil quatrocentos e setenta e cinco VRTE e cinco centésimos);
5. Aplicar multa ao senhor David Alberto Loss no valor de 1000 VRTE com amparo no art. 62 c/c do art. 96,
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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inc. II, ambos da Lei Complementar Estadual nº 32/93,
por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação
mais favorável ao Responsável, aplicável à época dos fatos apurados. - g.n
Desta maneira, como se vê, a área técnica diverge do posicionamento do Parquet de Contas, estando sua posição em linha com o entendimento que deve ser extraído
do arcabouço normativo, conforme a seguir abordado.
2. DO MÉRITO:
2.1 PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO AOS VEREADORES.
BASE LEGAL: ART. 39, § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Assim sendo, passo, então, ao enfrentamento de mérito
do único indicativo de irregularidade cuja mantença foi
sugerida pelo órgão Ministerial, à luz da documentação
constante dos autos, das alegações da área técnica, bem
como da jurisprudência e da legislação aplicável.
Ocorre que, em relação à irregularidade apontada nestes autos, constante do item 4.7 da ITC 1796/2013 (Pagamento de 13º salário aos Vereadores), verifica-se que há
divergência de entendimentos na compreensão do tema, não apenas no âmbito desta Corte de Contas, mas
também à luz das decisões de outros Tribunais de Contas.
Não é por demais registrar que a análise do referido item
de irregularidade restou sobrestado, posto que o tema
em apreço demandava o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 650.898, no qual foi conferida
repercussão geral.
Assim, no julgamento do referido Recurso Extraordinário, entendeu a Suprema Corte que “o pagamento de
abono de férias e 13º salário a agentes políticos não é
incompatível com o artigo 39, parágrafo 4º, da ConstiDiário Oficial de Contas

tuição da República”.

Art. 42 – Compete privativamente à Câmara Municipal:

Deste modo, a análise da suposta irregularidade apontada deve se ater tão somente aos requisitos de formalidade legislativa, em conformidade aos preceitos constitucionais, notadamente, ao que dispõe o artigo 37, inc.
X e o artigo 39, § 4º, ambos da Constituição Federal, verbis:

[...]

Art. 37. ...

[...]

[...]

Art. 53 – Os decretos legislativos e as resoluções serão
elaborados na forma prescrita no Regimento Interno da
Casa.

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio
de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

VII – fixar a remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e
dos Vereadores, em cada legislatura, para vigorar na seguinte, sujeita aos impostos gerais, inclusive o de renda
e os extraordinários, tendo em vista a legislação federal
e os recursos financeiros do Município;

Em atendimento a Lei Orgânica, o Regimento Interno da
Câmara Municipal, assim prevê, verbis:
Art. 9º - Compete à Mesa:

[...]

I - propor projetos de resolução que:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração
e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

a) criem, modifiquem ou extinguam cargos, empregos
ou funções da Câmara e fixem os respectivos vencimentos, os quais, em consonância com o Art. 37, alínea XII
da Constituição Federal, não poderão ultrapassar o valor máximo dos subsídios mensais fixados para os Vereadores, a fim de que não sejam ultrapassados os limites impostos pela EC nº 19 e pela Lei Complementar nº
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

[...]
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais
e Municipais serão remunerados exclusivamente por
subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo
de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória,
obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X
e XI. (g.n)
No caso em debate, verifica-se que a Lei Orgânica do
Município de Cachoeiro de Itapemirim, dispõe o art. 42,
inciso VII, e o art. 53, litteris:
www.tce.es.gov.br

b) fixem ou atualizem a remuneração do Prefeito e dos
Vereadores, e a verba de representação do Vice-Prefeito e do Presidente da Câmara, obedecido o inciso VII do
art. 42 da LOM; (g. n)
Ainda sobre o tema, fixação de subsídio, o Supremo Tribunal Federal, no RE 494.253, assim decidiu, litteris:
“A fixação dos subsídios de vereadores é de competência exclusiva da Câmara Municipal, a qual DEVE RESPEISegunda-feira, 9 de julho de 2018
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TAR AS PRESCRIÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL, na Constituição do respectivo Estado, bem
como na CF.” (RE 494.253-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 22-2-2011, Segunda Turma, DJE de 15-32011.) - g. n

[...]

II - leis complementares;

Conclusão: em face de todo o exposto, respondo às indagações do consulente nos seguintes termos:

III - leis ordinárias;
V - medidas provisórias;

Denota-se que a Suprema Corte entendeu, em sua decisão, ser de competência exclusiva da Câmara Municipal a legítima fixação dos subsídios de vereadores, desde que respeitado os preceitos estabelecidos da Lei Orgânica Municipal.

1) podem os agentes políticos municipais perceber gratificação natalina, desde que:
a) em relação ao pagamento ao Prefeito, Vice-Prefeito e
Secretários Municipais, haja adequada autorização normativa por meio de lei da Câmara Municipal, editada em
consonância com o inciso V do art. 29 da CR/88;

No mesmo sentido decidiu o Tribunal de Contas de Minas Gerais, verbis:
CONSULTA – MUNICÍPIO – 13º SALÁRIO – DIREITO SOCIAL CONSTITUCIONAL – LEGITIMIDADE DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS – AUTORIZAÇÃO NORMATIVA
– PAGAMENTO AOS VEREADORES – REGULAMENTAÇÃO POR LEI OU RESOLUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
– PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – BASE DE CÁLCULO DO
PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DETENTOR DE CARGO EFETIVO – CONFORMIDADE
COM SISTEMA REMUNERATÓRIO – VEDAÇÃO DA PERCEPÇÃO CUMULATIVA.
1. É legítimo o pagamento de 13º salário a Prefeito, Vice-Prefeito e secretários municipais, desde que haja autorização normativa, por meio de lei municipal, editada em
consonância com o inciso V do art. 29 da CR/88.
2. É devido o pagamento de 13º salário a Vereadores,
desde que haja regulamentação por lei ou resolução, observados o princípio da anterioridade e os limites constitucionais previstos nos arts. 29, VI e VII, 29-A, caput e
§ 1º, da CR/88.
Diário Oficial de Contas

b) NO TOCANTE AO PAGAMENTO AOS VEREADORES,
HAJA DEVIDA REGULAMENTAÇÃO, QUE PODE SE DAR
POR MEIO DA EDIÇÃO DE LEI OU DE RESOLUÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL, conforme entendimento prevalecente desta Corte, nos termos da Consulta nº 803.574,
observado o princípio da anterioridade e os limites constitucionais previstos nos arts. 29, VI e VII, 29-A, caput e §
1º, da CR/88 (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - Consulta nº 796.063) - g.n.
Assim, entendo que a autorização expressa no art. 9º, inciso I, “a” do Regimento Interno da Câmara Municipal,
decorre do arcabouço da própria legislação Municipal,
notadamente, pelo disposto no art. 42, inciso VII c/c o
art. 53 a Lei Orgânica do Município de Cachoeiro de Itapemirim que autoriza à Câmara Municipal a fixar o subsídio dos edis.
Note-se que o texto da Lei Orgânica Municipal não determina a fixação do subsídio por lei específica, sendo certo que a Resolução integra o processo legislativo, tal qual
previsto no art. 59 da CF/88, vejamos:

IV - leis delegadas;
VI - decretos legislativos;
VII - resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. – g.n
Desta maneira, a fixação dos subsídios dos edis guarda
estrita observância às normas estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, bem como dos termos da decisão do
Excelso Pretório que determina A OBSERVÂNCIA DAS
PRESCRIÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, além do princípio da anterioridade.
Calha mencionar que, recentemente, esta Corte de Contas, em processo de Consulta formulado pelo Município
de Aracruz, Processo TC nº 1560/2017, por tanto de tese, entendeu que a fixação do subsídio pode ser fixada
na própria Lei Orgânica Municipal, e, neste caso, entendo que a autorização legislativa constante da Lei Orgânica Municipal, conferindo poderes à Câmara Municipal para fixar o subsídio supre a integração legislativa.
A este respeito, o Regimento Interno desta Corte de Contas atribui caráter de prejulgado de tese tanto às consultas como ao incidente de prejulgado, vejamos:

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:

Art. 233. O Plenário decidirá sobre consultas quanto às
dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais
e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades:

I - emendas à Constituição;

[...]

www.tce.es.gov.br
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§ 4º O parecer em consulta possui caráter normativo e
constitui prejulgamento da tese, mas não de fato ou caso concreto.
Art. 335. A decisão, contida no acórdão que deliberar,
por maioria absoluta dos membros do Plenário, sobre o
incidente de inconstitucionalidade, solucionará a questão prejudicial, constituindo prejulgado a ser aplicado a
todos os casos submetidos ao Tribunal. – g.n
Desta forma, ambos os instrumentos estão num patamar de prejulgado, sendo que a Consulta do Município
de Aracruz é mais recente, devendo ser dada interpretação conforme a Constituição, de maneira que “quando a
Lei Orgânica prevê que a fixação dos subsídios deve se
dar através de Lei específica, este deve ser o instrumento normativo apto a inaugurar tal fixação” de maneira
irretratável.
Todavia, quando a Lei Orgânica prever que “a fixação
dos subsídios deve se dar por iniciativa da Câmara Municipal, sem especificar o instrumento normativo, esta
pode ser dar através de Resolução, na esteira do entendimento firmado pelo Excelso Pretório”.
Além disso, no caso em apreço, mesmo antes da decisão da Suprema Corte que entendeu que o pagamento
do 13º subsídio aos edis não viola a constituição, os tribunais vinham decidindo nos seguintes termos, litteris:
DUPLO APELO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DE
VALORES PAGOS A VEREADORES A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. LEI AUTORIZADORA. BOA FÉ EVIDENCIADA. CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DISPOSITIVO LEGAL ARGUIDO. INADEQUAÇÃO EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO.
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADiário Oficial de Contas

DE. INOCUIDADE. BOA FÉ EVIDENCIADA. 1. Inconteste
carecer a Câmara Municipal de personalidade jurídica,
mas detentora de personalidade judiciária que a autoriza estar em juízo apenas em defesa de prerrogativas
institucionais, assim compreendidas as questões atinentes ao seu regular funcionamento, autonomia e independência. Nesta moldura, considerando que a ação civil
pública tem como causa de pedir a inconstitucionalidade do art. 31, § 7º da Lei Orgânica do município de Silvânia, dispositivo autorizador do pagamento de 13º salário aos vereadores locais, a escorar pedido de restituição dos valores percebidos a esse título nos anos de
2007 e 2008, bem como de suspensão de pagamentos
futuros, não está a casa de Leis imbuída do ânimo de
defender a instituição, mas pretensos direitos pessoais
de seus membros, de natureza meramente patrimonial,
faltando-lhe, por isso mesmo, legitimidade para recorrer da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, ainda que aspirada a ineficácia do normativo. 2.
Possível o manejo da ação civil pública veiculadora do
pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, mas tão somente quando a
suposta invalidade constitua a causa de pedir e não o pedido propriamente dito, hipótese em que se enquadra o
pleito de restituição. A mesma possibilidade não ocorre
quanto à pretensão de proibição de pagamentos futuros
com base no dispositivo inquinado inconstitucional, incognoscível em sede de ação coletiva por visar única e
exclusivamente sua ineficácia, efeito restrito à ação direta de inconstitucionalidade. 3. A despeito da orientação
firmada na Corte no sentido de serem inconstitucionais
Leis municipais asseguradoras da percepção de gratificação natalina (13º salário) aos agentes políticos, na hiwww.tce.es.gov.br

pótese mostram-se absolutamente inócuas considerações a respeito, tendo em vista que respaldado o pagamento em Lei autorizadora. Ainda que posteriormente declarada inconstitucional., o que de pronto evidencia a boa fé daqueles que receberam o benefício, porque presumivelmente legítimo, razão pela qual indevida
sua restituição. Precedentes deste tribunal e do Superior
Tribunal de Justiça. 4. Primeiro apelo provido e segundo
não conhecido. (TJGO; AC 0299130-31.2008.8.09.0144;
Silvania; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Beatriz Figueiredo Franco; DJGO 30/09/2016; Pág. 134) - g.n
Evidencia-se, assim, que, em havendo legislação a respeito, a boa-fé dos vereadores que perceberam a rubrica
13º salário deve ser considerada, evidenciando-se a boa
fé daqueles que receberam o benefício.
Deste modo, por tudo que resta fundamentado nesta
decisão, entendo que a suposta irregularidade apontada, relativamente ao Pagamento de 13º salário aos Vereadores da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, não se mostra capaz de macular as contas do gestor
responsável, razão pela qual acompanho o entendimento da área técnica e afasto a presente irregularidade.
3. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e divergindo do Ministério Público Especial
de Contas e do Eminente Relator, Dr. Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à
sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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as razões expostas pelo relator, em:
1. ACOLHER as razões de justificativas apresentadas pelo
senhor David Alberto Loss, então Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no exercício
2009, afastando-se a irregularidade constante do item
4.7 da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 1796/2013,
tratada no item 2.1 desta decisão;
2. CONSIDERAR REGULARES os atos de gestão do senhor David Alberto Loss, relativos ao exercício de 2009,
dando-se interpretação conforme a Constituição Federal/1988, em razão do decidido na consulta formulada pela Câmara Municipal de Aracruz, Processo TC nº
1560/2017;
3. DAR ciência aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO TC- 338/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas, em:
1.1. ACOLHER as razões de justificativas apresentadas
pelo senhor David Alberto Loss, então Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no exercício
2009, afastando-se a irregularidade constante do item
4.7 da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 1796/2013,
tratada no item 2.1 desta decisão;
1.2. CONSIDERAR REGULARES os atos de gestão do senhor David Alberto Loss, relativos ao exercício de 2009,
dando-se interpretação conforme a Constituição FeDiário Oficial de Contas

deral/1988, em razão do decidido na consulta formulada pela Câmara Municipal de Aracruz, Processo TC nº
1560/2017;
1.3. DAR ciência aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime. Nos termos do voto-vista do conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva, encampado em sessão pelo relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo.
3. Data da Sessão: 04/04/2018 - 9ª 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 em substituição: Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 339/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO: TC 1820/2014
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial
JURISDICIONADO: Prefeitura de Barra São Francisco
RESPONSÁVEL: Waldeles Cavalcante, B.P.S. Equipamentos e Acessórios de Audio Ltda., Bezaleel Pereira da Silva,
Betânia Divina de Souza, Vander Onofre, Clemilda José
Satil, Paulo Cesar Andrade, Sebastião Francisco dos Santos
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
EMENTA:TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – IRREGULARIDADES EM CONTRATAÇÕES – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS – OBRIGAÇÃO DO GESTOR E CONTRATADO DE COMPROVAR A REGULAR APLICAÇÃO DE
RECURSOS E A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
JUSTIFICATIVAS REJEITADAS – CONTAS IRREGULARES –
RESSARCIMENTO E MULTA.
O EXMO. SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO:
Este processo tem por objeto a Tomada de Contas Especial – TCE, instaurada pela Prefeitura Municipal de Barra
de São Francisco (processo n° 11.280/2013), em cumprimento de determinação desta Corte de Contas contida
na Decisão TC-5672/2013, prolatada nos autos do processo TC 3218/2013, cuja ementa se transcreve:
REPRESENTAÇÃO – REPRESENTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – REPRESENTADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO (EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012) – NOTIFICAR – PRASegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ZO: 15 DIAS PARA INSTAURAR TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – COMUNICAR CUMPRIMENTO DA DECISÃO –
PRAZO: 15 DIAS – FINALIZAR – PRAZO – 90 DIAS – DAR
CIÊNCIA
A tomada de contas determinada à administração municipal teve por finalidade a apuração de possíveis irregularidades na contratação de serviços de sonorização,
iluminação, filmagem e aluguel de palco, pactuada entre a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco e a
empresa BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio, nos
exercícios de 2011 e 2012, sob a responsabilidade do Sr.
Waldeles Cavalcante, Prefeito Municipal à época.
Devidamente instaurada a Tomada de Contas, foi emitido o relatório final da comissão responsável, que foi considerado inconclusivo pela 6ª Secretaria de Controle Externo, nos termos Manifestação Técnica Preliminar MTP
496/2015.
Decisão Monocrática Preliminar DECM 1110/2015, determinou a complementação da Tomada de Contas Especial, cujo prazo, inicialmente prorrogado foi descumprido pelo Senhor Luciano Henrique Sordine Pereira, razão
por que lhe foi aplicada multa no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), reiterando-se a notificação.
Atendida a notificação como o encaminhamento da tomada de contas, a SecexDenúncias elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP nº 620/2017, bem como a
Instrução Técnica Inicial ITI nº 320/2017, na qual foram
apontadas 03 (três) irregularidades.
A Decisão Monocrática Preliminar DECM 552/2017 determinou a citação dos responsáveis, que devidamente
citados, apresentaram alegações de defesa e em seguida
a Secex Denúncia elaborou a Instrução Técnica ConcluDiário Oficial de Contas

siva – ITC 5262/2017 no sentido da irregularidade dos
itens apurados na ITI 320/2017 e, por conseguinte, por
serem julgadas irregulares as contas do Senhor Waldeles
Cavalcante e demais agentes responsáveis, condenando-os solidariamente ao ressarcimento de R$ 155.999,74,
equivalentes a 71.782,26 VRTE.

c) Empenho nº 2193/2011 - Aluguel de palco para lançamento do Projeto Feira de Revitalização da Praça, evento
realizado em 18/6/2011 (R$ 7.900,00);

O Ministério Público de Contas proferiu o Parecer
6199/2017, acompanhando o opinamento técnico contido na ITC.

e) Empenho nº 2240/2012 - Sonorização para o Encontro
Carismático da Igreja Católica, nos dias 9 e 10/6/2012, na
escola Família Agrícola (R$ 800,00).

Assim vieram os autos para voto.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO:
A partir do que foi apurado em Tomada de Contas Especial realizada pela Administração Municipal, a área técnica deste Tribunal de Contas, na Instrução Técnica Inicial,
apontou três irregularidades, q ue são: I – realização de
despesas de forma fracionada; II – contratação sem a
formalização do instrumento contratual; III – ausência
de liquidação de despesas.
Quanto ao fracionamento de despesas, item em que é
responsável Senhor Waldeles Cavalcanti por ter ordenado despesas por serviços da mesma natureza sem o devido processo licitatório, além do limite permitido por lei
para contratações diretas, tratam-se dos seguintes pagamentos:
a) Empenho nº 1326/2011 - Aluguel de estrutura para o
5º Congresso de Jovem da Vila Landinha, evento sem data especificada (R$ 7.900,00);
b) Empenho nº 1642/2011 - Aluguel de estrutura para a
2ª CIMES – Conferência Internacional da Mineração Sustentável de Rochas Ornamentais, evento sem data especificada (R$ 7.600,00);
www.tce.es.gov.br

d) Empenho nº 2726/2011 - Aluguel de estrutura para a 3ª Festa do Agricultor, nos dias 13 e 14/8/2011 (R$
5.000,00);

Constatou-se, assim, serviços de mesma natureza por
dispensa de licitação com o mesmo fornecedor além do
limite estabelecido por lei, que é R$ 8.000,00 (oito mil
reais). Os serviços contratados somaram R$ 29.200,00
(vinte e nove mil e duzentos reais), ou seja, R$ 21.200,00
(vinte e um mil e duzentos reais) além do limite legal para contratações diretas.
Justificativas do responsável:
O Sr. Waldeles Cavalcante, alegou terem sido regulares as despesas eis que observados os procedimentos
de empenho, liquidação e pagamento, além do fato de
os objetos serem distintos e atenderem a eventos diversos, argumentando que para que se caracterize o fracionamento, é essencial que se demonstre que a despesa
foi intencionalmente dividida para utilizar modalidade licitatória mais simples. Destaca ter solicitado cópia dos
documentos comprobatórios junto à Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, que não foram fornecidos
por terem sido totalmente destruídos e inutilizados em
quando de uma enchente ocorrido em 2013.
A Instrução Técnica Conclusiva rejeita as alegações de
defesa que se limitam a afirmar que foram respeitadas
as regras legais, sem trazer qualquer elemento de arguSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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mentação ou prova.
Rejeita também o argumento de que as contrações buscavam “atender eventos diversos”, uma vez que foram
contratações com objetos de mesma natureza, o que
exigia prévio planejamento de todos os eventos a serem
promovidos ao longo do ano, realizando-se uma única licitação, por meio do procedimento adequado.
Destaca a ITC que se somando o valor das notas de empenho nº 1326/2011 (R$ 7.900,00 – fl. 126), nº 1642/2011
(R$ 7.600,00 – fl. 138), nº 2193/2011 (R$ 7.900,00 – fl.
168) e nº 2726/2011 (R$ 5.000,00 – fl. 181) aos valores do Contrato nº 58/2011 (R$ 34.820,00 – fls. 38/40),
resultante do Convite nº 14/2011, e do Contrato nº
155/2011 (R$ 26.910,00 – fls. 44/47), resultante do Convite nº 39/2011, obtém-se valor total de R$ 90.130,00
(noventa mil, cento e trinta reais), gastos no exercício de
2011, para a contratação do serviço de aluguel de estrutura, palco e sonorização para a realização de eventos,
valor que se enquadra na modalidade tomada de preços.
A ITC 5262/2017 ressalta a possibilidade de utilização do
sistema de registro de preços para situações em que não
seja possível planejar com precisão a quantidade de serviço ou material que será necessária contratar durante
o exercício financeiro; ou ainda que se realizassem diversas licitações para a contratação fracionada, deveria
ter sido respeitada em cada licitação o mesmo procedimento licitatório que seria exigível para a soma de todas.
Quanto à suposta ausência de intenção de violar a lei,
a ITC frisa que responsabilização perante o Tribunal de
Contas ocorre em caso de dolo ou culpa, de modo que
estando demonstrada a conduta do agente, sua responsabilidade é consequência inafastável.
Diário Oficial de Contas

Finalmente, em relação à alegada impossibilidade de obtenção de documentos em razão de sua suposta destruição por enchente, a ITC afirma que todos os documentos
elencados na ITI 320/2017 encontram-se nos autos da
Tomada de Contas Especial, integrante do Processo Administrativo Municipal nº 11.280/2013 (anexo ao Proc.
TC 1.820/2014), quais sejam: a) Empenho nº 1326/2011
(fl. 126); b) Empenho nº 1642/2011 (fl. 138); c) Empenho nº 2193/2011 (fl. 168); d) Empenho nº 2726/2011
(fl. 181); e) Empenho nº 2240/2012 (fl. 208).

que é responsável o Senhor Waldeles Cavalcante, conforme consta da ITI 320/2017, foi detectada a ocorrência
nos seguintes procedimentos:

Além disso, conforme relata a ITC 5262/2017, constam
expressamente em todas estas notas de empenho, bem
como nas respectivas notas de liquidação e pagamento,
a assinatura do Ex-Prefeito, na qualidade de ordenador
de despesa, e pelo Sr. Valmir Fanti, contador da Prefeitura, o qual curiosamente emitiu, em prol da defesa do Sr.
Waldeles Cavalcante, a certidão de que os citados documentos não teriam sido localizados.

Empenho nº 2193/2011 - Aluguel de palco para lançamento do Projeto Feira de Revitalização da Praça, evento
realizado em 18/6/2011 (R$ 7.900,00);

A ITC 5262/2017 conclui refutando o argumento de defesa, afirmando que qualquer que tenha sido o motivo
de o atual prefeito promover a representação, não desqualifica nem desconstitui as irregularidades constatadas, uma vez que a análise foi realizada com base em critérios objetivos pela área técnica desta Corte de Contas.
A ITC sugere a manutenção da irregularidade constante
do tópico 2.1 desta ITC com relação ao Sr. Waldeles Cavalcante, Ex-Prefeito Municipal de Barra de São Francisco.
Adoto toda a argumentação da peça instrutória conclusiva como motivação de voto.
Quanto à ausência de formalização do instrumento
contratual, contrariando o art. 62 da Lei 8666/93, em
www.tce.es.gov.br

Empenho nº 1326/2011 - Aluguel de estrutura para o 5º
Congresso de Jovem da Vila Landinha, evento sem data
especificada (R$ 7.900,00);
Empenho nº 1642/2011 - Aluguel de estrutura para a 2ª
CIMES – Conferência Internacional da Mineração Sustentável de Rochas Ornamentais, evento sem data especificada (R$ 7.600,00);

Empenho nº 2726/2011 - Aluguel de estrutura para
a 3ª Festa do Agricultor, nos dias 13 e 14/8/2011 (R$
5.000,00);
Empenho nº 2240/2012 - Sonorização para o Encontro
Carismático da Igreja Católica, nos dias 9 e 10/6/2012, na
escola Família Agrícola (R$ 800,00).
Justificativas do responsável
O Senhor Waldeles Cavalcante, Prefeito Municipal de
Barra de São Francisco, alegou que na contratação da
empresa B.P.S. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE ÁUDIO LTDA - ME, foram observadas as regras da lei nº
8.666/93, assim como os procedimentos de empenho,
liquidação e pagamento e destaca ausência de intenção
de burlar a lei.
Argumenta que a jurisprudência deste Tribunal de Contas se forma no sentido de que para que se caracterize o
fracionamento, é essencial que se demonstre que a despesa foi intencionalmente dividida para utilizar modalidade licitatória mais simples.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Argumenta que cada um dos empenhos teve objeto distinto - aluguel de estrutura para o 5º Congresso de Jovem na Vila Landinha, aluguel de estrutura para a 2a
Conferência Internacional da Mineração Sustentável de
Rochas Ornamentais, aluguel de palco para lançamento
do Projeto Feira da Revitalização da Praça; aluguel de estrutura para a 3ª Festa do Agricultor; e sonorização para
o Encontro Carismático da Igreja Católica, na Escola Família Agrícola.
Repete neste item argumento empregado em relação ao
anterior, acerca da impossibilidade de obter documentos comprobatórios junto à Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, em razão de sua destruição por enchente, conforme consta da CERTIDÃO do Superintendente . Geral . de Contabilidade, Sr. VALMIR FANTI (matrícula no 007077) e Boletim de Ocorrência Policial no
01324/2013.
A Instrução Técnica Conclusiva 5262/2017 reafirma o
relatado na ITI 320/2017 no sentido de que não consta nos autos qualquer contrato que tenha sido firmado
entre a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco e
a empresa B.P.S. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE ÁUDIO LTDA – ME para a prestação do serviço de aluguel
de estrutura, palco e sonorização para a realização de
eventos.
Reafirma também que o somatório dos pagamentos relativos aos empenhos, resulta em no total de R$ 90.130,00
(noventa mil, cento e trinta reais), pagos pela Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, no exercício de
2011, para a contratação do serviço de aluguel de estrutura, palco e sonorização para a realização de eventos,
o que exigia a adoção da modalidade licitatória Tomada de Preços.
Diário Oficial de Contas

Destaca a ITC que, mesmo nas hipóteses de dispensa de
licitação ou de inexigibilidade de licitação (que foram indevidamente utilizadas no caso concreto), a Lei 8.666/93
impõe a celebração de contrato administrativo, que não
poderá ser dispensado quando a modalidade aplicável
for a tomada de preços, na forma do art. 62 da lei mencionada.
Cabe ainda considerar que a ausência de contrato escrito, deixa a Administração Pública vulnerável, uma vez
que não são elencados direitos e deveres das partes,
duração do ajuste, entre outros elementos exigidos nos
arts. 54 e 55 da Lei de Licitações, e impede o exercício da
fiscalização, dada a ausência de parâmetros.
Como bem destaca a ITC 5262/2017, argumentos evasivos que se limitam a afirmar que as regras legais foram
respeitadas, não permitem qualquer análise, pela inexistência de argumento, fato ou prova; do mesmo modo, a
ausência de intenção é absolutamente irrelevante para a
responsabilização do gestor perante o Tribunal de Contas, uma vez que sua conduta tenha violado norma legal.
Novamente aqui se repete a análise do item anterior
quanto a não obtenção de documentos, uma vez que todos os documentos necessários e que embasaram a ITI
320/2017 encontram-se nos autos do processo de Tomada de Contas Especial, sendo relevante destacar que em
todas as notas de empenho, bem como nas respectivas
notas de liquidação e pagamento, não há referência aos
contratos a que corresponderiam, mas apenas ao procedimento de dispensa de licitação.
Cabe também destacar, como faz a ITC 5262/2017, que
todos esses documentos encontram-se assinados pelo
Sr. Waldeles Cavalcante, na qualidade de ordenador de
despesa, e pelo Sr. Valmir Fanti, contador da Prefeitura
www.tce.es.gov.br

Municipal de Barra de São Francisco, o qual curiosamente emitiu, em prol da defesa do Sr. Waldeles Cavalcante,
a certidão de que os citados documentos não teriam sido localizados.
Refutando mais uma vez o argumento de defesa, quanto
à suposta motivação pessoal do atual prefeito para promover a representação, eis que, qualquer que tenha sido
o motivo, não desqualifica nem desconstitui as irregularidades constatadas, uma vez que a análise foi realizada
com base em critérios objetivos pela área técnica desta
Corte de Contas e representar ao órgão de controle acerca de irregularidades é dever do agente público.
A ITC sugere a manutenção da irregularidade constante
do tópico 2.2 desta ITC com relação ao Sr. Waldeles Cavalcante, Ex-Prefeito Municipal de Barra de São Francisco.
Com base na argumentação ora exposta, adoto inteiramente o opinamento técnico contido na Instrução Técnica Conclusiva 5262/2017 como motivação de voto.
Este item trata da ausência de liquidação das despesas,
suposta infringência ao art. 62 c/c o art. 63, § 2º da lei nº
4.320/64. De acordo com a ITI 320/2017, foram citados
os seguintes responsáveis:
a) Waldeles Cavalcante - Prefeito Municipal de Barra de
São Francisco
Conduta: autorizou que pagamentos fossem efetuados
sem a devida liquidação das despesas,
b) Vander Onofre - Secretário Municipal de Gabinete e
Comunicação e
c) Clemilda José Satil - Oficial de Gabinete
Conduta: atestaram a execução do contrato nº
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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0058/2011, sem a efetiva demonstração de que realmente os serviços foram prestados.
d) Paulo Cesar Andrade - Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer
Conduta: atestou a execução do contrato nº 0155/2011,
sem a efetiva demonstração de que realmente os serviços foram prestados.
e) Sebastião Francisco dos Santos - Secretário Municipal da Agricultura
Conduta: atestou a execução do contrato nº 0125/2012,
sem a efetiva demonstração de que realmente os serviços foram prestados.
f) B.P.S. Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda ME Empresa Contratada, Bezaleel Pereira da Silva e Betânia
Divina de Souza - sócios da empresa
Conduta: não apresentar comprovantes de que os serviços foram realmente prestados, recebendo integralmente os pagamentos conforme estabelecidos nas notas de empenho nº 1326/2011, 1642/2011, 2193/2011,
2726/2011 e 2240/2012; e nos contratos nº 0058/2011,
0155/2011 e 0125/2012.
A ITI 320/2017 relata contratações diretas assim como
decorrentes de convites, com a empresa B.P.S. Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda. ME, cujas notas de
empenho demonstraram um valor total de R$ 159.860,00
(cento e cinquenta e nove mil oitocentos e sessenta reais), dos quais, descontado o imposto municipal sobre
serviços, resultou o montante de R$ 155.999,74 (cento e
cinquenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais
e setenta e quatro centavos), equivalentes a 71.782,26
VRTE.
Constatou-se que todos os serviços contratados, relacioDiário Oficial de Contas

nados nos itens anteriores, foram pagos sem que houvesse apresentação dos comprovantes acerca de sua
efetiva prestação, infringindo-se a lei 4.320/64, artigos
62 e art. 63 e daí decorre a responsabilidade dos agentes.
Justificativas dos responsáveis:
Apresentaram defesa conjunta os Senhores Waldeles
Cavalcante, Vander Onofre, Senhora Clemilda José Satil, Senhores Paulo Cesar Andrade e Sebastião Francisco dos Santos, alegando suscintamente que as contratações com a empresa B.P.S. Equipamentos e acessórios
de áudio LTDA - ME, respeitaram os ditames da lei nº
8.666/93, assim como as normas de direito financeiro.
Esclarecem as finalidades de cada empenho: n°
1326/2011, aluguel de estrutura para o 5º Congresso
de Jovem na Vila Landinha; n° 1642/2011, aluguel de
estrutura para a 2a CIMES - Conferência Internacional
da Mineração Sustentável de Rochas Ornamentais; nº
2193/2011, aluguel de palco para lançamento do Projeto Feira da Revitalização da Praça; nº 2726/2011, aluguel
de estrutura para a 3ª Festa do Agricultor; nº 2240/2012,
sonorização para o Encontro Carismático da Igreja Católica, na Escola Família Agrícola.
Repetem neste item argumento empregado em relação
aos anteriores, acerca da impossibilidade de obter documentos comprobatórios junto à Prefeitura Municipal
de Barra de São Francisco, em razão de sua destruição
por enchente, conforme consta da CERTIDÃO do Superintendente-Geral de Contabilidade, Sr. VALMIR FANTI
(matrícula no 007077) e Boletim de Ocorrência Policial
no 01324/2013.
Os defendentes Vander, Clemilda, Paulo Cesar e Sebaswww.tce.es.gov.br

tião alegam que somente atestaram a execução dos serviços porque estes de fato foram executados, embora
possa ter passado desapercebida alguma irregularidade
formal, mas em momento algum agiram de má-fé, podendo, no entanto, ter havido alguma inabilidade técnica ou falta de excesso de zelo e acrescem que se houvesse alguma irregularidade, cabia aos responsáveis pelo setor contábil não realizar o pagamento.
A B.P.S. Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda. – ME,
empresa contratada e seus sócios, Senhor Bezaleel Pereira da Silva e a Senhora Betânia Divina de Souza, alegam que os serviços foram efetivamente prestados e que
os comprovantes foram entregues à Administração Municipal para os procedimentos de liquidação e pagamento; que não mais dispõem desses documentos, destruídos por fortes chuvas em dezembro de 2013 que também atingiram a sede da empresa, o que afirmam ser fato público e notório; acrescem que a ausência de regular
liquidação não constitui motivo para que o ente público
se escuse do pagamento devido, sob pena de enriquecimento ilícito.
A Instrução Técnica Conclusiva 5262/2017 reafirma a
constatação apontada na ITI 320/2017, sobre a inexistência nos autos de comprovantes de liquidação das
despesas relativas notas de empenho nº 1326/2011 (fl.
126), nº 1642/2011 (fl. 138), nº 2193/2011 (fl. 168), nº
2726/2011 (fl. 181) e nº 2240/2012 (fl. 208), referentes
a procedimentos de dispensa de licitação, que possam
comprovar a efetiva prestação do serviço de aluguel de
estrutura, palco e sonorização para a realização de eventos pela empresa B.P.S. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
DE ÁUDIO LTDA – ME, antes que fosse autorizado e efetuado o pagamento a esta.
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Situação idêntica se verifica nos contratos nº 58/2011,
nº 155/2011 e nº 125/2012, resultantes respectivamente dos Convites nº 14/2011, nº 39/2011 e nº 11/2012,
em que constam apenas declarações de agentes públicos atestando a execução dos serviços, sem qualquer documento ou outros elementos (fotos, filmagens, links de
sítios eletrônicos com imagens dos eventos, etc.) capazes de comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados.
Observa-se ainda que nem mesmo no momento da
apresentação de justificativas os agentes responsáveis
trouxeram aos autos qualquer indício de prova que possa embasar suas alegações, que vale destacar, são desprovidas de fatos ou argumentos modificativos ou desconstitutivos do indício de irregularidade que lhes é imputado.
Não pode produzir efeito a alegação de defesa da empresa contratada de que não mais dispõe dos documentos depois de entregá-los à administração municipal,
porque é seu dever, perante os órgãos de controle, assim como o fisco, mantê-los sob guarda ou promover sua
reconstituição por meio de sistemas eletrônicos de registros contábeis.
Além disso, qualquer atividade econômica envolve uma
cadeia de contratações facilmente rastreável, de modo
que seria perfeitamente possível à empresa contratada
pela Prefeitura de Barra de São Francisco buscar junto
àqueles que ela tenha contratado para prestar o serviço, notas ou comprovantes, por exemplo, de frete, materiais, mão de obra temporária, etc., que demonstrassem
que tais bens e serviços foram empregados na locação
de estruturas para eventos que seriam realizados em datas determinadas.
Diário Oficial de Contas

Tanto o gestor público quanto aquele que presta serviços
a entes e órgãos públicos, têm o dever, derivado do princípio da supremacia do interesse público, de prestar contas e acessoriamente, manter controles confiáveis e disponíveis aos órgãos de controle. Não se presume a correta aplicação dos recursos públicos; ela deve ser provada.
Além disso, a despesa pública, para ser considerada conforme a lei deve cumprir um itinerário de fases, que começa pela autorização legal, que é a previsão na lei orçamentária, seja específica ou global; em seguida o processo licitatório ou sua dispensa, o contrato, o empenho,
o fornecimento dos bens ou serviços, a liquidação e, por
fim, o pagamento.
O art. 63 da Lei 4320/64 estabelece que a liquidação da
despesa deve ser feita com base em documentos comprobatórios do crédito e o objetivo da regra é verificar a
origem e o objeto do que se deve pagar, além da importância exata (§ 1º, inciso I).
Os pagamentos efetuados com inobservância dessa regra de administração financeira constituem grave infração a norma legal de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial e causam injustificado dano ao erário. Sendo a liquidação de despesa
essencial à validade jurídica do ato de pagamento, sua
omissão implica em sua nulidade, acarretando para o
responsável a obrigação legal de ressarcimento.
Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Contas da
União, Acórdão nº 50/2003:
Inquestionavelmente o gestor de recursos públicos federais repassados mediante convênio, como no caso aqui
analisado, tem obrigações de cuidar de apresentar, a
www.tce.es.gov.br

tempo e a hora, e em boa ordem, toda a documentação
comprobatória da boa aplicação do dinheiro que lhe foi
conferido.
Essas circunstâncias mostram que, ciente da obrigação
de que deverá prestar contas dos recursos que lhe são
confiados, o administrador precavido deve cuidar não
só de organizar e apresentar logo toda a documentação comprobatória da aplicação legal e regular daquelas
quantias, como também deve munir-se de prova da entrega da prestação de contas, ou de duplicatas dos comprovantes, guardando-as pelo menos pelo prazo prescricional, para evitar o dissabor de surpresas desagradáveis.
No mesmo sentido:
Em diversas assentadas, tem o TCU entendido que, não
havendo a possibilidade de comprovar a execução regular de um convênio, dadas as inconsistências na prestação de contas e irregularidades na execução financeira,
atribui-se o débito total ao responsável. A posição da
Corte de Contas é absolutamente coerente com sua missão de julgar aqueles que estão sujeitos ao dever constitucional de prestar contas, pois, do contrário, em não
sendo possível apurar a execução do objeto, o TCU presumisse que tivesse sido executado regularmente, não
haveria necessidade de controle para aferir a regularidade das contas, e, portanto, poder-se-ia prescindir dele. (Processo 425.130/1998-3)
Tal posicionamento vai ao encontro do conteúdo disposto no artigo 93, do Decreto-lei nº 200/67: Quem quer
que utilize dinheiros públicos terá que justificar seu bom
e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas
competentes.
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Conforme bem concluiu a ITC 5262/2017, consiste em
ônus do gestor público a comprovação específica e inequívoca de que os serviços teriam sido prestados pela empresa contratada, não cabendo a esta Corte de
Contas presumir fatos não comprovados. Logo, como
não há documentação anexada aos autos do Processo
TC nº 1820/2014 e ao Processo Administrativo Municipal nº 11.280/2013, tampouco às justificativas de defesa apresentadas pelos gestores e pela empresa contratada, B.P.S. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE ÁUDIO LTDA
– ME, capaz de comprovar a efetiva prestação de serviço, não é possível visualizar e, por conseguinte, presumir
que os serviços teriam sido prestados.
Todos os argumentos produzidos neste item pelo Senhor
Waldeles Cavalcante e demais agentes públicos responsáveis, repetem os itens anteriores e já foram exaustivamente analisados na Instrução Técnica Conclusiva
5262/2017 assim como nestas razões de voto, todos refutados por sua insubsistência.
Conclui-se então pela manutenção da irregularidade
tratada neste tópico, sob a responsabilidade dos agentes
relacionados no quadro abaixo, com a consequente condenação solidária de todos ao ressarcimento, em favor
do Erário Municipal da quantia de R$ 155.999,74 (cento
e cinquenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos), equivalente a 71.782,26
(setenta e um mil, setecentos e oitenta e dois inteiros e
vinte e seis centésimos) VRTE, de acordo com as respectivas responsabilidades, nas seguintes proporções:
TABELA I – Desembolsos da Administração Municipal de
Barra de São Francisco sem a devida liquidação, relacionadas por nº de empenho e responsáveis.
Procedimento

Responsável
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E m p e n h o Waldeles
1326/2011

Caval- 7.742,00

3.666,24

cante
B.P.S. Equipamentos
Bezaleel

C o n t r a t o Waldeles
0155/2011

1642/2011

Caval- 7.448,00

tos
Bezaleel
3.527,02

Souza
E m p e n h o Waldeles

tos
Bezaleel

2240/2012
Pereira

da Silva
Betânia Divina de

0058/2011

Caval- 34.124,00

tos
Bezaleel

2193/2011

16.159,49

Souza
C o n t r a t o Waldeles
0125/2012

2726/2011

Caval- 5.000,00

tos
Bezaleel

Pereira

da Silva
Betânia Divina de
Souza

Pereira

Souza
TOTAL

Pereira

cante
B.P.S. Equipamen-

29.663,49

da Silva
Betânia Divina de

3.666,24

da Silva
Betânia Divina de
Souza
E m p e n h o Waldeles

Caval- 67.006,85

cante
Sebastião Francis-

tos
Bezaleel

cante
B.P.S. Equipamentos
Bezaleel

Pereira

co dos Santos
B.P.S. Equipamen-

Pereira

Caval- 7.742,00

344,27

da Silva
Betânia Divina de

da Silva
Betânia Divina de
Souza
E m p e n h o Waldeles

Caval- 777,68

cante
B.P.S. Equipamentos
Bezaleel

cante
Vander Onofre
Clemilda José Satil
B.P.S. Equipamen-

Pereira

da Silva
Betânia Divina de

cante
B.P.S. Equipamen-

Souza
C o n t r a t o Waldeles

12.387,75

drade
B.P.S. Equipamen-

Pereira

da Silva
Betânia Divina de
Souza
E m p e n h o Waldeles

Caval- 26.159,21

cante
Paulo Cesar An-

2.367,76

155.999,74

71.782,26

Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, acompanho integralmente
o opinamento contido na Instrução Técnica Conclusiva
5262/2017 e no Parecer do Ministério Público de Contas
e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os

Valor original (R$) VRTE
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Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos na Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, quanto à Tomada de Contas Especial
realizada na Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, conforme a Decisão TC 5672/2013, relativa aos
exercícios 2011 e 2012 sob a responsabilidade do ex-Prefeito, Senhor Waldeles Cavalcante, por:
1.1. Julgar irregulares as contas, com fundamento no
Art. 84, inciso III, alíneas ‘d’ e ‘e’, tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
1.1.1. Realização de despesas de forma fracionada.
Base legal: art. 2º e art. 24, II da lei nº 8.666/93.
Agente responsável: Sr. Waldeles Cavalcante, Ex-Prefeito
Municipal de Barra de São Francisco.
1.1.2. Contratações sem a formalização do instrumento contratual
Base legal: art. 62 da lei nº 8.666/93.
Agente responsável: Sr. Waldeles Cavalcante, Ex-Prefeito
Municipal de Barra de São Francisco.
1.1.3. Ausência de liquidação das despesas.
Base legal: art. 62 c/c o art. 63, § 2º da lei nº 4.320/64.
Agentes responsáveis: Sr. Waldeles Cavalcante, Ex-Prefeito Municipal de Barra de São Francisco;
Sr. Vander Onofre, Secretário Municipal de Gabinete e
Comunicação;

B.P.S. Equipamentos e acessórios de áudio LTDA – ME,
empresa contratada;
Sr. Bezaleel Pereira da Silva, sócio da empresa contratada;
Sra. Betânia Divina de Souza, sócia da empresa contratada.
Ressarcimento: R$ 155.999,74, equivalentes a 71.782,26
VRTE.
1.2. Rejeitar as justificativas e julgar irregulares as contas do Senhor Waldeles Cavalcante, Ex-Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, pela prática de atos ilegais
descritos nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 deste voto, com aplicação de multa no valor equivalente a 10.000 VRTE com
base art. 62 c/c 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93 (lei vigente à época dos fatos) e condenando-o ao ressarcimento ao Erário Municipal da quantia de R$ 155.999,74 (cento e cinquenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos), equivalente a 71.782,26 VRTE, com base no art.
84, III c/c 87, II e V da Lei Complementar 621/2012, solidariamente;
1.2.1 de modo integral, com a B.P.S. EQUIPAMENTOS E
ACESSÓRIOS DE ÁUDIO LTDA – ME, empresa contratada
e seus sócios, Sr. Bezaleel Pereira da Silva e Senhora Betânia Divina de Souza;

Sr. Paulo Cesar Andrade, Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer;

1.2.2 com o Senhor Vander Onofre, Secretário Municipal
de Gabinete e Comunicação e a Senhora Clemilda José
Satil, Oficial de Gabinete, no montante de R$ 34.124,00
(trinta e quatro mil, cento e vinte e quatro reais), equivalente a 16.159,49 VRTE;

Sr. Sebastião Francisco dos Santos, Secretário Municipal
da Agricultura;

1.2.3 com o Senhor Paulo Cesar Andrade, Secretário
Municipal de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, no mon-

Sra. Clemilda José Satil, Oficial de Gabinete;
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tante de R$ 26.159,21 (vinte e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos), equivalente a
12.387,75 VRTE
1.2.4 Com o Senhor Sebastião Francisco dos Santos, Secretário Municipal da Agricultura, no montante de R$
67.006,85 (sessenta e sete mil e seis reais e oitenta e cinco centavos), equivalente a 29.663,49 VRTE.
1.3. Rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares
as contas do senhor Vander Onofre, Secretário Municipal de Gabinete e Comunicação, em razão do cometimento de irregularidade que causou dano injustificado
ao erário, descrita no item 2.3 deste voto, condenando-o
ao ressarcimento ao Erário Municipal da quantia de R$
34.124,00 (trinta e quatro mil, cento e vinte e quatro reais), equivalente a 16.159,49 VRTE, solidariamente com
o Sr. Waldeles Cavalcante, Sra. Clemilda José Satil, B.P.S.
equipamentos e acessórios de áudio LTDA – ME, Sr. Bezaleel Pereira da Silva, Sra. Betânia Divina de Souza, com
amparo nos artigos 84, inciso III, alíneas “d” e “e”; 87, incisos II e V, da Lei Complementar 621/2012; aplicando-lhe multa de 1.500 VRTE, com base art. 62 c/c 96, inciso
II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93.
1.4. Rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares as contas da Senhora Clemilda José Satil, Oficial de
Gabinete, em razão do cometimento de irregularidade, que causou dano injustificado ao erário, descrita no
item 2.3 deste voto, condenando-a ao ressarcimento ao
Erário Municipal da quantia de R$ 34.124,00 (trinta e
quatro mil, cento e vinte e quatro reais), equivalente a
16.159,49 VRTE, solidariamente com o Sr. Waldeles Cavalcante, Sr. Vander Onofre, B.P.S. Equipamentos e acessórios de áudio LTDA – ME, Sr. Bezaleel Pereira da Silva e
Sra. Betânia Divina de Souza, com amparo no artigo 84,
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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inciso III, alíneas “d”, “e”; 87, incisos II e V da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe multa de 1.500 VRTE,
com base art. 62 c/c 96, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93.
1.5. Rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares
as contas do senhor Paulo Cesar Andrade, Secretário
Municipal de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, em razão do cometimento de irregularidade, que causou dano injustificado ao erário, descrita no item 2.3 deste voto, condenando-o ao ressarcimento ao Erário Municipal
da quantia de R$ 26.159,21 (vinte e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos), equivalente
a 12.387,75 VRTE, solidariamente com o Sr. Waldeles Cavalcante, B.P.S. Equipamentos e acessórios de áudio LTDA – ME, Sr. Bezaleel Pereira da Silva e Sra. Betânia Divina de Souza, com amparo no artigos 84, inciso III, alíneas “d”, “e”; art. 87, incisos II e V da Lei Complementar
621/2012, aplicando-lhe multa de 2.000 VRTE, com base art. 62 c/c 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93.
1.6. Rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares
as contas do senhor Sebastião Francisco dos Santos, Secretário Municipal da Agricultura, em razão do cometimento de irregularidade, que causou dano injustificado
ao erário, descrita no item 2.3 deste voto, condenando-o
ao ressarcimento ao Erário Municipal da quantia de R$
67.006,85 (sessenta e sete mil e seis reais e oitenta e cinco centavos), equivalente a 29.663,49 VRTE, solidariamente ao Sr. Waldeles Cavalcante, B.P.S. Equipamentos
e acessórios de ÁUDIO LTDA – ME, Sr. Bezaleel Pereira
da Silva e Sra. Betânia Divina de Souza, com amparo nos
artigos 84, inciso III, “d”, “e”; art. 87, incisos II e V da Lei
Complementar 621/2012, aplicando-lhe multa de 3.000
Diário Oficial de Contas

VRTE, com base art. 62 c/c 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93.
1.7. Rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares
as contas da B.P.S. Equipamentos e acessórios de áudio
LTDA – ME, empresa contratada, em razão do cometimento de irregularidade, que causou dano injustificado
ao erário, descrita no item 2.3 deste voto, aplicando-lhe
multa de 10.000 VRTE, com base art. 62 c/c 96, inciso II,
da Lei Complementar Estadual nº 32/93 e condenando-a ao ressarcimento ao Erário Municipal da quantia de
R$ 155.999,74 (cento e cinquenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos),
equivalente a 71.782,26 VRTE, com amparo nos artigos
84, inciso III, “d”, “e”; art. 87, incisos II e V da Lei Complementar 621/2012, solidariamente, de modo integral,
com o Sr. Waldeles Cavalcante, Sr. Bezaleel Pereira da Silva e Sra. Betânia Divina de Souza, bem como solidariamente, de modo parcial:
1.7.1 Com o Sr. Vander Onofre, Secretário Municipal de
Gabinete e Comunicação e Sra. Clemilda José Satil, Oficial de Gabinete, no montante de R$ 34.124,00 (trinta e
quatro mil, cento e vinte e quatro reais), equivalente a
16.159,49 VRTE;
1.7.2 Com o Sr. Paulo Cesar Andrade, Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, no montante
de R$ 26.159,21 (vinte e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos), equivalente a 12.387,75
VRTE;
1.7.3 Com o Sr. Sebastião Francisco dos Santos, Secretário Municipal da Agricultura, no montante de R$
67.006,85 (sessenta e sete mil e seis reais e oitenta e cinco centavos), equivalente a 29.663,49 VRTE.
www.tce.es.gov.br

1.8. Rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares as contas do senhor Bezaleel Pereira da Silva, sócio da empresa contratada, em razão do cometimento
de irregularidade, que causou dano injustificado ao erário, descrita no item 2.3 deste voto, aplicando-lhe multa de 10.000 VRTE, com base art. 62 c/c 96, inciso II, da
Lei Complementar Estadual nº 32/93 e condenando-o
ao ressarcimento ao Erário Municipal da quantia de R$
155.999,74 (cento e cinquenta e cinco mil novecentos
e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos),
equivalente a 71.782,26 VRTE, com amparo nos artigos
84, inciso III, “d”, “e”; art. 87, incisos II e V da Lei Complementar 621/2012, solidariamente, de modo integral,
com o Sr. Waldeles Cavalcante, B.P.S. Equipamentos e
acessórios de áudio LTDA – ME, empresa contratada e
Sra. Betânia Divina de Souza, sócia da empresa contratada, bem como solidariamente, de modo parcial:
1.8.1 com o Sr. Vander Onofre, Secretário Municipal de
Gabinete e Comunicação e a Sra. Clemilda José Satil, Oficial de Gabinete, no montante de R$ 34.124,00 (trinta e
quatro mil, cento e vinte e quatro reais), equivalente a
16.159,49 VRTE;
1.8.2 com o Sr. Paulo Cesar Andrade, Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, no montante
de R$ 26.159,21 (vinte e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos), equivalente a 12.387,75
VRTE;
1.8.3 com o Sr. Sebastião Francisco dos Santos, Secretário Municipal da Agricultura, no montante de R$
67.006,85 (sessenta e sete mil e seis reais e oitenta e cinco centavos), equivalente a 29.663,49 VRTE.
1.9. rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares as contas da Senhora Betânia Divina de Souza, sóSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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cia da empresa contratada, em razão do cometimento
de irregularidade, que causou dano injustificado ao erário, descrita no item 2.3 deste voto, aplicando-lhe multa de 10.000 VRTE, com base art. 62 c/c 96, inciso II, da
Lei Complementar Estadual nº 32/93 e condenando-a ao ressarcimento ao Erário Municipal da quantia de
R$ 155.999,74 (cento e cinquenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos),
equivalente a 71.782,26 VRTE, com amparo nos artigos
84, inciso III, “d”, “e”; art. 87, incisos II e V da Lei Complementar 621/2012, solidariamente, de modo integral,
com o Sr. Waldeles Cavalcante, B.P.S. Equipamentos e
acessórios de áudio LTDA – ME, Sr. Bezaleel Pereira da
Silva, bem como solidariamente, de modo parcial:
1.9.1 - com o Sr. Vander Onofre, e a Sra. Clemilda José
Satil, no montante de R$ 34.124,00 (trinta e quatro mil,
cento e vinte e quatro reais), equivalente a 16.159,49
VRTE;
1.9.2 - com o Sr. Paulo Cesar Andrade, no montante de
R$ 26.159,21 (vinte e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos), equivalente a 12.387,75
VRTE;
1.9.3 - com o Sr. Sebastião Francisco dos Santos, no
montante de R$ 67.006,85 (sessenta e sete mil e seis reais e oitenta e cinco centavos), equivalente a 29.663,49
VRTE.
1.10. Por fim, seja dada CIÊNCIA aos signatários da representação objeto do processo TC 3218/2013, do teor
da decisão final a ser proferida.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/04/2018 - 9ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
Diário Oficial de Contas

4. Especificação do quórum:

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

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

Responsável: NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE, AMF
CONSTRUTORA LTDA, JORGE MANOEL RAMOS, BRUNO
DE SOUZA LOBO, RENATA APARECIDA SAITER BICHARA,
ESEEL - ESPIRITO SANTO ENGENHARIA ESTRUTURAL LTDA - EPP, EDUARDO MAROZZI ZANOTTI, RODNEY ROCHA
MIRANDA

4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 340/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 11256/2014-1
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibiraçu

www.tce.es.gov.br

Ementa:TOMADA DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA
MUNICIPAL DE IBIRAÇU – ARQUIVAR – NOTIFICAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial encaminhada pelo senhor Eduardo Marozzi Zanotti, Prefeito do Município de Ibiraçu, referente ao processo administrativo nº 5638/2012, que cuida do Contrato nº 044/2012, firmado entre a Prefeitura Municipal
de Ibiraçu e a empresa AMF Construções e Serviços LTDA, cujo objeto é a Construção de Contenção de Talude,
na Avenida Getúlio Vargas, Centro, Ibiraçu, ES, através do
Convênio nº 013/2011 (Processo nº 52444325 – entre o
Estado do Espírito Santo, por meio da SEDURB, e o Município de Ibiraçu).
Em análise à documentação, o Núcleo de Engenharia entendeu que a Tomada de Contas Especial enviada pelo
Prefeito não estava de acordo com a IN 08/2008, legislação em vigor à época. Assim, o gestor foi notificado para
complementação do procedimento e solicitou prorrogação de prazo para envio da TCE, lhe foi concedida.- Decisão 192/2015.
Uma vez encaminhada a documentação solicitada, os
autos foram levados à Secex Engenharia que elaborou
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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a Manifestação Técnica 894/2017 (fls. 1883/1898), concluindo pela necessidade de notificação do Prefeito Municipal de Ibiraçu e do Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB,
para apresentação de documentos e informações, nos
seguintes termos:
Considerando o conteúdo desta análise, bem como as
ações que já foram realizadas pelo Município de Ibiraçu, sugere-se:
- NOTIFICAR o Prefeito Municipal, para que encaminhe
relatório expondo como se deu a aceitação definitiva da
obra e seu controle até o final. Isto por que o Relatório
de Auditoria Interna, que indica a necessidade de ressarcimento, ter sido realizado quando o montante total realizado representava apenas 25,68% (vinte e cinco vírgula
sessenta e oito por cento) do total contratado.
Apresente também a ratificação das informações pelo
órgão concedente do Convênio nº 013/2011 e todos os
documentos relacionados à continuidade da execução
da obra até seu final, caso tenham ocorrido outras medições além das apresentadas pelo Quadro 1 nesta peça.
- Levar ao conhecimento do Município da importância em verificar se ainda cabe aplicar algumas das sanções à empresa, descritas na Decisão Administrativa, às
fls. 1558/1561, como a aplicação de multa contratual pelo atraso na execução da obra e decretação de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública, suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração por dois
anos.
- NOTIFICAR a Secretaria de Estado de Saneamento, habitação e desenvolvimento urbano – SEDURB, por meio
Diário Oficial de Contas

do Secretário de Estado, para que apresente o seu parecer conclusivo sobre os possíveis desvios ocorridos no
Convênio nº 013/2011, bem como todos os documentos
relacionados que se fizerem necessários.

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

Assim, foi exarada a Decisão Monocrática nº 1232/2017
que notificou o prefeito municipal de Ibiraçu, senhor
Eduardo Marozzi Zanotti e o senhor Rodney Rocha Miranda, Secretário de Estado de Saneamento, Habitação
e Desenvolvimento Urbano - SEDURB, para que, no prazo de 30 (TRINTA) dias improrrogáveis, encaminhassem a
documentação solicitada pela área técnica.

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 5098/2017, abaixo transcrito:

Em reposta à decisão, os responsáveis enviaram documentação protocolizada sob os nºs 14690/2017 e
17166/2017 e anexos.
Os autos foram levados novamente à área técnica para análise da Tomada de Contas Especial. A Secex Engenharia elaborou a Manifestação de nº 1690/2018, onde,
após exame de toda documentação, entendeu pelo arquivamento dos autos, e pela notificação da Secretaria
de Estado de Saneamento, habitação e desenvolvimento urbano, por meio do Secretário de Estado, Sr. Rodney
Rocha Miranda, para que, caso verificada a ocorrência
de dano ao erário e depois de tomadas todas as medidas
administrativas internas, instaure e encaminhe ao TCEES
a respectiva Tomada de Contas Especial, nos termos da
Instrução Normativa nº 32/2014
Os autos foram submetidos ao Ministério Público que
elaborou o Parecer Nº 7664/2017 da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhando a
área técnica.

[..]
OBJETIVO E ESCOPO
Manifestar-se tecnicamente considerando a documentação apresentada em atendimento à Decisão Monocrática DECM 01232/2017-3.
METODOLOGIA UTILIZADA E LIMITAÇÕES
Na análise foram observadas as Normas de Auditoria Governamental – NAG, aplicáveis ao controle externo brasileiro - adotadas como normas gerais de auditoria por este TCEES, conforme Resolução TC 233/2012, por meio do
exame dos documentos trazidos aos autos.
VOLUME DE RECURSOS FISCALIZADOS
O volume de recursos considerado é de R$ 4.556.953,52
(quatro milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), referente ao valor contratado.
BENEFÍCIOS ESTIMADOS DA FISCALIZAÇÃO

É o relatório.

O efeito financeiro total indicado pela Tomada de Contas Especial instaurada pelo Município de Ibiraçu é de R$
598.401,92 (quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos e um reais e noventa e dois centavos), referente
aos serviços não realizados.

FUNDAMENTAÇÃO

Além destes, também foi constatada, por meio da docu-

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 9 de julho de 2018

411

ATOS DA 1a CÂMARA

mentação acostada aos autos, a adequação dos serviços
à qualidade exigida pela contratante.
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL APRESENTADA
Em resposta à DECM nº 1964/2014, foi protocolada a documentação constante às fls. 1333/1878 (Vol. VIII – Vol.
XI), contendo cópia do Processo Municipal de Tomada
de Contas Especial nº 004614/2014, a partir da fl. 1339.
O quadro “Nota de Conferência” indica a localização dos
conteúdos abordados, de acordo com a numeração das
folhas feita pela Prefeitura Municipal de Ibiraçu, iniciando-se por “01” à fl. 1335 deste Processo.
O relatório de Tomada de Contas Especial, apresentado
às fls. 1377/1383, a auditoria, realizada na obra, apontou, por meio de Relatório elaborado pela Empresa ESEEL – Espírito Santo Engenharia Estrutural LTDA (ESEEL),
irregularidades em medições realizadas e atestadas no
ano de 2012 e a apuração de pagamento indevido por
serviços não realizados no valor de R$ 598.401,92 (quinhentos e noventa e oito reais, quatrocentos e um reais
e noventa e dois centavos).
No referido relatório de Tomada de Contas encontram-se as seguintes conclusões:
Problemas na Execução do Contrato:
Houve problemas na execução do Contrato, que além
de pagamentos realizados não prestados, inúmeros vícios foram constatados na realização da obra, efetivados
pela empresa AMF CONSTRUTORA LTDA, onde os serviços foram realizados inobservando os projetos e determinações técnicas previstas no edital de licitação, a qual
a empresa estava estritamente vinculada, por força do
art. 41, da Lei de Licitação.
Atrasos na Entrega da Obra:
Diário Oficial de Contas

De acordo com a cláusula segunda, do Contrato nº
044/2012, o prazo estimado para execução da obra foi fixado em 31/01/2013, contado a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo contratante, ou seja, 01/03/2012.
Sendo que a obra efetivamente foi dado como concluída e encerrada em 20/12/2014, conforme relatório de
fls 19 a 21, dos autos.
Prejuízos com a Entrega da Obra:
Houve prejuízos relacionados ao tempo de execução e
não financeiro, haja vista que através de acordo judicial
firmado entre a empresa executora e o Município de Ibiraçu, ficou acordado o reinício das obras e prorrogação
do contrato para readequação dos serviços prestados e
reparação dos vícios apresentados.
Responsáveis pela Ocorrência:
AMF CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº 07.520.858/000126 – Empresa executora
Engenheiro JORGE MANOEL RAMOS – CREA-ES 959/D –
CPF nº 096.918.557-04 – Cargo: Gerente de acompanhamento, Controle, Fiscalização de Obras;
Engenheiro BRUNO DE SOUZA LOBO – CREA-ES 12155/
D– CPF nº 055.059.987-80 – Cargo: Gerente de acompanhamento, Controle, Fiscalização de Obras;

clui nos seguintes termos:
O conteúdo dos documentos apresentados demonstra
que a Administração do Município de Ibiraçu não ficou
inerte diante dos problemas detectados na obra proveniente do Contrato nº 044/2012, iniciada em março de
2012. Indica também que os problemas na execução da
obra e os serviços pagos não executados foram aparentemente corrigidos e realizados, não restando prejuízos
financeiros ao erário, apenas atraso relacionado com o
tempo de execução.
Por outro lado, algumas informações não foram esclarecidas pelas documentações acostadas aos autos. Primeiro, não foi localizada a ratificação do órgão concedente
do Convênio nº 013/2011 de que os valores apurados
pela Auditoria Interna estão de acordo com seu parecer
conclusivo.
Segundo, restaram dúvidas como se deu a aceitação definitiva da obra e seu controle até o final. Isto por que o
Relatório de Auditoria Interna, que indica a necessidade
de ressarcimento, ter sido realizado quando o montante
total realizado representava apenas 25,68% (vinte e cinco vírgula sessenta e oito por cento) do total contratado.

ANÁLISE

Por último, cabe ainda a Administração Municipal verificar se são necessárias algumas das sanções à empresa,
descritas na Decisão Administrativa, às fls. 1558/1561,
como a aplicação de multa contratual pelo atraso na execução da obra e decretação de inidoneidade para licitar e
contratar com a administração pública, suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração por dois anos.

A análise anterior elaborada pela SecexEngenharia, consubstanciada na Manifestação Técnica 894/2017-9 con-

Como se depreende da conclusão reproduzida já ficou
demonstrado que não restou constatado dano ao erário

RENATA A. SAITER BICHARA – CRA/ES 14640 – CPF nº
007.920.357-47. Cargo: Secretária Municipal de Obras,
Serviços e Infraestrutura.
ESEEL – Espírito Santo Engenharia Estrutural – CNPJ nº
09.229.598/0001-60 – Fiscalização de Obras.
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(pressuposto para constituição de um processo de Tomada de Contas Especial), com a necessidade de ressarcimento dos valores inicialmente apontados como irregulares, haja vista que as medidas administrativas (e judiciais) tomadas pela administração já logrou êxito em recuperar os potenciais prejuízos financeiros.
Tal situação inclusive dispensaria o encaminhamento ao
TCEES de tomadas de contas especiais, conforme prevê
o art. 10 da Instrução Normativa nº 32/2014, in verbis:
Art. 10 Serão arquivadas as tomadas de contas especiais, antes do encaminhamento ao Tribunal, nas hipóteses de:
I - recolhimento integral do débito, devidamente atualizado;
II - em se tratando de bens, sua respectiva reposição ou
restituição da importância equivalente;
III - aprovação da prestação de contas de convênio ou
outro instrumento congênere, ou a regular comprovação da aplicação dos recursos, mesmo que extemporaneamente;
IV - comprovação da não ocorrência do dano imputado
aos responsáveis.
Nesse sentido, sugere-se o arquivamento dos presentes
autos.
Ressalte-se que por ocasião da Notificação promovida
pela Decisão Monocrática DECM 01232/2017-3 o gestor da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação
e Desenvolvimento Urbano - SEDURB trouxe aos autos
(fls. 1911-1914) informação quanto à existência de solicitação de devolução (ao Estado pelo Município) de valores repassados no escopo do convênio para realização
da obra.
Diário Oficial de Contas

Tal devolução ao montante de R$ 512.791,99 (quinhentos e doze mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos) seria decorrente de “utilização de
quantitativos acima dos pactuados sem a prévia autorização desta SEDURB”.
Veja-se que tal questão difere da que ensejou a instauração da presente Tomada de Contas Especial, Além disso,
essa devolução não configura, tacitamente, a ocorrência
de dano ao erário. Não obstante a SEDURB pode instaurar e encaminhar eventual Tomada de Contas Especial
em ocasião futura, caso verificada a ocorrência de dano
ao erário e depois de tomadas todas as medidas administrativas internas.
Em atendimento a notificação foi encaminhada a documentação (medições) referente a continuidade da obra.
Porém, registre-se, que não constituiu escopo da presente manifestação a avaliação da conformidade destas medições encaminhadas.
CONCLUSÃO
Não restou constatado dano ao erário (pressuposto para constituição de um processo de Tomada de Contas Especial), com a necessidade de ressarcimento dos valores
inicialmente apontados como irregulares, haja vista que
as medidas administrativas (e judiciais) tomadas pela administração já logrou êxito em recuperar os potenciais
prejuízos financeiros.
Nesse sentido, sugere-se o arquivamento dos presentes
autos.
O gestor da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB trouxe aos
autos (fls. 1911-1914) informação quanto à existência de
solicitação de devolução (ao Estado pelo Município) de
www.tce.es.gov.br

valores repassados no escopo do convênio para realização da obra.
Considerando que essa devolução não configura, tacitamente, a ocorrência de dano ao erário, recomenda-se
notificar ao atual gestor da SEDURB para que, caso verificada a ocorrência de dano ao erário e depois de tomadas todas as medidas administrativas internas, instaure e
encaminhe ao TCEES a respectiva Tomada de Contas Especial, nos termos da Instrução Normativa nº 32/2014.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando o conteúdo desta análise, submete-se a
consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento:
- Arquivar os presentes autos, com fundamento no art.
10 da Instrução Normativa nº 32/2014 e no art. 166 do
Regimento Interno do TCEES aprovado pela Resolução
TC 261 de 4 de junho de 2013;
- Notificar a Secretaria de Estado de Saneamento, habitação e desenvolvimento urbano - SEDURB, por meio
do Secretário de Estado, Sr. Rodney Rocha Miranda, para que, caso verificada a ocorrência de dano ao erário e
depois de tomadas todas as medidas administrativas internas, instaure e encaminhe ao TCEES a respectiva Tomada de Contas Especial, nos termos da Instrução Normativa nº 32/2014.
Da leitura dos autos, vê-se que o Município de Ibiraçu detectou irregularidades no contrato nº 44/2012 originado
do Convênio 13/20111 firmado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da SEDURB e aquela Prefeitura.
Tal contrato envolveu o repasse de R$ 4.656.953,52 tendo como objeto a Construção de Contenção de Talude,
na Avenida Getúlio Vargas, Centro, Ibiraçu.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Em razão das irregularidades percebidas pela administração municipal, esta contratou empresa de engenharia para realizar auditoria na obra, sendo apuradas irregularidades em medições realizadas e atestadas no ano
de 2012 e a apuração de pagamento indevido por serviços não realizados no valor de R$ 598.401,92 (quinhentos e noventa e oito reais, quatrocentos e um reais e noventa e dois centavos).
Observa-se que a municipalidade foi sempre diligente,
vez que conhecidos os relatórios técnicos emitidos pela empresa fiscalizadora, o município notificou a empresa contratada para a execução da obra para a devolução de montante recebido indevidamente e para o reparo dos demais vícios constatados, sendo inclusive, movidas as ações judiciais de nº 0000090-89.2013.8.08.0022
e nº 0000091-74.2013.8.08.0022, uma visando à restituição dos valores recebidos pela empresa de forma indevida e a outra de obrigação de fazer, visando aos acertos físicos necessários. Estas ações resultaram em acordo judicial e consequente reparação de todos os vícios
pela empresa contratada, de acordo com as informações
do município.
A afirmação de que todas as pendências e vícios forma
sanados também figuram nas sentenças dadas naquelas
ações, vejamos parte das sentenças proferidas:
Trecho da Sentença
Processo nº.: 0000090-89.2013.8.08.0022
[...]
Posteriormente, ambas partes confirmam o cumprimento total da obrigação, razão pela qual deixou de
existir o objeto, vez que a pretensão do requerente foi
devidamente alcançada, não mais subsistindo a necessiDiário Oficial de Contas

dade de pronunciamento jurisdicional no presente feito.(g.n.)
A ausência de uma das condições da ação aponta carência de ação, e, via de consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267
do CPC.
Assim, falece interesse processual à parte cujo pleito
restringia-se a obrigação de fazer, quando esta é devidamente feita, havendo perda superveniente do objeto
e, consequentemente, a extinção do feito sem resolução
do mérito.
Posto isto, considerando a perda superveniente do objeto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, VI do CPC.
Custas pelo requerido, eis que deu causa ao ajuizamento
da ação. Sem honorários.
P.R.I. Com o trânsito em julgado e pagamento de custas,
arquive-se. [...]
Trecho da Sentença
Processo nº.: 0000091-74.2013.8.08.0022
[...]
O requerido cumpriu com a obrigação de fazer nos autos nº.: 0000090-89.2013.8.08.0022. Somado a isso, as
partes em ata de audiência afirmaram que cumprida a
obrigação de fazer naqueles autos, acarretaria perda do
objeto nestes. (g.n.)
E, por haver cumprimento da obrigação nos autos nº.:
0000090-89.2013.8.08.0022, deixou de existir o objeto
nestes autos, vez que a pretensão do requerente foi devidamente alcançada, não mais subsistindo a necessidade de pronunciamento jurisdicional no presente feito.
www.tce.es.gov.br

A ausência de uma das condições da ação aponta carência de ação, e, via de consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267
do CPC.
Posto isto, considerando a perda superveniente do objeto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, VI do CPC.
Custas pelo requerido, eis que deu causa ao ajuizamento
da ação. Sem honorários.
P.R.I. Com o trânsito em julgado e pagamento de custas,
arquive-se. [...]
A empresa ESEEL contratada para fazer a auditoria assim
concluiu em seu Relatório Técnico:
Nesta data é possível atestar que a obra está integralmente executada, em conformidade com os projetos,
inclusive ajustes e reforços, estando desta forma entregue à Prefeitura Municipal de Ibiraçu.
É possível também afirmar que os itens quantitativos
encontrados em desacordo com o executado na auditoria foram acertados no decorrer da obra em forma
de serviços, zerando dessa maneira o débito entre empresa e municipalidade. Os serviços de reestruturação
estrutural foram realizados com tirantes especificados,
sem ônus à municipalidade, atendendo assim a empresa à condicionante judicial “obrigação de fazer”. (g.n.)
Além dos documentos acima, temos nos autos o Termo
de Recebimento Definitivo da Obra em dezembro/2014,
assinado pelo Secretário e pela Subsecretária Municipal
de Obras, Serviços e Infraestrutura, bem como o pronunciamento do Prefeito atestando a regularidade dos documentos e relatórios elaborados pela comissão de tomada de contas e pelo Controle Interno do município na
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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apuração e finalização dos trabalhos.
Corrobora com isso a conclusão a que chegou a Comissão Municipal de instalação de Tomada de Contas Especial em ata do dia 10 de abril de 2015:
CONCLUSÃO:
Concluímos que a obra foi concluída em sua totalidade
ou melhor confere com o projeto.
De todo documental acima mencionado, conforme afirmado pela área técnica e corroborado pelo Ministério
Público Especial de Contas, temos:
[...]
Assim, os conteúdos dos documentos analisados indicam que os problemas na execução da obra e os serviços pagos não executados aparentemente foram devidamente corrigidos e realizados, não restando prejuízos financeiros ao erário, apenas o atraso relacionado com o
tempo de execução.
Em relação aos responsáveis indicados no parecer conclusivo da Comissão de TCE, segue uma abordagem específica para cada agente apontado, considerando os
conteúdos dos documentos trazidos aos autos.
Apesar da Secretária Municipal de Obras, Renata A. Saiter Bichara, atestar as medições iniciais irregulares, em
tempo, ainda em sua gestão, solicitou auditoria no contrato e deu início a todos os atos para reaver os valores
pagos indevidamente, bem como para o acerto dos vícios apurados. Assim, entende-se que sua ação, ao final,
possibilitou o atendimento à Lei de Licitações, nos termos do art. 69, e ao princípio da autotutela administrativa.
Quanto à empresa terceirizada para acompanhamento
Diário Oficial de Contas

do contrato, ESEEL – Espírito Santo Engenharia Estrutural, que assinou as medições 6ª e 7ª, como fiscalizadora,
em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras, não
se vê aqui prejuízos ao art. 67 da Lei 8666/93 para o caso concreto que venha a justificar a aplicação de alguma sanção a esta empresa, já que tal contratação provavelmente ocorreu por ausência de outro profissional
técnico vinculado ao município capaz de apurar a situação de execução da obra. Por outro lado, a Administração, neste caso foi representada pela Secretária Municipal de Obras.

mento não afasta a responsabilidade civil, penal e administrativa dos envolvidos.

De qualquer modo, é importante que o Município atenha-se sempre em designar formalmente um fiscal pertencente ao quadro de servidores do município, considerando que a participação de um terceiro possui finalidade subsidiária.

Apesar de constatar que restaram possíveis irregularidades de natureza formal a serem apuradas, praticadas pela empresa AMF e pelos agentes fiscais citados no parágrafo anterior, para este caso concreto, a conclusão da
obra e sua entrega em caráter definitivo vão ao encontro de não haver danos pendentes de ressarcimento ao
erário.

[...]
A empresa contratada AMF CONSTRUTORA LTDA gerou
atrasos na entrega da obra, além dos vícios indicados
nos relatórios técnicos. Entretanto, atendendo ao acordo judicial com o Município de Ibiraçu, entregou a obra
dentro das especificações de projeto e na qualidade exigida pelo Contrato, suprindo assim os danos inicialmente apontados. Esta ação fez com que o município suspendesse decisão administrativa que incluía punições como
multas e declaração de inidoneidade.
Neste sentido, importa observar o art. 24 da Instrução
Normativa TC nº 32/2014, que dispõe atualmente sobre
a instauração, organização e encaminhamento de processos de tomada de contas especial ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo:
Art. 24 A satisfação do débito por meio do seu recolhiwww.tce.es.gov.br

Quanto aos fiscais responsáveis pelas cinco primeiras
medições, não há menção no processo que indique atuação deles para corrigir os problemas detectados na
obra, o que pode significar uma contribuição efetiva para a ocorrência dos vícios posteriormente detectados. A
última atuação do Senhor Jorge Manoel Ramos se deu
ao atestar a 2ª medição, em 29/05/2012. Já a do Senhor
Bruno de Souza Lobo se deu ao atestar a 5ª medição, em
20/08/2012.

Ficou demonstrado que não restou constatado dano ao
erário (pressuposto para constituição de um processo de
Tomada de Contas Especial), com a necessidade de ressarcimento dos valores inicialmente apontados como irregulares, haja vista que as medidas administrativas e judiciais tomadas pela administração já lograram êxito em
recuperar os potenciais prejuízos financeiros.
Como bem falou a área técnica:
Tal situação inclusive dispensaria o encaminhamento ao
TCEES de tomadas de contas especiais, conforme prevê
o art. 10 da Instrução Normativa nº 32/2014, in verbis:
Art. 10 Serão arquivadas as tomadas de contas especiais, antes do encaminhamento ao Tribunal, nas hipóteses de:
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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erário, caberá ao gestor tomar novas medidas administrativas internas e ou instaurar e encaminhar ao TCEES
a respectiva Tomada de Contas Especial, nos termos da
Instrução Normativa nº 32/2014.

Exercício: 2015

III - aprovação da prestação de contas de convênio ou
outro instrumento congênere, ou a regular comprovação da aplicação dos recursos, mesmo que extemporaneamente;

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOORETAMA – CONTAS REGULARES COM RESSALVA – DETERMINAÇÃO –
QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

IV - comprovação da não ocorrência do dano imputado
aos responsáveis.

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

I - recolhimento integral do débito, devidamente atualizado;
II - em se tratando de bens, sua respectiva reposição ou
restituição da importância equivalente;

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 Deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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. Arquivar os presentes autos, com fundamento no
art. 10 da Instrução Normativa nº 32/2014 e no art. 166
do Regimento Interno do TCEES aprovado pela Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013;
1.2. Notificar a Secretaria de Estado de Saneamento, habitação e desenvolvimento urbano - SEDURB, por
meio do Secretário de Estado, Sr. Rodney Rocha Miranda, quanto a esta Decisão, registrando que porventura
em se observando futuramente a ocorrência de dano ao
Diário Oficial de Contas

3. Data da Sessão: 04/04/2018 - 9ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:

4.2. Conselheiro em substituição: Marco
Antonio da Silva.CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 341/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo TC: 4641/2016-6
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Sooretama
Assunto: Prestação de Contas Anual - Ordenador
www.tce.es.gov.br

Responsáveis: Gina Guimarães de Oliveira (12/01 a
24/07/2015), Romero Cordeiro (25/07 a 24/11/2015) e
Alexandre Marim Vieira (25/11 a 31/12/2015)

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Sooretama, referente
ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da senhora
Gina Guimarães de Oliveira e dos senhores Romero Cordeiro e Alexandre Marim Vieira.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 210/2017
(fls. 09/21) e a Instrução Técnica Inicial 302/2017 (fls.
18/19), com sugestão de citação dos responsáveis para
apresentação de razões de defesa, o que foi acolhido na
Decisão Monocrática 1166/2017 (fls. 25/27).
Devidamente citados, os responsáveis anexaram aos autos suas justificativas (fls. 41/46).
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 309/2018 (fls.
55/66), opinando pela regularidade com ressalva das
contas em razão da manutenção de irregularidades relativas a divergências entre o inventário de bens e os registros contábeis, com determinação ao atual gestor.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do MinisSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tério Público de Contas 685/2018 – fls. 70/72).

Anual/2015]

É o relatório.

JUSTIFICATIVA:

2 FUNDAMENTAÇÃO

Os Técnicos desta Corte de Contas, constataram incompatibilidade entre os registros contábeis e os inventários de bens em almoxarifado, Bens Móveis e Imóveis
apresentados na Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Sooretama-ES referente ao exercício de 2015.

Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 309/2018 (fls. 55/66), abaixo
transcrita:
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 Divergência entre registros contábeis e inventário de bens em almoxarifado (Item 3.2.2.1 do RTC
210/2017-5).
Base legal: art. 85 c/c 96 da Lei 4320/64.
Conforme relatado no RTC 210/2017-5:
O inventário de bens em almoxarifado apresentou o valor total de R$ 450.641,29, enquanto registros contábeis
apresentaram o valor de R$ 346.870,29, uma diferença
de R$ 103.071,00 – registrado a maior no inventário. Tabela 03.
Tabela 3 – Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Descrição
da
conta
Estoque em almoxarifado
Bens móveis
Bens imóveis
Bens intangíveis

Balanço Patri- Inventário
monial
346.870,29
450.641,29

Diferença

1.327.825,64
1.808.090,99
-

973.347,50
(2.349.082,05)
-

354.478,14
4.157.173,04
-

(103.071.00)

Fonte: [Processo TC 4146/2016-Prestação de Contas
Diário Oficial de Contas

Estas alterações nos prazos foram necessárias, tendo em
vista que a Comissão encontrou grande dificuldade técnica para reavaliação dos bens móveis e imóveis da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Sooretama-ES.
A previsão para que a Comissão concluísse os trabalhos
seria até 31/12/2015, porém foi impossível a conclusão,
conforme explicado no parágrafo anterior.

Apesar das Notas Explicativas apresentadas no arquivo I-B-001-MENSAG na prestação de contas tentar esclarecer os motivos pela divergência entre os Inventários dos Bens Móveis e Imóveis não estarem compatíveis com as Demonstrações Contábeis, não foram suficientes para esclarecer as referidas divergências, conforme texto abaixo:

Neste caso o Município optou pela realização de licitação
Pregão Eletrônico no. 19/2016 (processo administrativo
no. 1036/2016) para contração de empresa especializada em inventariar e reavaliar os bens moveis e imóveis
do Município, conforme contrato no. 073/2016, tendo
em vista que a empresa contratada concluiu os trabalhos no exercício de 2016.

(...).

Notório que todos os técnicos da área administrativa e
contábil são conhecedores do novo prazo estipulado pelo STN através da Portaria n°. 548 de 24 de setembro
de 2015 para adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos Municípios:

Acontece que a previsão estipulada na Portaria Municipal nº. 23/2013 alterada pela Portaria Municipal nº.
10/2015 para que a Comissão Permanente para Inventariar, levantar e reavaliar os Bens do Fundo Municipal de
Saúde de Sooretama-ES era 31/12/2016:
Art. 3º. Fica estabelecido para a Comissão o prazo máximo para realizar o inventário dos bens em almoxarifado e patrimonial até 60 (sessenta) dias após o encerramento do exercício de cada ano e para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis, com suas respectivas depreciação, amortização e
exaustão, reavaliação e redução do valor recuperável
dos bens patrimoniais até 31/12/2016, tendo em vista
que a Portaria STN no. 548 de 24 de setembro de 2015
alterou os prazos para os entes públicos adequarem os
procedimentos contábeis patrimoniais.
www.tce.es.gov.br

Dispõe sobre prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
sob a mesma base conceitual”,
(...).
Art. 1 o Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, o
Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais -PIPCP, definidos nos arts. 50 e 70 da Portaria STN no 634, 2 de 19 de novembro de 2013, cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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O plano para implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais parte integrante da Portaria STN n°.
548, publicado no DOU em 29/09/2015 estabeleceu os
prazos para implantação dos procedimentos patrimoniais, os quais deverão ser obrigatoriamente seguidos
pelos Municípios conforme quadro a seguir:
(...).
Consoante o TCEES através da IN n°. 036 de 23 de fevereiro de 2016 estabeleceu novos prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos Municípios, em decorrência da Portaria STN n°. 548 de 24 de setembro de 2015, conforme
quadro abaixo:
(...).
Concluiu-se que o defendente, na prática do presente ato administrativo, ainda não venceu os prazos estipulado pelo TCEES, conforme Anexo Único da IN n°.
036/2016.
Neste cenário acredita-se que o Município de Sooretama-ES, cumprirá o cronograma com novos prazos determinado por esta Corte de Contes antes de 01/01/2019
e 01/01/2021 (prazo da IN n°. 036/2015), com previsão antecipada para 31/12/2016 no que diz respeito aos
procedimentos contábeis patrimoniais, devidamente
com saldos adequados entre o Sistema Patrimonial e os
demonstrativos contábeis, tendo em vista que a empresa contratada entregou os relatórios dos bens móveis e
imóveis devidamente reavaliados no final de 2016, bastando que a nova administração realizasse os lançamentos contábeis de ajustes.
Por fim, fica claro que foram tomadas todas as medidas
administrativas possíveis para realizar a adequação dos
Diário Oficial de Contas

procedimentos contábeis afim de demonstrar compatibilidade dos saldos demonstrados nos demonstrativos
contábeis e nos inventários patrimoniais.
ANÁLISE:
Os gestores justificaram as divergências levantadas no
RTC 210/2017-5 com a alegação que a Portaria STN n°.
548 e a IN TCEES 36/2015 prorrogaram os prazos para
implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais
até o exercício de 2016.
Com isso, verifica-se que os defendentes fizeram certa
confusão, já que os normativos mencionados não são cabíveis para justificar as divergências apuradas entre valores dos inventários e os registros contábeis.
A partir da aprovação pela STN do Plano de Implantação
dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP (Anexo à Portaria STN 548, de 24 de setembro de 2015), o Tribunal editou a Instrução Normativa TC nº 36/2016, de 23
de fevereiro de 2016, através da qual estabeleceu os prazos limite para a implantação dos referidos procedimentos no âmbito de sua jurisdição.
Conforme o anexo único da instrução citada, o prazo limite para os municípios prepararem os sistemas de controle necessários (patrimonial/contabilidade) e iniciarem
o reconhecimento das novas formas de mensuração de
seus ativos patrimoniais em seus registros contábeis, foi
31/12/2018 e 31/12/2019, respectivamente.
O prazo concedido, entretanto, não isenta os jurisdicionados de manterem controle permanente sobre todos
os seus bens móveis, imóveis e intangíveis já registrados
em sua contabilidade utilizando a metodologia anterior
à edição do MCASP, qual seja, registro contábil pelo valor histórico, bem como manutenção de registro sintétiwww.tce.es.gov.br

co extra contábil (relação individualidade de bens) que
garanta a identificação e a guarda dos mesmos, conforme exigência dos artigos 94, 95, 96 e 106 da Lei Federal
nº 4320, de 17 de março de 1964, e suas alterações. Nesse passo, todos os anos os registros analíticos devem ser
conciliados com a contabilidade pelo valor histórico para
verificar sua existência no final do exercício (levantamento do inventario anual).
Desta forma, verifica-se que as justificativas apresentadas não são suficientes para afastar a divergência apontada.
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.
2.2 Divergência entre registros contábeis e inventário
de bens em móveis (Item 3.2.2.2 do RTC 210/2017-5).
Base legal: art. 85 c/c 96 da Lei 4320/64.
Conforme relatado no RTC 210/2017-5:
O inventário de bens móveis apresentou o valor total de
R$ 354.478,14, enquanto os registros contábeis apresentaram o valor de R$ 1.327.825,64, uma diferença de R$
973.347,50 – registrado a maior na contabilidade. Tabela 03.
Tabela 3 – Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Descrição
da
conta
Estoque em almoxarifado
Bens móveis
Bens imóveis
Bens intangíveis

Balanço Patri- Inventário
monial
346.870,29
450.641,29

Diferença

1.327.825,64
1.808.090,99
-

973.347,50
(2.349.082,05)
-

354.478,14
4.157.173,04
-

(103.071.00)

Fonte: [Processo TC 4146/2016-Prestação de Contas
Anual/2015]
O inventário de bens móveis trouxe o valor de aquisição e o valor justo do bem, ou seja, foi feita uma avaSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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liação para elaboração do inventário. O valor de aquisição foi de R$ 354.478,14 e o valor justo de mercado de
R$ 651.170,66.
Como não foi observado nenhum lançamento contábil
referente à avaliação que aumentou o valor dos bens
quando comparados com o valor aquisição, entendemos
que o valor do inventário a ser comparado com a contabilidade seja aquele apresentado como de aquisição, ou
seja, o valor de R$ 354.478,14. Dessa forma ficou apurada uma diferença entre inventário e registros contábeis
de R$ 973.347,50 – registrado a maior na contabilidade.
JUSTIFICATIVA:
Os Técnicos desta Corte de Contas, constataram incompatibilidade entre os registros contábeis e os inventários
de bens em almoxarifado, Bens Móveis e Imóveis apresentados na Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Sooretama-ES referente ao exercício de 2015.

mo para realizar o inventário dos bens em almoxarifado e patrimonial até 60 (sessenta) dias após o encerramento do exercício de cada ano e para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis, com suas respectivas depreciação, amortização e
exaustão, reavaliação e redução do valor recuperável
dos bens patrimoniais até 31/12/2016, tendo em vista
que a Portaria STN no. 548 de 24 de setembro de 2015
alterou os prazos para os entes públicos adequarem os
procedimentos contábeis patrimoniais.

ração, com vistas à consolidação das contas públicas da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
sob a mesma base conceitual”,

Estas alterações nos prazos foram necessárias, tendo em
vista que a Comissão encontrou grande dificuldade técnica para reavaliação dos bens móveis e imóveis da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Sooretama-ES.

O plano para implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais parte integrante da Portaria STN n°.
548, publicado no DOU em 29/09/2015 estabeleceu os
prazos para implantação dos procedimentos patrimoniais, os quais deverão ser obrigatoriamente seguidos
pelos Municípios conforme quadro a seguir:

A previsão para que a Comissão concluísse os trabalhos
seria até 31/12/2015, porém foi impossível a conclusão,
conforme explicado no parágrafo anterior.

Apesar das Notas Explicativas apresentadas no arquivo I-B-001-MENSAG na prestação de contas tentar esclarecer os motivos pela divergência entre os Inventários dos Bens Móveis e Imóveis não estarem compatíveis com as Demonstrações Contábeis, não foram suficientes para esclarecer as referidas divergências, conforme texto abaixo:

Neste caso o Município optou pela realização de licitação
Pregão Eletrônico no. 19/2016 (processo administrativo
no. 1036/2016) para contração de empresa especializada em inventariar e reavaliar os bens moveis e imóveis
do Município, conforme contrato no. 073/2016, tendo
em vista que a empresa contratada concluiu os trabalhos no exercício de 2016.

(...).

Notório que todos os técnicos da área administrativa e
contábil são conhecedores do novo prazo estipulado pelo STN através da Portaria n°. 548 de 24 de setembro
de 2015 para adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos Municípios:

Acontece que a previsão estipulada na Portaria Municipal nº. 23/2013 alterada pela Portaria Municipal nº.
10/2015 para que a Comissão Permanente para Inventariar, levantar e reavaliar os Bens do Fundo Municipal de
Saúde de Sooretama-ES era 31/12/2016:
Art. 3º. Fica estabelecido para a Comissão o prazo máxiDiário Oficial de Contas

Dispõe sobre prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Fedewww.tce.es.gov.br

(...).
Art. 1 o Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, o
Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais -PIPCP, definidos nos arts. 50 e 70 da Portaria STN no 634, 2 de 19 de novembro de 2013, cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP.

(...).
Consoante o TCEES através da IN n°. 036 de 23 de fevereiro de 2016 estabeleceu novos prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos Municípios, em decorrência da Portaria STN n°. 548 de 24 de setembro de 2015, conforme
quadro abaixo:
(...).
Concluiu-se que o defendente, na prática do presente ato administrativo, ainda não venceu os prazos estipulado pelo TCEES, conforme Anexo Único da IN n°.
036/2016.
Neste cenário acredita-se que o Município de Sooretama-ES, cumprirá o cronograma com novos prazos determinado por esta Corte de Contes antes de 01/01/2019
e 01/01/2021 (prazo da IN n°. 036/2015), com previSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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são antecipada para 31/12/2016 no que diz respeito aos
procedimentos contábeis patrimoniais, devidamente
com saldos adequados entre o Sistema Patrimonial e os
demonstrativos contábeis, tendo em vista que a empresa contratada entregou os relatórios dos bens móveis e
imóveis devidamente reavaliados no final de 2016, bastando que a nova administração realizasse os lançamentos contábeis de ajustes.
Por fim, fica claro que foram tomadas todas as medidas
administrativas possíveis para realizar a adequação dos
procedimentos contábeis afim de demonstrar compatibilidade dos saldos demonstrados nos demonstrativos
contábeis e nos inventários patrimoniais.
ANÁLISE:
Os gestores justificaram as divergências levantadas no
RTC 210/2017-5 com a alegação que a Portaria STN n°.
548 e a IN TCEES 36/2015 prorrogaram os prazos para
implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais
até o exercício de 2016.
Com isso, verifica-se que os defendentes fizeram certa
confusão, já que os normativos mencionados não são cabíveis para justificar as divergências apuradas entre valores dos inventários e os registros contábeis.
A partir da aprovação pela STN do Plano de Implantação
dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP (Anexo à Portaria STN 548, de 24 de setembro de 2015), o Tribunal editou a Instrução Normativa TC nº 36/2016, de 23
de fevereiro de 2016, através da qual estabeleceu os prazos limite para a implantação dos referidos procedimentos no âmbito de sua jurisdição.
Conforme o anexo único da instrução citada, o prazo limite para os municípios prepararem os sistemas de conDiário Oficial de Contas

trole necessários (patrimonial/contabilidade) e iniciarem
o reconhecimento das novas formas de mensuração de
seus ativos patrimoniais em seus registros contábeis, foi
31/12/2018 e 31/12/2019, respectivamente.
O prazo concedido, entretanto, não isenta os jurisdicionados de manterem controle permanente sobre todos
os seus bens móveis, imóveis e intangíveis já registrados
em sua contabilidade utilizando a metodologia anterior
à edição do MCASP, qual seja, registro contábil pelo valor histórico, bem como manutenção de registro sintético extra contábil (relação individualidade de bens) que
garanta a identificação e a guarda dos mesmos, conforme exigência dos artigos 94, 95, 96 e 106 da Lei Federal
nº 4320, de 17 de março de 1964, e suas alterações. Nesse passo, todos os anos os registros analíticos devem ser
conciliados com a contabilidade pelo valor histórico para
verificar sua existência no final do exercício (levantamento do inventario anual).

Descrição
da
conta
Estoque em almoxarifado
Bens móveis
Bens imóveis
Bens intangíveis

Balanço Patri- Inventário
monial
346.870,29
450.641,29

Diferença

1.327.825,64
1.808.090,99
-

973.347,50
(2.349.082,05)
-

354.478,14
4.157.173,04
-

(103.071.00)

Fonte: [Processo TC 4146/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015
O inventário de bens imóveis não trouxe os valores históricos ou de aquisição, mas o preço do bem avaliado com
o nome de “valor justo”.
JUSTIFICATIVA:
Os Técnicos desta Corte de Contas, constataram incompatibilidade entre os registros contábeis e os inventários de bens em almoxarifado, Bens Móveis e Imóveis
apresentados na Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Sooretama-ES referente ao exercício de 2015.

Base legal: art. 85 c/c 96 da Lei 4320/64.

Apesar das Notas Explicativas apresentadas no arquivo I-B-001-MENSAG na prestação de contas tentar esclarecer os motivos pela divergência entre os Inventários dos Bens Móveis e Imóveis não estarem compatíveis com as Demonstrações Contábeis, não foram suficientes para esclarecer as referidas divergências, conforme texto abaixo:

Conforme relatado no RTC 210/2017-5:

(...).

O inventário de bens imóveis apresentou o valor total de
R$ 4.157.173,04, enquanto os registros contábeis apresentaram o valor de R$ 1.808.090,99, uma diferença de
R$ 2.349.082,0 5– registrado a maior no inventário. Tabela 03.

Acontece que a previsão estipulada na Portaria Municipal nº. 23/2013 alterada pela Portaria Municipal nº.
10/2015 para que a Comissão Permanente para Inventariar, levantar e reavaliar os Bens do Fundo Municipal de
Saúde de Sooretama-ES era 31/12/2016:

Tabela 3 – Saldos patrimoniais Em R$ 1,00

Art. 3º. Fica estabelecido para a Comissão o prazo máxi-

Com isso, verifica-se que as justificativas apresentadas
não são suficientes para afastar a divergência apontada.
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.
2.3 Divergência entre registros contábeis e inventário
de bens em imóveis (Item 3.2.2.3 do RTC 210/2017-5).

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 9 de julho de 2018

420

ATOS DA 1a CÂMARA

mo para realizar o inventário dos bens em almoxarifado e patrimonial até 60 (sessenta) dias após o encerramento do exercício de cada ano e para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis, com suas respectivas depreciação, amortização e
exaustão, reavaliação e redução do valor recuperável
dos bens patrimoniais até 31/12/2016, tendo em vista
que a Portaria STN no. 548 de 24 de setembro de 2015
alterou os prazos para os entes públicos adequarem os
procedimentos contábeis patrimoniais.

ração, com vistas à consolidação das contas públicas da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
sob a mesma base conceitual”,

Estas alterações nos prazos foram necessárias, tendo em
vista que a Comissão encontrou grande dificuldade técnica para reavaliação dos bens móveis e imóveis da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Sooretama-ES.

O plano para implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais parte integrante da Portaria STN n°.
548, publicado no DOU em 29/09/2015 estabeleceu os
prazos para implantação dos procedimentos patrimoniais, os quais deverão ser obrigatoriamente seguidos
pelos Municípios conforme quadro a seguir:

A previsão para que a Comissão concluísse os trabalhos
seria até 31/12/2015, porém foi impossível a conclusão,
conforme explicado no parágrafo anterior.
Neste caso o Município optou pela realização de licitação
Pregão Eletrônico no. 19/2016 (processo administrativo
no. 1036/2016) para contração de empresa especializada em inventariar e reavaliar os bens moveis e imóveis
do Município, conforme contrato no. 073/2016, tendo
em vista que a empresa contratada concluiu os trabalhos no exercício de 2016.
Notório que todos os técnicos da área administrativa e
contábil são conhecedores do novo prazo estipulado pelo STN através da Portaria n°. 548 de 24 de setembro
de 2015 para adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos Municípios:
Dispõe sobre prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da FedeDiário Oficial de Contas

(...).
Art. 1 o Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, o
Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais -PIPCP, definidos nos arts. 50 e 70 da Portaria STN no 634, 2 de 19 de novembro de 2013, cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP.

Consoante o TCEES através da IN n°. 036 de 23 de fevereiro de 2016 estabeleceu novos prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos Municípios, em decorrência da Portaria STN n°. 548 de 24 de setembro de 2015, conforme
quadro abaixo:
(...).
Concluiu-se que o defendente, na prática do presente ato administrativo, ainda não venceu os prazos estipulado pelo TCEES, conforme Anexo Único da IN n°.
036/2016.
Neste cenário acredita-se que o Município de Sooretama-ES, cumprirá o cronograma com novos prazos determinado por esta Corte de Contes antes de 01/01/2019
e 01/01/2021 (prazo da IN n°. 036/2015), com previsão antecipada para 31/12/2016 no que diz respeito aos
www.tce.es.gov.br

procedimentos contábeis patrimoniais, devidamente
com saldos adequados entre o Sistema Patrimonial e os
demonstrativos contábeis, tendo em vista que a empresa contratada entregou os relatórios dos bens móveis e
imóveis devidamente reavaliados no final de 2016, bastando que a nova administração realizasse os lançamentos contábeis de ajustes.
Por fim, fica claro que foram tomadas todas as medidas
administrativas possíveis para realizar a adequação dos
procedimentos contábeis afim de demonstrar compatibilidade dos saldos demonstrados nos demonstrativos
contábeis e nos inventários patrimoniais.
ANÁLISE:
Os gestores justificaram as divergências levantadas no
RTC 210/2017-5 com a alegação que a Portaria STN n°.
548 e a IN TCEES 36/2015 prorrogaram os prazos para
implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais
até o exercício de 2016.
Com isso, verifica-se que os defendentes fizeram certa
confusão, já que os normativos mencionados não são cabíveis para justificar as divergências apuradas entre valores dos inventários e os registros contábeis.
A partir da aprovação pela STN do Plano de Implantação
dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP (Anexo à Portaria STN 548, de 24 de setembro de 2015), o Tribunal editou a Instrução Normativa TC nº 36/2016, de 23
de fevereiro de 2016, através da qual estabeleceu os prazos limite para a implantação dos referidos procedimentos no âmbito de sua jurisdição.
Conforme o anexo único da instrução citada, o prazo limite para os municípios prepararem os sistemas de controle necessários (patrimonial/contabilidade) e iniciarem
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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o reconhecimento das novas formas de mensuração de
seus ativos patrimoniais em seus registros contábeis, foi
31/12/2018 e 31/12/2019, respectivamente.

Lei 4.320/64;

O prazo concedido, entretanto, não isenta os jurisdicionados de manterem controle permanente sobre todos
os seus bens móveis, imóveis e intangíveis já registrados
em sua contabilidade utilizando a metodologia anterior
à edição do MCASP, qual seja, registro contábil pelo valor histórico, bem como manutenção de registro sintético extra contábil (relação individualidade de bens) que
garanta a identificação e a guarda dos mesmos, conforme exigência dos artigos 94, 95, 96 e 106 da Lei Federal
nº 4320, de 17 de março de 1964, e suas alterações. Nesse passo, todos os anos os registros analíticos devem ser
conciliados com a contabilidade pelo valor histórico para
verificar sua existência no final do exercício (levantamento do inventario anual).

2.3 Divergência entre registros contábeis e inventário de bens imóveis, infração aos artigos 94 a 96 da Lei
4.320/64.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, considerando que a irregularidade
mantida, em relação aos itens 2.1, 2.2 e 2.3 desta instrução, não representa grave infração à norma legal, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES COM RESSALVA as contas dos Srs. GINA
GUIMARÃES DE OLIVEIRA, ROMERO CORDEIRO e ALEXANDRE MARIM VIEIRA, no exercício de funções de ordenadores de despesas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOORETAMA, no exercício de 2015, na forma do
artigo 84, II, d da Lei Complementar Estadual 621/2012.

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:

Com isso, verifica-se que as justificativas apresentadas
não são suficientes para afastar a divergência apontada.
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOORETAMA, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC
297/16 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
dos Srs. GINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, ROMERO CORDEIRO e ALEXANDRE MARIM VIEIRA.

2.2 Divergência entre registros contábeis e inventário de
bens móveis, infração aos artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64;

E, ainda:
Com fundamento no artigo 86 da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 162, §2º do RITCEES, considerando o exposto nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 desta ITC, que
seja determinado ao atual gestor ou quem venha a sucedê-lo:

Conforme acima exposto não foram apresentados elementos suficientes ao afastamento as seguintes irregularidades:

que atente para a necessidade de elaboração de inventário físico anual de bens móveis, imóveis e em almoxarifado, 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.

2.1 Divergência entre registros contábeis e inventário de
bens em almoxarifado, infração aos artigos 94 a 96 da

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o

Diário Oficial de Contas
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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.
Relator
1. ACÓRDÃO

1.1. Manter as seguintes irregularidades apontadas na
Instrução Técnica Inicial 302/2017, sob a responsabilidade da senhora Gina Guimarães de Oliveira e dos senhores Romero Cordeiro e Alexandre Marim Vieira,
quais sejam:
1.1.1. Divergência entre registros contábeis e inventário
de bens em almoxarifado, infração aos artigos 94 a 96 da
Lei 4.320/64
Base Legal: art. 85 c/c art. 96 da Lei 4320/64
1.1.2. Divergência entre registros contábeis e inventário de bens móveis, infração aos artigos 94 a 96 da Lei
4.320/64
Base Legal: art. 85 c/c art. 96 da Lei 4320/64
1.1.3. Divergência entre registros contábeis e inventário de bens imóveis, infração aos artigos 94 a 96 da Lei
4.320/64
Base Legal: art. 85 c/c art. 96 da Lei 4320/64
1.2. Tendo em vista que as inconsistências constituem
impropriedades de natureza formal, de natureza não
grave e que não representam dano injustificado ao erário, julgar REGULARES COM RESSALVA as contas da seSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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nhora Gina Guimarães de Oliveira e dos senhores Romero Cordeiro e Alexandre Marim Vieira frente ao Fundo Municipal de Saúde de Sooretama no exercício de
2015, na forma do inciso II do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação aos responsáveis, nos termos do artigo 86 do mesmo diploma legal;

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 342/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04903/2016-9

1.3. Determinar ao atual gestor que atente para a necessidade de elaboração de inventário físico anual de
bens móveis, imóveis e em almoxarifado, 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.

Classificação: Prestação de Contas Bimestral

2. Unânime.

Procuradores: GUSTAVO COELHO MARINS (OAB: 24014ES), VALDE MOURA DE JESUS JUNIOR (CPF: 117.918.25702)

3. Data da Sessão: 04/04/2018 - 9ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Diário Oficial de Contas

Exercício: 2015
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de
Itapemirim
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Parte: EDISON VALENTIM FASSARELLA

PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (6º BIMESTRE, MESES 13 e 14 DE 2015) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO INCISO IV DO ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 - RELATÓRIO
Trata este processo de Prestação de Contas Bimestral
- PCB, do Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de
Itapemirim, referente à Prestação de Contas Bimestral
(PCB) do 6º bimestre e meses 13 e 14 de 2015, sob a
responsabilidade do senhor Edilson Valentim Fassarella.
Segundo consta dos autos (f. 10), mesmo notificado
em sede de procedimento sob o número de protocolo142/2016-4 sobre o não envio da Prestação de Contas
www.tce.es.gov.br

Bimestral (PCB) do 6º bimestre e meses 13 e 14 de 2015,
o gestor deixou escoar o prazo que lhe fora concedido
(ate 27/06/2016) para remessas das informações solicitadas por este Tribunal, sem sequer apresentar qualquer
justificativa para a omissão perpetrada.
A par dessa situação, a Secretaria de Controle Externo de
Contas encaminhou a este Relator Instrução Técnica Inicial (00624/2016-1) propondo a citação do responsável
pelo Fundo Municipal de Cachoeiro de Itapemirim para
que, no prazo de 15 dias, preste os esclarecimentos necessários quanto ao não cumprimento da obrigação de
enviar a Prestação de Contas Bimestral (PCB) do 6º bimestre e meses 13 e 14 de 2015.
Também propôs o órgão de instrução a notificação do
gestor responsável, determinando-lhe o envio em igual
prazo, dos 6º e 7º Bimestres de 2015, sugerindo que fizesse constar da decisão que o não cumprimento da
obrigação legal, regulamentada nos termos do art. 151
do Regimento Interno, sujeitaria o gestor à aplicação de
multa e de outras sanções, previstas no inciso IX do art.
135 da LC 621/2012 e no inciso IX do art. 389 do Regimento Interno.
Ao receber a manifestação da unidade, este Conselheiro Relator proferiu a Decisão Monocrática 01002/20169, nos seguintes termos:
Tendo em vista o não atendimento ao Termo de Notificação 50237/2016-1, fls. 14, e com fulcro nos artigos
358, I e III, e 359 do RITCE/ES, aprovado pela Resolução
TC 261/2013, Decido:
1. Pela CITAÇÃO do Senhor Edilson Valentim Fassarella
para apresentar as justificativas que entender necessárias (art.2° da Resolução TC 294/2015 e art. 63, I. da Lei
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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complementar 621/2012), no prazo improrrogável de
15 (quinze) dias, em razão do descumprimento ao Termo de Notificação TC 50237/2016-1 (fls. 14);

TC 261/2013, sugere-se a notificação do responsável para encaminhar a prestação de contas bimestral do 6º e
do 7º bimestre/2015, via sistema Cidadesweb.

lembrando que a magna Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, reservou dispositivo específico acerca da temática, verbis:

2. Por reiterar a NOTIFICAÇÃO, nos termos da Instrução
Técnica Inicial ITI 694/2016-5 (fls. 17), para que seja encaminhada a referida prestação de Contas, fixando prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias para o cumprimento
da obrigação, conforme artigo 2º da Resolução TC 219,
de 29/07/2010.

Sugere-se ainda a aplicação de multa, nos termos do artigo 389 do RITCEES e artigo 135 da Lei Complementar
621/2012.

Art. 15º. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração.

Ressalta-se, ainda, que o não atendimento desta solicitação poderá implicar em sanção de multa, conforme disposição dos art. 389, VIII e IX da Resolução TC 261/2013
e artigo 135, VIII e IX, da Lei Complementar 621/2012.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Instrução Técnica Inicial – ITI 00694/2016-5, elaborada pela
Secex-Contas.
Depois de citado e notificado (termos n. 01012/2016 e
01386/2016-4), apresentou sua justificativa (f. 20 e seguintes).
De posse dos autos, a unidade técnica deste Tribunal voltou a se manifestar (ITI n. 00687/2016-5) argumentando
e propondo o que segue transposto.
O responsável [...] trouxe aos autos justificativas referentes à estrutura do município para o não atendimento ao
termo de notificação, quais sejam, alterações no setor
contábil desde 2013, alterações nos sistemas informatizados, alterações no quadro de pessoal, desmembramento de unidades gestoras.
Em consulta ao sistema CidadesWeb, nesta data, identificou-se que o responsável permanece omisso.
Desta feita, com fundamento no artigo 358, III e 359 do
Regimento Interno do TCEES aprovado pela Resolução
Diário Oficial de Contas

Na 36ª sessão ordinária, de 11/10/2016, apresentei VOTO ao Plenário relatando o histórico de omissão do gestor do Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim no envio de dados bimestrais a este Tribunal.
Na ocasião, o advogado Gustavo Coelho Moraes e o interessado Sr. Edison Valentim Fassarela realizaram sustentação oral (f. 37-39), iniciativa que fez o Relator retirar o
processo de pauta (f.41), fazendo retornar seus autos para exame da unidade técnica deste Tribunal.
Depois disso, em 25 de novembro de 2016, a SecexContas fez acostar aos autos a Instrução Técnica Inicial
n. 00086/2016-4 (f. 115) atestando que as informações
relativas ao período demandado nas decisões contidas
neste processo foram remetidas, ingressaram no sistema
CidadES e foram homologadas.
Em face disso, propôs a área técnica a extinção do feito e
o arquivamento dos autos.
Encaminhado os autos ao Ministério Público de Contas,
fez juntar aos autos o Parecer n. 03522/2016, da lavra do
Procurador de Contas HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, apresentando a fundamentação que segue.
Inicia consignando o órgão Ministerial que o dever de
prestar contas é inerente a todo aquele que tem sob sua
guarda, gerência ou administração dinheiros, bens e valores públicos. Põe em relevo a importância da prestação
de contas dentro de um regime de governo democrático,
www.tce.es.gov.br

Menciona que Luiz Henrique Lima aduz que o raciocínio subjacente a essa prescrição consiste no ideário de
que “onde houver bens e recursos públicos envolvidos,
há necessidade de controle e de prestação de contas à
sociedade”.
Registra que o dever de prestar contas, além de positivado no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, encontra-se reproduzido tanto pela Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (art. 1º, §
2º, e art. 81) quanto pelo Regimento Interno desta Corte
(art. 1º, § 2º), ao tempo em que anota que o art. 34, VII,
“d”, da Lei Fundamental classificou a prestação de contas
da Administração Pública, direta e indireta, como princípio sensível ao equilíbrio da federação, definindo, em
seguida, no art. 35, II, que a sua ausência motiva a mais
grave sanção que se pode impor a um Município membro da Federação: a intervenção estadual, verbo ad verbum:
Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem
a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:
[...]
II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;
De outro lado, anota que Decreto-Lei 201/1967, em seu
art. 1º, VI, estabelece que a desídia do Gestor de verbas públicas, quanto ao dever de prestação de contas, o
faz incidir na prática de crime de responsabilidade, sujeiSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tando-o a pena de detenção, de três meses a três anos,
além da perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de
cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública,
eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular.
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
VI - deixar de prestar contas anuais da administração financeira do Município a Câmara de Vereadores, ou ao
órgão que a Constituição do Estado indicar, nos prazos e
condições estabelecidos;
1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública,
punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de
dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção,
de três meses a três anos.
§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos crimes
definidos neste artigo, acarreta a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de
cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem
prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular.
Ainda com o propósito de realçar a gravidade dessa
omissão, cita-se o art. 11, VI, da Lei 8.429/1992 (Lei de
Improbidade Administrativa), por meio do qual se definiu como ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública deixar de
prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de hoDiário Oficial de Contas

nestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
[...]
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a
fazê-lo; (grifo nosso)
Lembra O MPC que, atenta à possível ocorrência dessa
situação indesejável, a Lei Complementar nº 621/2012
(Lei Orgânica do TCE/ES), no art. 84, inciso III, “a”, e o Regimento Interno, art. 163, I, prescreveram que a omissão
no dever de prestar contas acarreta a irregularidade das
contas apresentadas.
Acresce que, além do dever de prestar contas ao término de cada exercício financeiro, cuja importância restou
sobejamente demonstrada, cumpre aos entes públicos,
por força do poder regulamentar dos Tribunais de Contas - prestarem contas a cada bimestre, sendo esta obrigação atendida com ‘o envio/remessa bimestral de dados mensais da execução mensal relativos aos meses de
janeiro a dezembro, de natureza de informação patrimonial, orçamentária e de controle’, e ainda ‘de ajustes
contábeis e de encerramento do exercício a serem efetuados nos meses treze e quatorze, assinalando que no
mesmo sentido está o Regimento Interno desta Corte de
Contas, que assenta no art. 151 que o envio de informações bimestrais relativas aos registros analíticos de gestão e da execução orçamentária, financeira e patrimonial
possui a magna função de subsidiar o exame das contas, haja vista que permite a produção de relatórios para
suporte à fiscalização e à apreciação ou julgamento das
contas anuais. Ademais, viabiliza o exercício do controle
e da fiscalização, por intermédio de acompanhamento e
monitoramento da situação financeira do ente.
www.tce.es.gov.br

Nesse passo, assinala o ilustre Procurador de Contas, fácil é ver-se, pois, que a ausência de envio da Prestação de
Contas Bimestral até o 35º dia após o encerramento do
bimestre a que se refere inviabiliza o acompanhamento
da execução orçamentária, financeira e patrimonial, relativo aos atos e fatos da gestão, em flagrante prejuízo à
realização do controle prévio e concomitante desta Corte de Contas, de caráter preventivo e orientador, que objetiva evitar a ocorrência de irregularidades, promovendo a devida correção de rumos, de maneira tempestiva.
Aduz que a prestação de contas dos 6º e 7º (sexto e sétimo) bimestres de 2015 (meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, somente foi encaminhada no
dia 6 de outubro de 2016, isto é, cerca de 6 meses após
o vencimento do prazo definido no art. 12 da Resolução
TC 247/2012, em flagrante prejuízo às funções institucionais deste Tribunal de Contas.
E, nessa linha, MPC sustenta que tanto o não encaminhamento quanto o encaminhamento extemporâneo
dos documentos referentes às contas bimestrais impossibilitam a oportuna compreensão da posição orçamentária, financeira e patrimonial da entidade, ao longo do
exercício financeiro, representando, à vista disso, ato
flagrantemente atentatório ao exercício da fiscalização,
e conclui requerendo:
3.1 Sejam julgadas formalmente IRREGULARES as contas
dos 6º e 7º bimestres de 2015 do Fundo Municipal de
Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, sob a responsabilidade do senhor Edison Valentim Fassarella, com fulcro no
art. 84, inciso III, “a”, da Lei Complementar nº 621/2012
(Lei Orgânica do TCE/ES);
3.2 Concomitantemente, seja aplicada MULTA PECUNIÁRIA ao senhor Edison Valentim Fassarella, na forma do
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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art. 14, § 5º e art. 21 da Resolução TC 247/2012 , c/c o
art. 135, II, IV, IX e XII , da Lei Complementar nº 621/2012,
combinado com o art. 389, II, IV, IX, XII , do Regimento Interno, a ser dosada considerando, mormente, a gravidade da conduta de não prestação de contas;
3.2 Considerando o importante suporte técnico oferecido pelas contas bimestrais para a análise das contas anuais - o que denota a íntima relação entre elas -, possibilitando, à vista disso, uma atuação preventiva desta Corte
quanto à verificação de indícios de irregularidades, sugere-se o registro de DETERMINAÇÃO ao Fundo Municipal
de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, para que observe
o prazo de envio das prestações de contas bimestrais dos
próximos exercícios, prescrito no art. 12 da Resolução TC
247/2012, sob pena de o descumprimento acarretar o
julgamento pela irregularidade das contas anuais, na forma do art. 163, §1º, do Regimento Interno desta Corte
de Contas e art. 84, §1º, da Lei Orgânica .
3.3 Seja DETERMINADO ao Fundo Municipal de Saúde de
Cachoeiro de Itapemirim para que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, as
Prestações de Contas Bimestrais do exercício de 2015, na
forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
nº. 101/00);
É o relatório, passo ao voto.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
O dever de prestar contas sobre bem dissecou o Ministério Público de Contas colhe fundamento no próprio texto constitucional, particularmente nos termos fixados
no parágrafo único do art. 70 e no art. 84, inciso XXIV,
da CRB. No parágrafo do art. 70 o constituinte fixou o
rol dos agentes, órgão ou entidades que tem o dever de
Diário Oficial de Contas

prestar contas; no inciso XXIV do art. 84, estabeleceu a
periodicidade (anual) da prestação de contas.
Na mesma linha seguiram os legisladores federais e estaduais, quando fixaram na Lei n. Lei Nº 8.443, DE 16 DE
JULHO DE 1992 (TCU) e LC n. 621/2012, art. 82 (TCEES)
também como regra periodicidade anual para a prestação de contas do administrador ou ordenador de despesa. Isso, claro, não afasta o dever de prestar contas que
alcança a todos aqueles relacionados no parágrafo único
do art. 70 da CRB e nos artigos 1º e 5º da LC 621/2012,
que é mais amplo e se impõe sobre qualquer ato praticado no âmbito da gestão pública.
A Lei Complementar Estadual n. 32/1993, previa expressamente a prestação de contas bimestral em seu art. 52,
cujo objetivo, como hoje, sempre foi subsidiar as ações
de controle deflagradas durante o exercício financeiro e
permitir uma análise previa da execução orçamentária
e da gestão patrimonial. Durante um bom tempo esse
documental se acumulou nos escaninhos deste Tribunal
sem que os auditores dispusessem de tempo suficiente para proceder ao exame esperado. Mas era uma época em que ainda não haviam chegado os recursos eletrônicos.
Conhecedores dessa realidade e ante a disponibilidade
de novas possibilidades de obtenção, armazenamento e
organização de dados com o uso de meios eletrônicos,
os integrantes da comissão que elaborou a atual lei orgânica deste Tribunal Contas concluíram que instrumentos
mais amplos e mais ágeis poderiam fazer as vezes da antiga prestação de contas intermediária com muito mais
agilidade e eficiência. Foi assim que se previu a possibilidade de instituição e uso do sistema de acompanhamento, que pode ser modelado para envio de dados da preswww.tce.es.gov.br

tação de contas e de outras informações que permitam
uma ampliação horizontal da ação de controle à distância e quase concomitante.
Outro respaldo legal para a imposição de remessa periódica de dados via sistema eletrônico nasceu com a nova
redação do art. 48-A da LC 101/2000, derivado de alteração promovida pela LC 131/que determinou fossem divulgados simultaneamente todos os dados da execução
orçamentária e da gestão patrimonial.
Foi nessa perspectiva que o Regimento Interno, inicialmente, estabeleceu a remessa bimestral, depois mensal,
de dados – consoante os termos do seu art. 151, que depois, dada a variação e as alterações que decorrem de
modificação na legislação nacional que afetam o direito financeiro a demandar constantes atualizações, o Plenário deste Tribunal optou por remeter o seu regramento para ato específico, aprovando assim a Resolução n.
247/2012, que disciplinou a remessa bimestral de dados
da execução orçamentária e da gestão patrimonial, que
passaram a constituir o sistema de acompanhamento
denominado CidadES.
Hoje, além de alterar a obrigação de remessa para uma
periodicidade mensal, o Tribunal vem acrescendo rotinas e obrigações de remessa de outras informações que
vão além dos dados que compõem a mera prestação de
contas intermediária, para constituir um amplo sistema
de acompanhamento que poderá ser acrescido de módulos que armazenarão dados sobre certames licitatórios, contratos, termos de contratação direta, admissão
e registro de pessoal, folha de pagamento etc.
Nesse contexto, este Tribunal de Contas, desde 2012,
vem desenvolvendo um sistema de acompanhamento,
que se propõe seja efetivo na atividade de controle e
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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ofereça confiança aos auditores, aos jurisdicionados e
à sociedade.

obrigatoriedade, os padrões e os instrumentos da transparência da gestão fiscal.

Para isso, é cediço, precisa-se contemplar pelo menos
cinco atributos: I - estar sempre atualizado, em tempo
real (dia seguinte à realização), com dados dos atos de
gestão das unidades orçamentárias, organizados e tornados disponíveis; II - os dados devem descrever os atos
praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com
a disponibilização mínima informações referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou
ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado, de modo a permitir facilidade de
acesso aos auditores, franqueando-lhes diferentes tipos
de relatórios, entre eles aquelas por função, por fornecedor, por tipo de despesa, fases da despesa; III - informações sobre a receita e diferentes tributos, o lançamento
e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras,
inclusive referente a recursos extraordinários, renuncia
de receita ou incentivos fiscais e financeiros etc., de modo a possibilitar o planejamento de auditorias e a instrução de processos, particularmente os de denúncia e representação; IV - permitir ao ordenador ou administrador o acesso aos dados de sua gestão; V - ter seus dados
inteiramente disponibilizados para a sociedade.

Com a aprovação das leis complementares n. 131/2009 e
156/2016, o estatuto da responsabilidade fiscal ganhou
amplitude nos requisitos obrigatórios de transparência
da condução da gestão pública pelos ordenadores de
despesa e administradores públicos.

Aliás, é oportuno anotar que o sistema de acompanhamento de dados da gestão pública, embora tenha aparecido em nossa Lei Orgânica somente em 2012, artigo 51,
IV, bem antes já constava dos normativos do TCU como
instrumento de controle. Ademais o que foi o próprio legislador nacional quem reforçou a ideia quando previu
na Lei de Responsabilidade Fiscal – artigos 48 e 48ª – a
Diário Oficial de Contas

Em 2013, o legislador nacional, com a LC n. 131, acrescentou à exigência de que fossem disponibilizados às
pessoas e entidades todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no
momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado,
à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e,
quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado.
No ano de 2016, o Congresso Nacional aprova a LC 156
fixou como obrigatório que essa liberação de dados deve permitir pleno conhecimento e acompanhamento da
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em
meios eletrônicos de acesso público.
Todas essas normas e exigências decorrem do princípio
da transparência, que é expressão do princípio democrático, que a constituição prestigiou expressamente com
a exigência da publicidade dos atos do poder público e
com a previsão de direitos instrumentos de exercício da
cidadania, como o controle social.
Segundo o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, o princípio
da transparência [...] foi estabelecido pela Constituição
de 1988 como pedra de toque do Direito Financeiro. [...]
Nesse sentido, a ideia de transparência possui importanwww.tce.es.gov.br

te função de fornecer subsídios para o debate acerca das
finanças públicas, o que permite uma maior fiscalização
das contas públicas por parte dos órgãos competentes
e, mais amplamente, da própria sociedade. A busca da
transparência é também a busca pela legitimidade.
Para Marcelo Figueiredo, a lei alude à transparência dando mais elasticidade ao princípio da publicidade, garantia constitucional. Segundo o citado mestre, o princípio
da transparência concretiza o princípio da cidadania (artigo 1º, inciso I da CF) e oferece meios para que os cidadãos [...] possam, não somente compreender a gestão dos recursos públicos, como efetivamente participar
desse processo administrativo.
Para ele, não se conceberia que a transparência fosse
apenas uma obrigação formal da administração, um requisito para dar eficácia à gestão fiscal. É mais que isso,
é uma necessidade para dar legitimidade às decisões do
administrador, dando fundamento a suas opções técnicas e políticas em matéria de planejamento e execução
da gestão fiscal.
Assim, tendo em vista que a remessa mensal de dados
prevista no art. 151 do Regimento tem por objetivo dar
cumprimento à lei de transparência e subsidiar o exame das contas anuais, bem como as ações de controle,
o que a lei e as normas regulamentares preveem para o
caso de descumprimento da obrigação de enviar os documentos e dados exigidos pelo Tribunal é a aplicação
de sanção pecuniária, que pode ser agravado em casos
de omissão ou atraso reiterados no cumprimento dos
prazos pelo gestor (artigo 135, VIII e IX da LC n. 621/2012
e artigo 389, VIII e IX do Regime Interno).
Outras consequências legais, como julgamento irregular das contas ou sua rejeição, ou até a inabilitação para
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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ocupar cargos ou função, só podem ser decretas em sede julgamento de Contas anuais ou de Tomada de Contas.
Ademais, a situação vertida nos autos diz respeito a
mais de uma prestação de contas bimestral ou mensais
do exercício 2016 e parte de 2017 não remetida a este Tribunal nos prazos fixados na norma, e que por isso constituem situação examinada na DECISÃO PLENÁRIA TC-05/2017, de 02 de maio de 2017 (processo TC
7778/2016).
Na ocasião, o Plenário deste Tribunal de Contas concedeu um prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, para as unidades gestoras do município de Cachoeiro de Itapemirim abarcados pela situação acima descrita, determinando fossem recebidas excepcionalmente em papel ou outro meio disponível as prestações de
contas dos jurisdicionados, sem deixar de ressaltar o dever de envio de toda documentação também pelo Sistema CIDADES-WEB, tão logo fosse restabelecido o sistema orçamentário e contábil do município.
Para permitir essa dilação de prazo, o Tribunal levou em
conta o advento das eleições municipais, que levou a assunção de novos gestores: prefeito e secretários. E que
estes, tão logo assumiram, protocolizaram neste Tribunal suas justificativas, relatando as providências para diagnóstico das pendências e omissões encontradas,
problemas em empenhos e outros tantos desajustes, o
que está importando em revisão de todos os lançamentos contábeis realizados nos últimos dois anos. Segundo
esses gestores locais, havia a impossibilidade de encaminhamento das prestações de contas pelo Sistema CIDADES, de imediato, tendo em vista a total inconfiabilidade do software, elencam as diversas medidas tomadas
Diário Oficial de Contas

para saneamento, entre elas o acionamento administrativo e judicial da empresa contratada para o desenvolvimento do novo sistema orçamentário e contábil. Em razão do que, solicitaram prazo de 24 meses para regularização das prestações de contas ou envio destas na exata maneira em que foram encontradas pela atual administração.

pela DECISÃO TC 5072/2017, de 19/12/2017, do Plenário
deste Tribunal de Contas.

Alguns meses depois, a unidade técnica deste Tribunal informa que a prorrogação concedida expirou em
30/10/2017, sem que as prestações de contas fossem
enviadas por meio do sistema CidadES. Ou seja, o Fundo
M. Saúde e a Prefeitura Municipal continuavam, em tese, omissos desde o 2º bimestre/16, quando já deveriam
ter sido encaminhadas todos os bimestres de 2016 e os
meses até outubro de 2017.

É fato que assiste razão ao Ministério Púbico de Contas
quando afirma que a ausência de envio da Prestação de
Contas Bimestral até o 35º dia após o encerramento do
bimestre a que se refere inviabiliza o acompanhamento
da execução orçamentária, financeira e patrimonial, relativo aos atos e fatos da gestão, em flagrante prejuízo à
realização do controle prévio e concomitante desta Corte de Contas, de caráter preventivo e orientador, que objetiva evitar a ocorrência de irregularidades, promovendo a devida correção de rumos, de maneira tempestiva.

Nesse contexto, o município apresentou cronograma para encaminhamento dos bimestres de 2016, encerrando-se somente em 15/11/2018, e os meses de 2017, encerrando-se em 30/06/2019, alegando que apesar de todas
as medidas que já foram adotadas, o encadeamento de
informações para consistência de saldos anteriores, necessário para o correto envio e homologação das prestações de contas mensais, traz a necessidade de levantamentos, análise processual e refazimento de milhares de
lançamentos na contabilidade, tornando o nível de complexidade da solução muito alto (petição recebida sob o
protocolo n. 14613/2017-8).
Em face das justificativas apresentadas pelo gestor municipal, este Relator apresentou VOTO, acatando parcialmente o pedido do Prefeito Municipal, para conceder
nova prorrogação de prazo para envio das prestações de
contas intermediárias dos exercícios de 2016 e 2017 (bimestrais e mensais) até 31/03/2018, proposta aprovada
www.tce.es.gov.br

Não cabe decidir sobre possíveis violações que ensejariam sanções no âmbito judicial visto que a apreciação
definitiva dessa possibilidade é mais adequada para a fase julgamento de processo de prestação de contas anual
ou eventual Tomada de Contas.

Mas para essas hipóteses o que pode ser aplicado no período que antecede ao julgamento das contas anuais é
sanção pecuniária, medida postergada no caso vertente
por conta das decisões deste Tribunal que acataram parcialmente as justificativas da atual administração municipal e concederam prorrogações de prazo para envio dos
dados faltantes.
A opção de receber todos os dados enviados, mesmo
aqueles que chegam com atraso, justifica-se pelo fato de
que eles são indispensáveis à completude do sistema CidadES, integrado pela sequência de remessa periódica
(agora mensal) de contas de cada unidade gestora.
Também não há por que cogitar a hipótese dos autos como situação que se subsume a infração prevista no art.
34, VII, “d”, da Lei Fundamental.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Demais disso, sobre o 6º bimestre, meses 13 e 14/2015,
examinado nestes autos, a área técnica atesta já estar
homologado e regular, segundo os termos da Resolução n. 247/2012, restando assim atendido o Termo de
Notificação 50080/2016, razão pelo qual propôs o arquivamento do feito (Instrução Técnica 00086/2016-4).
Assim, tendo em vista o encaminhamento da Prestação
de Contas Bimestral referente ao 6º bimestre, meses 13
e 14/2015, dissentindo do opinamento do Ministério Público de Contas, acolho a manifestação da unidade técnica, para extinguir o presente feito, nos termos do art.
330, inc. IV, do Regimento Interno.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua
consideração.

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

ACÓRDÃO TC- 343/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

1. ACÓRDÃO

Processo TC: 3998/2017-1

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 julgar extinto o processo, nos termos do inciso IV do art. 330 do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013), promovendo-se em seguida o arquivamento dos presentes autos.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pedro Canário

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/04/2018 - 9ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
4. Especificação do quórum:
Diário Oficial de Contas

Assunto: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2º bimestre de 2017
Responsável: Bruno Teófilo Araújo
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
– PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO – 2º BIMESTRE DE 2017 – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO

www.tce.es.gov.br

Versam os presentes autos sobre parecer de alerta emitido por este Tribunal, em observação ao art. 59, § 1º da
Lei 101/2000, tendo em vista a possibilidade da realização da receita do jurisdicionado não comportar o cumprimento de metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), conforme descrito na Instrução Técnica Inicial 749/2017.
Além da emissão do alerta, decidiu o Plenário desta Corte de Contas determinar ao gestor que executasse as
providências previstas no art. 9º da Lei Complementar
Federal 101/2000, sob pena de multa prevista no inciso
II, do art. 135 da Lei Complementar Estadual 621/2012
(Decisão 2834/2017 Plenário).
Em resposta, o responsável anexou aos autos documentação (Protocolo 17687/2017).
Em seguida, a Secex Contas elaborou a Instrução Técnica 27/2018, sugerindo o arquivamento dos presentes autos, tendo em vista que o responsável protocolizou documentação (Protocolo 20175/2017) nesta Corte
de Contas apresentando suas justificativas e indicando a
adoção de medidas destinadas a garantir o cumprimento das metas estabelecidas na LDO do ente municipal.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do
Ministério Público de Contas 966/2018).
É o relatório.
2 Fundamentação
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica 27/2018, nos seguintes termos:
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Conforme afirmado pelo Prefeito Municipal de PEDRO
CANÁRIO em peça remetida (Protocolo 17687/2017-7) a
esta Corte de Contas:
Após análise dos Relatórios da Execução Orçamentária
que comprovam déficit de arrecadação em comparação
com a receita orçada, foram tomadas algumas medidas
para estabelecer o equilíbrio financeiro e econômico:
• Criação do CADER - Comitê de Avaliação das Despesas
e Receitas, com a finalidade de acompanhar, avaliar e fiscalizar as despesas e receitas [...];
• Decreto de Contenção de Despesas, que visa limitar e
reduzir despesas para compensar a queda de receita [...]
Obs.: as alegações do gestor foram acompanhadas de
cópias dos decretos municipais nº 182/2017 (criação do
CADER) e nº 229/2017 (medidas para contenção de despesas).
De maneira resumida, as medidas indicadas nos referidos decretos são as que se seguem:
DECRETO N° 182, DE 07 DE AGOSTO DE 2017
Art.1° Fica instituído novo Comitê de Avaliação das Despesas e Receita – CADER, que visa avaliar as despesas e
receitas da Administração Pública.

I. Acompanhar e fiscalizar a evolução na redução dos
gastos públicos
II. Avaliar e propor outras ações consentâneas com a melhora no controle dos gastos públicos
III. Acompanhar e avaliar o movimento da receita corrente
IV. Propor ações para aumentar a receita corrente;
V. Analisar, revisar e alterar, se preciso for, todos os processos de compras, serviços e demais que vão gerar despesas e encargos para o Município, adequando-os aos limites deste Decreto
VI. Avaliar a pertinência da despesa, sob o ângulo do interesse público a ser contemplado, observando os critérios da oportunidade e conveniência, podendo se for
o caso, solicitar esclarecimentos adicionais ao órgão requerente para fins de justificar a realização da despesa.
Art.3° O CADER apreciará e autorizará, quando for o caso, as exceções às normas constantes neste Decreto, à
vista de solicitações dos dirigentes dos órgãos e das entidades municipais, devidamente fundamentadas à luz do
interesse público.
[...]

§ 1° O Comitê terá a seguinte composição:

DECRETO N° 0229, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017

I. Secretário Municipal de Administração;

Art. 1 °- Ficam estabelecidos como metas de reduções de
gastos os seguintes itens:

II. Secretária Municipal de Planejamento;
III. Secretário Municipal de Finanças;
IV. Secretário Municipal de Governo;
V. Procurador Municipal; e
VI. Controlador(a) Municipal.
§ 2º Compete ao Comitê:
Diário Oficial de Contas

I - Redução de 50% na concessão de diárias, no período de vigência do decreto exceto para os serviços essenciais;
II - Redução de 50% na execução de horas extras, exceto
as absolutamente necessárias, desde que previamente
autorizadas pela Unidade Gestora.
www.tce.es.gov.br

III - Suspensão da aquisição de material permanente, salvo que devidamente autorizado pelo CADER e homologado pelo Prefeito Municipal;
IV - Redução de consumo em 20°/o com ligações telefônicas, água e energia.
V - Reduzir em no mínimo 20°/o os deslocamentos de
veículos oficiais de propriedade do município que não
tenham autorização prévia do Prefeito Municipal exceto
nos serviços de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde;
VI - Fica vedado o uso da frota de veículos e máquinas do
município nos finais de semana e dias considerados feriados, bem como, a sua utilização após o horário normal
de expediente ressalvado os casos emergenciais, devidamente autorizados;
[...]
2. ENCAMINHAMENTO
CONSIDERANDO a sugestão de emissão de Parecer de
Alerta à Prefeitura Municipal de PEDRO CANÁRIO, contida na ITI nº 749/2017-1, face à análise do RREO – 2º bimestre/2017 e à verificação da possibilidade da realização da receita do jurisdicionado não comportar o cumprimento de metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);
CONSIDERANDO que por meio da Decisão nº 2834/20171, além da emissão do alerta, foi determinado ao gestor que executasse as providências definidas no art. 9º
da Lei Complementar Federal nº 101/2000, sob pena de
multa prevista no inciso II, do artigo 135 da Lei Complementar Estadual 621/2012;
CONSIDERANDO que o responsável encaminhou documentação (Protocolo 17687/2017-7) indicando a adoção
Segunda-feira, 9 de julho de 2018

430

ATOS DA 1a CÂMARA

de medidas destinadas a garantir o cumprimento das
metas estabelecidas na LDO do ente municipal;
CONSIDERANDO que as metas fixadas na LDO são de periodicidade anual, tornando necessário o encerramento
do exercício financeiro para a verificação da efetividade
das medidas adotadas no que se refere ao descompasso entre as metas previstas e o que foi realizado no período e;
CONSIDERANDO, ainda, que o conteúdo dos presentes autos irá integrar/subsidiar a análise da Prestação
de Contas da Prefeitura Municipal de PEDRO CANÁRIO
(exercício de 2017), permitindo assim a verificação, em
definitivo, do cumprimento dos ditames estabelecidos
na Lei Complementar nº 101/2000;
SUGERE-SE o arquivamento do feito na forma regimental.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luis
Henrique Anastácio da Silva, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte minuta de Deliberação que
submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

2. Unânime.

RES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR

3. Data da Sessão: 04/04/2018 - 9ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:

4. Especificação do quórum:

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Câmara Municipal de Aracruz, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da senhora Rosane
Ribeiro Machado.

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 344/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Relator

Processo TC: 4853/2017-2

1. ACÓRDÃO:

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Aracruz

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 arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 330, inciso IV da Resolução TC 261/2013.

Assunto: Prestação de Contas Anual - Ordenador

Diário Oficial de Contas

A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas e anexos por meio do Relatório Técnico 614/2017,
no qual constatou indícios de irregularidades apontados
na Instrução Técnica Inicial 1116/2017, com propositura de citação da responsável para apresentação de razões de defesa, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 1507/2017.
Devidamente citada, a responsável apresentou suas razões de defesa (Defesa/Justificativa 1116/2017).
A partir da análise da documentação encaminhada, a
área técnica elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
01/2018, opinando pela regularidade das contas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 749/2018).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO

Responsável: Rosane Ribeiro Machado

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE ARACRUZ – EXERCÍCIO DE 2016 – CONTAS REGULA-

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para to-

Exercício: 2016

www.tce.es.gov.br
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mar como razão de decidir a fundamentação exarada na
Instrução Técnica Conclusiva 01/2018, abaixo transcrita:

responsável pelo sistema utilizado pela câmara.

II – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE

Analisando-se as justificativas apresentadas, em conjunto com os dados evidenciados no Balanço Patrimonial e
no INVMOV, constatou-se que de fato a divergência se refere à depreciação, exaustão e amortização acumuladas.
Conforme se pode verificar no Balanço Patrimonial, o valor de R$ 204.443,27 está registrado na conta de depreciação, exaustão e amortização acumuladas de bens móveis. E a conta de imobilizado, que neste caso está composta apenas por bens móveis, registra um valor já deduzido da depreciação, no montante de R$ 901.248,85, que
coincide com o total líquido de bens móveis apontado no
Inventário de bens móveis.

II.I DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES DOS BENS MÓVEIS REGISTRADOS NO INVENTÁRIO E NO BALANÇO PATRIMONIAL (Item 4.4.1.1 do RTC 614/2017-4)
Base Legal: arts. 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 100, 101,
105, 106, II, da Lei Federal nº 4.320/64; art. 37 da CF/88
c/c arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64
CONSTA DO RT 614/2017:
Analisando os demonstrativos e demais documentos
da presente prestação de contas verificou-se que o inventário de bens móveis registrou saldo no valor de R$
901.248,85, divergente do valor registrado no Balanço
Patrimonial de R$ 1.105.692,12, resultando na diferença de R$ 204.443,27.
Assim, considerando a incompatibilidade entre os sados
registrados nos inventários de bens móveis e os saldos
apresentados no Balanço Patrimonial do exercício em
análise, foi citada a responsável para apresentar as justificativas que julgasse necessárias.
Justificativas: Segundo o defendente, a divergência
apontada refere-se à depreciação dos bens, sendo que
no inventário os valores se apresentam já com as respectivas deduções. Informa que tal fato se deu em função de problemas apresentados na geração do arquivo
INVMOV. Conforme esclarece, o arquivo foi gerado em
17/02/17, data em que os padrões configurados na geração do relatório ainda estavam em desacordo com o
anexo II da IN 34/2015. Acrescenta ainda que as adequações necessárias à correta valoração dos campos do arquivo de inventário foram providenciadas pela empresa
Diário Oficial de Contas

Análise:

Portanto, concluímos por aceitar as justificativas e pelo
afastamento da irregularidade apontada.
II.II INCOMPATIBILIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR (RGPS) INDICA DISTORÇÃO
NOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
(Item 4.5.2.1 do RTC 614/2017-4)
Base Legal: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal
4.320/64.
CONSTA DO RT 614/2017:
Da análise dos documentos encaminhados pelo jurisdicionado observa-se que o valor referente à contribuição
retida do servidor, apurado com base no resumo anual da folha de pagamento dos servidores vinculados ao
Regime Geral de Previdência (arquivos FOLRGP), diverge dos valores registrados no Demonstrativo Mensal das
Contribuições Sociais retida dos servidores (DEMCSE).
A liquidação de uma contribuição previdenciária baseia-se nos valores apurados em folha de pagamento. Dito
www.tce.es.gov.br

isto, observa-se, que o DEMCSE possui um registro de
contribuição retida do servidor em montante superior
à retenção indicada no resumo da folha de pagamento.
A divergência indica uma possível distorção na contabilidade com reflexos em seus demonstrativos contábeis,
consequentemente nos resultados orçamentário e financeiro apurados.
De acordo com a Tabela 15, enquanto o resumo da folha
de pagamento aponta para o montante de R$ 401.152,45
de contribuições retidas, a contabilidade aponta para repasses no total de R$ 517.611,97, indicando pagamentos
a maior em R$ 116.459,52.
Regime de Inscrições
Previdência

Baixas
(B)

Folha
de % Registra- % RecolhiPagamento do
do
(C)
(A/CX100) (B/Cx100)

Regime Ge- 517.611,97 517.611,97 401.152,45 129,03%
ral de Previdência Social

129,03%

Dessa forma foi ciada a gestora responsável para que
apresentasse alegações de defesa frente à inconsistência apontada.
Justificativas: Informa o defendente que a diferença
apontada de R$ 116.459,52 refere-se ao valor do INSS retido dos agentes políticos (vereadores), que não foi contemplado no arquivo FOLRGPS constante da PCA 2016.
Análise: Analisando-se as informações apresentadas pelo jurisdicionado em conjunto com os registros de recolhimento de INSS dos agentes políticos constantes da ficha de pagamento (FICPAG_38) integrante da PCA 2016,
foi possível verificar que o valor a maior apontado na
análise refere-se ao somatório dos recolhimentos de
INSS dos agentes políticos em 2016. Conforme ficha de
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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pagamento (FICPAG_38) dos vereadores, somando o recolhimento anual de INSS dos 17 vereadores, onde cada vereador contribuiu com o montante de R$ 6.850,56,
chega-se ao total de R$ 116.459,52, que coincide com a
divergência apontada na análise.
Assim, em face do exposto, concluímos pelo saneamento da irregularidade.
II.III INCOMPATIBILIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (RGPS) INDICA DISTORÇÃO NOS
RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (ITEM
4.5.2.2 DO RTC 614/2017-4)
Base Legal: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal
4.320/64.
CONSTA DO RT 614/2017:
Da análise dos documentos encaminhados pelo jurisdicionado observa-se que o valor referente à contribuição
patronal, apurado com base no resumo anual da folha de
pagamento dos servidores vinculados ao regime próprio
de previdência (FOLRGP), diverge dos valores registrados
no balancete da execução orçamentária (BALEXO).
A liquidação de uma contribuição previdenciária baseia-se nos valores apurados em folha de pagamento. Dito
isto, observa-se, quanto à contribuição patronal, que o
balancete da execução orçamentária registra uma liquidação em valor superior ao demonstrado no resumo da
folha de pagamento, o que indica uma possível distorção
no Balanço Orçamentário.
A divergência indica uma possível distorção na contabilidade com reflexos em seus demonstrativos contábeis,
consequentemente nos resultados orçamentário e financeiro apurados.
De acordo com a Tabela 14, enquanto o resumo da folha
Diário Oficial de Contas

de pagamento aponta para o montante de R$ 815.776,09
de obrigações devidas, a contabilidade aponta para pagamentos no total de R$ 1.112.501,92, indicando pagamentos a maior em R$ 296.725,83.
Regime

de Empenhado

Previdência

(A)

Liquidado

Pago

Folha de Pa- % Registrado

%

(B)

(C)

gamentos

Pago

(B/D*100)

(C/D*100)

(D)
Regime Geral 1.112.501,92

1.112.501,92

1.112.501,92

815.776,09

136,37%

136,37%

de Previdência Social

Dessa forma foi citada a gestora responsável para que
apresentasse alegações de defesa frente à inconsistência apontada.
Justificativas: Segundo o defendente, a diferença de R$
296.725,83 refere-se ao valor do INSS Patronal sobre os
subsídios dos agentes políticos, que não foi contemplado no arquivo FOLRGPS integrante da PCA 2016. Acrescenta que, ao somar-se a divergência apontada de R$
296.726,04, aos encargos sobre os vencimentos dos servidores, no valor de R$ 815.775,88, chega-se ao montante de R$ 1.112.501,92.
Análise: A fim de verificar a consistência das informações apresentadas pelo defendente, procedeu-se à comparação dos dados evidenciados no DEMCPA (Demonstrativo das Contribuições Patronais) integrantes da PCA
2016, permitindo verificar que o total das contribuições
patronais recolhidas no ano foi de R$ 1.112.501,92, coincidindo com o valor executado no BALEXO. Assim, diante
do exposto, somos pelo saneamento da irregularidade.
II - DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS
O Relatório Técnico Contábil nº 614/2017 constatou o
cumprimento dos limites constitucionais e legais, conforme quadros demonstrativos abaixo:
www.tce.es.gov.br

II.I - Despesa com pessoal
- Base Normativa: Alínea a, inciso III, do Artigo 20 e artigo 22 da Lei Complementar 101/00;
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com pessoal em relação à RCL
% Limite das despesas totais com
pessoal em relação à RCL

Valor
357.578.409,57
8.643.222,15
2,42%
6,00%

II.II - Gasto total com subsídios de vereadores
- Base Normativa: Art. 29, inciso VII da Constituição da
República de 1988, incluído pela Emenda Constitucional
1/1992
Descrição
Receitas Municipais – Base Referencial Total
Gasto Total com Subsídios dos Vereadores
% Compreendido com subsídios
% Limite

Valor
294.937.511,07
1.412.981,52
0,48%
5,00%

II.III - Gastos com folha de pagamentos do Poder Legislativo
Base normativa: § 1º do art. 29-A da Constituição da República de 1988, incluído pela Emenda Constitucional
25/2000
Descrição
Total de Duodécimos (Repasses)
Recebidos no Exercício
Total da Despesa Legislativa com
Folha de Pagamento
% Gasto com folha de pagamentos
% Limite Gasto com folha de pagamentos

Valor
14.730.000,00
7.266.407,23
49,33%
70,00%

II.IV - Despesas Totais do Poder Legislativo
- Base normativa: Artigo 29-A, III da Emenda ConstitucioSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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4. Especificação do quórum:

MOUN:

Valor
247.305.143,37

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

I RELATÓRIO

17.311.360,04

4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.

nal nº 58/2009
Descrição
Receitas Tributárias e Transf. de
Impostos – Exercício Anterior
Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder - exceto Inativos (7%)
Gasto Total do Poder Legislativo,
exceto Inativos
% Gasto total do Poder
% Limite Gasto total do Poder

10.789.256,21
4,36%
7,00%

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. acolher as razões de defesa e julgar REGULARES
as contas da senhora Rosane Ribeiro Machado frente
à Câmara Municipal de Aracruz no exercício de 2016,
na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando plena quitação à responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal;
1.2. após o trânsito em julgado, que seja providenciado
o arquivamento dos presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/04/2018 - 9ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
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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

Trata-se de processo de emissão de Parecer de Alerta sobre o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º semestre
de 2017 da Prefeitura Municipal de Águia Branca, pelo
fato do ente ter realizado despesa com pessoal no percentual de 50,68%, acima do limite de alerta.
Na Instrução Técnica 00030/2018-5, a área técnica verificou que a Prefeitura de Águia Branca protocolizou e
solicitou juntada aos autos de documentação por meio
da qual informou a adoção de medidas destinadas a conter os gastos de pessoal daquele Poder, bem como afirmou ter respeitado as vedações/restrições impostas pela Lei Complementar 101/2000 dada a ultrapassagem do
limite de alerta, sem contudo ter ultrapassado o limite
prudencial (51,3%) e o limite legal (54%).

UG: PMAB - Prefeitura Municipal de Águia Branca

Diante dos dados apresentados, a área técnica sugeriu
o arquivamento dos autos, destacando que o conteúdo
destes irá integrar/subsidiar a análise da Prestação de
Contas da Prefeitura de Águia Branca (exercício de 2017),
permitindo assim a verificação, em definitivo, do cumprimento dos ditames estabelecidos na Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), sendo acompanhado pelo Ministério Público Especial de Contas através do Em. Luís Henrique Anastácio
da Silva que pugnou pelo ARQUIVAMENTO dos autos.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

II FUNDAMENTOS

Parte: ANGELO ANTONIO CORTELETTI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA – 1º SEMESTRE DE 2017 – ARQUIVAR.

Ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHA-

Diante do exposto, tendo em vista que o objeto deste

ACÓRDÃO TC- 345/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06317/2017-6
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017

www.tce.es.gov.br
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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.
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 da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, por 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: 04/04/2018 - 9ª 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).
Diário Oficial de Contas

4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 347/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06297/2015-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: CEASA-ES - Centrais de Abastecimento do Espírito
Santo S/A
Relator: Marco Antônio da Silva
Partes: CARMO ROBILOTTA ZEITUNE, GETULIO DARCY
CURTY PIRES, JOSE PAULO VICOSI, JOSE CARLOS BUFFON
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CEASA - REGULAR –
QUITAÇÃO - IRREGULAR – MULTA – RECOMENDAÇÃO AO MPEC – ARQUIVAR APÓS ADIMPLEMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
www.tce.es.gov.br

ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da CEASA – Centrais de Abastecimento do Espírito Santo, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade dos senhores: José Paulo Viçosi, Getúlio Darcy Curty
Pires e Carmo Robilotta Zeitune, Diretores: Presidente,
Administrativo/Financeiro e Técnico, respectivamente.
Os senhores José Paulo Viçosi, Getúlio Darcy Curty Pires foram regularmente citados através da Decisão Monocrática – DECM 01836/2016-1 e Termos de Citação
50178/2016-7, 50179/2016-1, nos termos do Relatório
Técnico Contábil – RT 0377/2016-3 e Instrução Técnica
Inicial – ITI 01180/2016-1, para manifestação sobre os
itens 3.1.3.1.1.1, 3.2.1.1.1 e 3.2.3.1.1, trazendo aos autos, tempestivamente, a documentação acostada às fls.
231-239.
Foi, ainda, notificado o Sr. José Carlos Buffon, através da
mesma DECM e do Termo de Notificação 50959/20166, para ciência das recomendações expedidas na forma
da Instrução Técnica - ITI, referentes aos itens 3.2.2.1 e
3.3.2.2.1 do Relatório Técnico.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo
de Contas – Secex Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 03585/2017-7, opinou pela mantença de todos os itens de irregularidade apontados na ITI, e
com a consequente IRREGULARIDADE das contas em relação aos senhores José Paulo e Getúlio Darcy, bem como pela REGULARIDADE das contas do Sr Carmo Robilotta Zeitune.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer de fls. 261-262, da lavra do Procurador, Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se no mesmo senSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado da Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do
art. 29 do Regimento Interno, Resolução - TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual da
CEASA – Centrais de Abastecimento do Espírito Santo,
relativa ao exercício de 2014, em comento, necessário é
sua análise para posterior deliberação, em razão da documentação que lhe deu suporte.
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Parquet de Contas opinaram pela IRREGULARIDADE das
contas, em razão da mantença dos indicativos de irregularidade constante dos itens 2.1, 2.2 e 2.3 da Instrução
Técnica Conclusiva - ITC 03585/2017-7, verbis:
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através da Secretaria de Controle Externo de Contas –
Secex Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 03585/2017-7, verbis:
[...]
3 – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual da CEASA-ES - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO
S/A, referente ao exercício encerrado em 31/12/14, cuja
gestão dos atos e fatos de natureza administrativo-contábeis, econômico-patrimoniais e financeiros coube aos
senhores JOSÉ PAULO VIÇOSI (Diretor-presidente – Pe-

Diário Oficial de Contas

ríodo: 01/01 a 31/12/14), GETÚLIO DARCY CURTY PIRES
(Diretor administrativo e financeiro – Período: 01/01 a
31/12/14) e CARMO ROBILOTTA ZEITUNE (Diretor técnico e operacional – Período: 01/01 a 31/12/14).
Considerando que as irregularidades contábeis registradas no Relatório Técnico 377/2016 (fls. 186/213) foram
mantidas, opina-se no sentido de que este Tribunal de
Contas julgue IRREGULARES as contas dos senhores JOSÉ PAULO VIÇOSI e GETÚLIO DARCY CURTY PIRES, no
exercício das funções vinculativas aos cargos de diretor-presidente e diretor administrativo e financeiro, respectivamente, da CEASA-ES - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A, referente ao exercício social de 2014, na forma do artigo 84, inciso III, letra
“d”, da LC nº 621/2012.
Mas, com relação à gestão do senhor CARMO ROBILOTTA ZEITUNE, no exercício das atribuições concernentes
ao cargo de diretor técnico operacional da CEASA-ES CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A,
referente ao exercício social de 2014, opina-se no sentido de que o Tribunal de Contas julgue REGULAR as suas
contas (art. 84, inciso I, da LC 621/12) e emita termo de
notificação dando-lhe ciência da quitação (art. 85 da LC
621/12). (grifo nosso)
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou na íntegra a área técnica, conforme o Parecer de fls. 261-262.
2 . DO MÉRITO:
Desse modo, cumpre a este Relator o enfrentamento de
mérito das irregularidades, cuja mantença foi sugerida
pela área técnica, à luz da documentação constante dos
autos, com base nas demonstrações contábeis, das rawww.tce.es.gov.br

zões de defesa, bem como da legislação e da jurisprudência aplicáveis, a saber:
2.1. DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO APRESENTADO NAS
INFORMAÇÕES E NOS EXTRATOS RELACIONADOS AOS
DEPÓSITOS JUDICIAIS E AQUELE CONTABILIZADO NO
BALANÇO PATRIMONIAL (item 2.1-ITC e 3.1.3.1.1.1-RT).
Base normativa: artigo 85 da Lei Federal 4.320/1964; e
Anexo 07 da IN TC 28/2013.
De acordo com o relato técnico, constatou-se que a documentação juntada pelo atual gestor, Sr. José Carlos Buffon, às fls. 35-181, não pôde ser considerada satisfatória, porque não trouxe um relatório detalhado acerca
das ações judiciais em trâmite nas quais a CEASA era ré,
em 31/12/2014, fornecido pela sua Assessoria Jurídica.
Aduziu que os extratos bancários das contas de bloqueios e depósitos judiciais não representaram todos os
processos judiciais na mesma data, além do que o somatório dos saldos individualizados das contas bancárias
não equivale ao registrado no ativo circulante do balanço patrimonial.
Os responsáveis, através do contador da instituição, alegaram, em síntese, que não houve modificação no saldo
referente a depósitos judiciais, como se verifica das colunas dos anos de 2013 e 2014 do Balanço Patrimonial, razão pela qual não foram enviados os extratos bancários,
tendo a regularização ocorrido no balanço de 2016, conforme prometido.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade, contra argumentando, em
síntese, que os responsáveis não acostaram aos autos o
relatório do setor competente, acerca da situação dos
processos judiciais, em 31/12/2014, nem os extratos
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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bancários referentes aos depósitos judiciais, objetivando legitimar o saldo registrado no balanço patrimonial.
Argumentou, ainda, que não consta da Prestação de
Contas de 2016, cópia do levantamento realizado pelo
setor competente que ampara as baixas contábeis efetivadas nesse exercício, além dos extratos bancários das
contas relativas aos depósitos judiciais.
Examinando o acervo processual, verifico o seguinte:
- Quando da notificação do Sr. José Carlos Buffon para
que encaminhasse a documentação questionada, alegou-se que o mesmo questionamento fora feito nas contas de 2013, e que ainda não teria conseguido regularizar
a situação, tendo designado um funcionário para, juntamente com um representante da Assessoria Jurídica, fizesse levantamento junto ao Fórum e ao local de arquivamento de processos, visando apurar o porquê dos extratos não fecharem com o balanço patrimonial, pedindo
prazo até 31/12/2016;
- Consta do Balanço Patrimonial, no Ativo Não Circulante, o mesmo valor de R$ 1.535.390,79 na conta contábil
Depósitos Judiciais, o que justifica a não remessa dos extratos bancários;
- Com relação ao fato de os saldos dos extratos bancários
relativos à referida conta contábil não bater com o montante do valor existente na contabilidade, não foi informado pela área técnica qual o valor divergente para que
se possa avaliar o seu grau de relevância e respectivo impacto na análise das contas, tendo o Egrégio Tribunal de
Contas da União assim se pronunciado, verbis:
Tomada de Contas Especial. Convênio. INAMPS. Prefeitura Municipal de Anitápolis SC. Omissão na prestação
de contas. Comprovação da apresentação das mesmas
Diário Oficial de Contas

em data anterior à citação. Falhas formais. Contas regulares com ressalva. Determinação.- Processo nº TC
650.194/95-0, Responsável: Edson Passig, Prefeito. Unidade: Prefeitura Municipal de Anitápolis/SC. Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo. g.n

Técnica Conclusiva sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que os documentos apresentados e as razões de defesa não são capazes
de convalidar o saldo registrado no balancete de verificação.

No caso dos autos, não houve apresentação da documentação antes da citação, mas pedido de regularização até o exercício de 2016, o que me parece razoável,
em face da dificuldade de compilação dos dados faltantes.

Examinando o acervo processual, verifico que a divergência apontada não está inserida no contexto da contabilidade da CEASA, uma vez que os seus demonstrativos
contábeis são consentâneos, residindo tão somente no
balancete gerado no SIGEFES.

Posto isto, divirjo parcialmente do entendimento técnico e do órgão Ministerial, devendo tal análise ser novamente realizada nas contas relativas ao exercício de
2016, mantenho a presente irregularidade, porém, sem
o condão de macular as contas em questão.

Posto isto, divirjo do entendimento técnico e do órgão
Ministerial, afasto a presente irregularidade, expedindo-se recomendação no sentido de que, nas próximas
contas, sejam também conciliados os saldos bancários/
contábeis com o apurado pelo SIGEFES.

2.2. DIFERENÇA ENTRE O SALDO DE CAIXA REGISTRADO
NO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO E NAQUELE GERADO
PELO SIGEFES (item 2.2- ITC e 3.2.1.1.1-RT).

2.3. DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO CONTÁBIL E FINANCEIRO DA CONTA DE APLICAÇÃO (item 2.3-ITC e
3.2.3.1.1-RT).

Base normativa: artigo 85 da Lei Federal 4.320/1964.

Base normativa: artigo 85 da Lei Federal 4.320/1964 e
Anexo 07 da IN TC 28/2013.

De acordo com o relato técnico, embora não haja divergência no valor de R$ 4.470,99, entre o termo de verificação de caixa e o balancete de verificação, que apresentam saldo no valor de R$ 10.072,50, constatou-se divergência entre o saldo constante do balancete de verificação (R$ 10.072,50) e o balancete gerado pelo Sigefes (R$ 14.543,49).
Os responsáveis, através do contador da instituição, alegaram, em síntese, que os saldos contábeis registrados
no balanço patrimonial são conciliados com o setor financeiro da CEASA, estando compatíveis com os extratos fornecidos pelo setor.
Em sede de análise conclusiva, o subscritor da Instrução
www.tce.es.gov.br

Segundo o relato técnico, embora não se tenha nos
autos o extrato bancário relativo à conta contábil
1.1.1.03.002 – Conta única do Tesouro, consultou-se o
balancete gerado pelo SIGEFES, verificando-se saldo
correspondente ao que consta do balancete de verificação R$ 59.414,41, sendo o extrato da conta bancária
10.526.879 - BANESTES.
Constatou-se, ainda, que a conta BANESTES 5.555.636
(c/aplicação), apresenta divergência do valor de R$
241.952,29, entre a contabilidade e o extrato bancário,
em razão do não envio do extrato correspondente ao
fundo de investimento.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Com relação à 1ª conta, foi sugerido apenas recomendação no sentido de que, nas próximas contas, seja encaminhado o razão contábil analítico da Conta única do Tesouro – CTU CEASA/ES, código contábil 111110300, ou
outra que venha a substituí-la no Plano de Contas do SIGEFES, já quanto à 2ª citação dos gestores, alegaram,
através do contador da instituição, que os saldos contábeis registrados no balanço patrimonial são conciliados
com o setor financeiro da CEASA, estando compatíveis
com os extratos fornecidos pelo setor.

Posto isto, considerando que a recomendação sugerida
quanto à 1ª conta já foi expedida, adoto, pois, o entendimento técnico e do órgão Ministerial para manter a irregularidade relativa à 2ª conta.

Em sede de análise conclusiva, o subscritor da Instrução
Técnica Conclusiva - ITC sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que os gestores não acostaram os documentos (extratos bancários)
capazes de convalidar o saldo registrado no balancete
de verificação.

Quanto ao Sr. Carmo Robilotta Zeitune, Diretor Técnico Operacional, embora conste na lista de responsáveis, constantes da ITC, não foi chamado aos autos para
se manifestar sobre os indicativos de irregularidade ora
analisados, parece-me que nem poderia, pois não estão
tais fatos afetos à sua área de atuação, assistindo razão à
área técnica que opinou pela regularidade de suas contas.

Examinando o acervo processual, verifico que a divergência apontada se refere, quanto à 2ª conta, ao não envio do extrato bancário da conta fundo de investimentos, visando convalidar a conciliação bancária que gerou o saldo contábil, além de não terem os gestores se
esmerado em explicar o porquê da omissão, no que assiste razão à área técnica.
Com relação à 1ª conta bancária, verifico do arquivo
constante do CD acostado a fl. 3, que nele está inserido
o extrato datado de 6/1/2015, informando que o saldo
é zero e que não houve movimento no período, não se
podendo, portanto, afirmar que não fora enviado junto às contas.
Como antes mencionado, a área técnica, no tocante a esta conta, não considerou irregular, sugerindo apenas a
expedição de recomendação.
Diário Oficial de Contas

Com relação aos responsáveis indicados nestes autos,
verifico que somente foram citados a prestarem esclarecimentos e/ou promoverem os ajustes necessários com
relação a estas contas, os senhores José Paulo Viçosi e
Getúlio Darcy Curty Pires, Diretores: Presidente, e Administrativo/Financeiro, respectivamente,

3. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divergindo parcialmente do posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
www.tce.es.gov.br

1.1. AFASTAR o indicativo de irregularidades tratado no
item 2.2 desta decisão;
1.2. MANTER os indicativos de irregularidade tratados
nos itens 2.1 e 2.3 desta decisão, sendo que no que se
refere ao item 2.1, sem o condão de macular as contas;
1.3. Julgar IRREGULAR a Prestação de Contas Anual CEASA – Central de Abastecimento do Espírito Santo referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade dos senhores José Paulo Viçosi e Getúlio Darcy Curty Pires, Diretores: Presidente e Administrativo/Financeiro, respectivamente, apenando-os com multa individual, no valor
de R$ 3.000,00, em razão da mantença do indicativo de
irregularidade tratado no item 2.3 desta decisão;
1.4. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da CEASA – Central de Abastecimento do Espírito Santo, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do senhor Carmo Robilotta Zeitune, Diretor Técnico, dando-lhe a devida quitação;
1.5. EXPEDIR RECOMENDAÇÃO ao atual chefe da CEASA
– Centrais de Abastecimento do Espírito Santo, no sentido de que nas próximas contas sejam também conciliados os saldos bancários/contábeis com o apurado pelo SIGEFES;
1.6. ENCAMINHAR os autos ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento da decisão, em razão da penalidade aplicada, ARQUIVANDO-SE os autos
após o respectivo o trânsito em julgado e adimplemento
da obrigação respectiva.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/04/2018 - 9ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
4. Especificação do quórum:
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

Neiva

4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva (relator).

Responsável: CLESIO FERREIRA GONCALVES

5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 348/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06873/2016-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto João
Diário Oficial de Contas

Relator: Márcia Jaccoud Freitas
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR COM RESSALVAS – DETERMINAÇÃO –
ARQUIVAR.
A EXA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA –
SAAE, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor CLESIO FERREIRA GONÇALVES.
Com base no Relatório Técnico n.º 00393/2017-1 (fls.
11/21) e na Instrução Técnica Inicial n.º 00844/20171 (fls. 22/23), foi proferida a Decisão Monocrática n.º
01142/2017-4 (fls. 25/26), por meio da qual o senhor
Clesio Ferreira Gonçalves foi citado para justificar o seguinte indício de irregularidade:
3.3.1 Ausência de providências, visando a implantação
da unidade central executora de controle interno.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas razões de justificativas, bem como documentação de apoio
(fls. 32/50).
Instada a manifestar-se, a área técnica, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 00398/2018-1 (fls. 54/58),
opinou pela manutenção do indício identificado no Relatório Técnico. No entanto, considerando que o mesmo
não representa grave informação à norma legal, opinou
pela regularidade com ressalva da prestação de contas.
Sugeriu, ainda, a expedição da seguinte determinação:
www.tce.es.gov.br

(i) Que adote as medidas administrativas visando implantação da unidade central executora de controle interno para possibilitar a elaboração e encaminhamento,
nas futuras prestações de contas, do Relatório e Parecer
do Controle Interno a que se refere o artigo 82, §2º da
Lei Complementar 621/2012 c/c artigo 135, §4º do RITCEES e art. 5º da Res. TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC
43/2017.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer de
fls. 62/63, de lavra do Procurador Luciano Vieira, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pela regularidade com ressalva das contas, bem como pela expedição
da determinação.
É o Relatório.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério
Público de Contas acerca da regularidade com ressalvas
na Prestação de Contas Anual. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 00398/2018-1 (fls. 54/58),
abaixo transcritos:
2. INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 Ausência de providências, visando implantação da
unidade central executora de controle interno (Item
3.3.1 do RTC 393/2017-1)
Base legal Art. 3ºda Resolução TC 227/2011 e § 2º art. 82
da Lei Complementar 621/2012 e IN28/2013.
Conforme relatado no RTC 393/2017-1:
De acordo com as informações encaminhadas pelo gestor, (arquivo 02-MENSAG-1.pdf), não foi implantado órgão de controle interno.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Figura 03 –Demonstração da Justificativa
Justificativa não envio de documento da PCA 2015.
O documento 046 – RELICI constante do anexo 03 da PCA
2015 não foi enviado por não ter controle interno na Autarquia, o Controle Interno é na Prefeitura Municipal de
João Neiva.
Cabe ressaltar que o art.3º da Resolução TC227/2011 estabelece:
Art. 3º O Sistema de controle interno no Estado deverá
abranger os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o
Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de
Contas do Estado e, nos Municípios, os Poderes Executivo e Legislativo, incluindo, em todos os casos, a administração pública direta e indireta.
Diante do exposto, devido à infringência dos dispositivos citados, é necessária a citação do responsável para apresentar justificativas, sobre a ausência de unidade de controle interno, conforme determina a Resolução TC 227/2011.
JUSTIFICATIVA:
Em resposta ao Termo de Citação 01243/2017-1, referente ao processo nº 06873/2016-5 (Prestação de Contas Anual de Ordenador) venho esclarecer através deste que não foi implantado a Unidade Central de Controle Interno no SAAE de João Neiva, por entendimento,
se tratando de um órgão pequeno ficaria caro manter a
Unidade Central de Controle Interno, por ser uma autarquia municipal poderia ser realizado o controle em conjunto com a Prefeitura Municipal, visto que a Lei Municipal nº 2.526 de 27 de setembro de 2013 criou a Unidade Central de Controle Interno - UCCI, que em seu artigo
3º que inclui a administração indireta. Segue Lei nº 2.526
Diário Oficial de Contas

e Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva.
DA ANÁLISE:
O gestor relata que não foi implantado a Unidade Central
de Controle Interno no SAAE de João Neiva, por entendimento, se tratando de um órgão pequeno ficaria caro
manter a Unidade Central de Controle Interno, por ser
uma autarquia municipal poderia ser realizado o controle em conjunto com a Prefeitura Municipal.
Ocorre que, o SAAE de João Neiva é uma Unidade Gestora, assim como tal, realiza atos de gestão, orçamentária,
financeira, patrimonial e de controle cujo titular está sujeito à prestação de contas nos termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
O artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 é taxativo ao
estabelecer que,
Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do
Tribunal de Contas. [...]
§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno, os quais deverão conter os elementos indicados
em atos normativos do Tribunal de Contas.
A RESOLUÇÃO TC n° 227, DE 25 DE AGOSTO DE 2011 estabelece que,
Art. 2°. Determinar aos Poderes e órgãos do Estado e dos
Municípios do Espírito Santo, que ainda não tenham implantado sistema de controle interno, que o façam até o
mês de agosto/2013, mediante lei específica, observanwww.tce.es.gov.br

do as recomendações apresentadas no Guia mencionado no artigo anterior.§ 2°. A falta de instituição e manutenção do sistema de controle interno poderá ensejar à
irregularidade das contas e/ou a emissão de parecer prévio contrário à sua aprovação, sem prejuízo das penalidades previstas em lei ao respectivo responsável, por
omissão no seu dever legal.
Art. 3º. O sistema de controle interno no Estado deverá
abranger os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o
Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de
Contas do Estado e, nos Municípios, os Poderes Executivo e Legislativo, incluindo, em todos os casos, a administração pública direta e indireta.
§ 2°. O plano de ação para a implantação do sistema
de controle interno, no âmbito de cada Poder ou Órgão
mencionado no caput deste artigo, deverá ser encaminhado a este Tribunal de Contas até 30/09/2013, devidamente acompanhado do ato de nomeação do responsável pela Unidade Central de Controle Interno, e das informações contidas no parágrafo único do artigo 10.
Desta forma, a partir do exercício de 2015, considerando
o fim do prazo de implantação o Tribunal passou a exigir
o disposto no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012
e o gestor descumpriu tal exigência.
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO
NEIVA (SAAE), exercício de 2015, formalizada de acordo
com a Resolução TC 297/16 e alterações posteriores, sob
a responsabilidade do Sr. CLÉSIO FERREIRA GONÇALVES.
Conforme acima exposto não foram apresentados eleSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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mentos suficientes ao afastamento da seguinte irregularidades

legiado aprove a minuta de deliberação que submeto à
apreciação.

2.2 Ausência de providências, visando implantação da
unidade central executora de controle interno, infração
aos artigos Art. 3º da Resolução TC 227/2011 e § 2º art.
82 da Lei Complementar 621/2012 e IN28/2013.

Em 21 de fevereiro de 2018.

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, considerando que as irregularidades mantidas, em relação ao item 2.1 desta instrução,
não representam grave infração à norma legal, opina-se
no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue
REGULARES COM RESSALVA as contas do Sr. CLÉSIO FERREIRA GONÇALVES, no exercício de funções de ordenadora de despesas do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE JOÃO NEIVA (SAAE), no exercício de 2015,
na forma do artigo 84, II, d da Lei Complementar Estadual 621/2012.
E, ainda:
1) Com fundamento no artigo 86 da Lei Complementar
Estadual 621/2012 c/c o artigo 162, §2º do RITCEES, considerando o exposto no item 2.1 desta ITC, que seja determinado ao atual gestor, ou quem venha a sucedê-lo:
a) que adote as medidas administrativas visando implantação da unidade central executora de controle interno
para possibilitar a elaboração e encaminhamento, nas
futuras prestações de contas, do Relatório e Parecer do
Controle Interno a que se refere o artigo 82, §2º da Lei
Complementar 621/2012 c/c artigo 135, §4º do RITCEES
e art. 5º da Res. TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017.
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o CoDiário Oficial de Contas

MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, ante as razões expostas pela relatora, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de
Contas Anual do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA – SAAE, referente ao exercício de
2015, sob a responsabilidade do senhor CLESIO FERREIRA GONÇALVES, dando-lhe quitação;
1.2. DETERMINAR ao atual gestor adote as medidas administrativas visando implantação da unidade central
executora de controle interno para possibilitar a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a que se
refere o artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012
c/c artigo 135, §4º do RITCEES e art. 5º da Res. TCEES
227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na
Instrução Normativa TC 43/2017.
1.3. Arquivar, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/04/2018 - 9ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (em
www.tce.es.gov.br

substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 367/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processos: 03354/2013-9, 08135/2017-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2012
UG: CMGL - Câmara Municipal de Governador Lindenberg
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: WESLEY CORREA CARVALHO, JORIELSEN
ALENCASTRO MORELLO,MARIA CLEIDES VICOZA CORADINI GRASSI, LUIZ MARCOS PERINI FIOROT, DOUGLAS
MORELLO, GENIVALDO PIONA [REYNALDO STRUTZ LEAL MATIELO SILVA (OAB: 16016-ES), FERNANDO JOSE DA
SILVA (OAB: 103A-ES, OAB: 32956-RJ, OAB: 032956-RJ)],
PAULO ROBERTO LUBIANA, JONECI INACIO DE OLIVEIRA,
Segunda-feira, 9 de julho de 2018

441

ATOS DA 1a CÂMARA

RAFAEL JOAO PEREIRA CHAVES, MARIA CRISTINA PINA
OLIVEIRA FIORIN, LEOCIR FEHLBERG [GREGORIO RIBEIRO DASILVA (OAB: 16046-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES)], SANDRA PAULO PASSAMAI, ALLAN ANTONIO SARNAGLIA, GRAZIELE MARQUES FINCONOVENTA

do integralmente o opinamento da área técnica e convertendo os presentes autos em Tomada de Contas Especial, em face dos indícios de dano ao erário, o que foi
acompanhado na Decisão Preliminar TC 50/2015 - 1ª
Câmara (fls. 1827-1828). Por meio desta, foram determinadas as citações dos responsáveis.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR (EXERCÍCIO DE 2012) – JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG – CONTAS IRREGULARES – RESSARCIMENTO – MULTA – RECOMENDAÇÃO
– ARQUIVAR.

Após o cumprimento da garantia processual do direito
ao contraditório e à ampla defesa aos senhores Allan Antonio Sarnaglia, Joneci Inácio de Oliveira, Jorielsen Alencastro Morello, Rafael Chaves, Douglas Morello e Paulo
Roberto Lubiana, os quais não compareceram aos autos
no prazo legal, foi declarada sua revelia (Decisão Monocrática 610/2016 - fls. 1976/1978).

O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Câmara Municipal de Governador Lindenberg,
referente ao exercício de 2012.
A área técnica elaborou o Relatório Técnico Contábil RTC
70/2014 (fls. 136-157), no qual apontou indícios de irregularidades, que foram reunidos na Instrução Técnica
Inicial 210/2014 (fls. 158-162), sugerindo a citação dos
responsáveis para prestarem esclarecimentos e a realização de diligência externa a fim de que fossem remetidos
a esta Corte documentos referentes aos pagamentos de
diárias pela Câmara Municipal, o que foi acolhido na Decisão Preliminar TC 93/2014 (fls. 178/179).
Após apresentação de documentos, os autos retornaram
à 4ª Secretaria de Controle Externo, que elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI 431/2015 (fls. 1768/1817) opinando pela citação dos responsáveis em relação às irregularidades referentes à concessão de diárias.
Proferi o Voto 1398/2015 (fls. 1821-1826), corroboranDiário Oficial de Contas

Tendo os autos retornado à área técnica para análise, a
Secretaria de Controle Externo de Contas elaborou a Manifestação Técnica 432/2016 (fls. 1981-2014), registrando ter verificado que o Ordenador de Despesas e Presidente da Câmara, senhor Genivaldo Piona, não tinha sido citado pelo débito relativo à concessão irregular de
diárias na condição de responsável solidário, motivo pelo qual propôs a citação deste pelo débito.
Nesse sentido, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
414/2016 (fls. 2016-2023), com sugestão de citação ao
senhor Genivaldo Piona para que apresente esclarecimentos ou recolha as importâncias devidas em razão
de sua responsabilidade solidária, como Presidente da
Câmara Municipal pelos indícios de irregularidades verificados na concessão de diárias. Corroborando com o
opinamento da área técnica emiti a Decisão Monocrática 724/2016 (fls. 2025-2027) para que o responsável
apresentasse as informações que entendesse necessárias acerca dos fatos indicados na Instrução Técnica Inicial ITI 414/2016.
www.tce.es.gov.br

Regularmente citado, Termo de Citação 744/2016 (fls.
2028), o Sr. Genivaldo Piona apresentou justificativas e
documentos acostados às fls. 2032/2048.
Após o encaminhamento de documentos pelo gestor
(fls. 2028), a área técnica desta Corte elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 4500/2016, onde conclui pela irregularidade das contas. Seguiu-se o Parecer 582/2017
do Ministério Público de Contas, da lavra do Procurador
de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, no mesmo
sentido.
Encaminhei os autos à área técnica para que procedesse à devida instrução quanto ao reflexo da recente decisão do STF referente à constitucionalidade do pagamento do 13º salário e o terço de férias aos agentes público.
Esta deliberou sobre a matéria e emitiu a Manifestação
Técnica 660/2017, propondo o afastamento dos indicativos de irregularidades contidos nos itens 4.2.2.1.1 do
RTC 70/2014 e 1.1 da ITI 210/2014, conforme analisados
nos itens II.I e II.II da manifestação (Pagamento de décimo terceiro salário ao Presidente e vereadores da Câmara e Incidente de inconstitucionalidade da Lei Municipal
464/2009), tendo em vista a decisão no Recurso Extraordinário 650.898 do STF.
Segue Parecer 2176/2017 do Ministério Público de Contas, da lavra do Procurador de Contas Luis Henrique
Anastácio da Silva, no mesmo sentido.
Desta forma, apresentei Voto 4845/2017 às fls. 1130
a 1176, pela rejeição das alegações de defesa e consequente manutenção das irregularidades, conforme posicionamento da área técnica e do Ministério Público de
Contas, concedendo prazo para recolhimento do débito, de acordo com os §§ 3º e 4º do art. 157 do Regimento Interno.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Conforme Decisão Preliminar TC 3212/2017 (fls.
1177/1219), este Tribunal de Contas, na forma do art.
157 § 3º de seu Regimento Interno, decidiu pela rejeição
das alegações de defesa e pela notificação dos responsáveis, senhores Genivaldo Piona, Joneci Inácio de Oliveira, Jorielsen Alencastro Morello e Douglas Morello,
para que no prazo de 30 dias, recolhessem a importância devida.
Os responsáveis foram regularmente notificados da Decisão, conforme Publicação em Diário Oficial 622/2017
(fls. 1220).
No Despacho 56915/2017 (fls. 1222) a Secretaria Geral
das Sessões informa que foi protocolizado nesta Corte
documentações sob os nºs 15217/2017, 15218/2017 e
15219/2017, referente à Decisão 3212/2017.
Em seguida, por meio do Despacho 57309/2017 (fls.
1223) a Secretaria Geral das Sessões informa que os retro mencionados protocolos foram autuados como recurso.
De fato, pesquisando o e-TCEES, verifica-se que os protocolos foram autuados como Recurso de Reconsideração
(TC 8135/2017), julgado pelo não conhecimento na 39ª
Sessão Ordinária do Plenário.
Desta forma, considerando que não foi protocolizada nenhuma documentação em atendimento ao item 2 da Decisão TC 3212/2017, os autos foram encaminhados são
Ministério Público de Contas para manifestação.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A decisão preliminar 3212/2017, com fundamento no
art. 157, § 3º do Regimento Interno deste Tribunal –
Resolução 261/2013, tem por objeto o saneamento do
Diário Oficial de Contas

processo, na forma do § 4º do mesmo artigo e é cabível
sempre que, mesmo rejeitando as alegações de defesa,
o Tribunal reconhecer a boa-fé do agente responsável e
a inexistência de irregularidade grave nas contas, como
se configurou no caso presente.
A liquidação do débito nessa oportunidade processual
enseja o julgamento pela regularidade com ressalva das
contas e quitação.
Trata-se de decisão preliminar, da qual não cabe recurso,
na forma do art. 398, III do Regimento Interno.
Não ocorrendo o recolhimento tempestivo da importância devida, o Tribunal julgará o mérito das contas, nos
termos de sua Lei Orgânica.
Caberia aos agentes responsáveis, tomando ciência da
rejeição de suas alegações de defesa, recolher a importância devida. Como não o fizeram, passa-se ao julgamento de mérito.
Neste sentido manifestou-se o Ministério Público de
Contas (fls. 1227/1228):
“(...) Nesse contexto, oportunizou-se aos responsáveis a
possibilidade de que suas contas fossem julgadas regulares com ressalva, desde que promovessem a liquidação
tempestiva do débito.
Ocorre que às fls. 1224/1225 consta a informação do Gabinete do Conselheiro Relator de que foram protocolizadas tão somente documentações autuadas “como Recurso de Reconsideração – Processo TC 8135/2017”, “julgado pelo não conhecimento na 39ª Sessão Ordinária do
Plenário”.
Destarte, os responsáveis não comprovaram o recolhimento do débito.
www.tce.es.gov.br

Isto posto, com fulcro no art. 157, §6º, do RITCEES, o
Ministério Público de Contas reitera o parecer de fls.
1105/1106, pugnando sejam julgadas IRREGULARES as
contas dos responsáveis, sem prejuízo da aplicação de
multa e da expedição de recomendação sugeridas na
ITC. (...)”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. manter as seguintes irregularidades, descritas nos
itens 2.1 e 2.2 da ITI 414/2016:
1.1.1. Ausência de comprovação documental que motivou a concessão do valor de diárias constante na prestação de contas da Câmara Municipal (item 3.1 da ITC
431/2015 e item 2.1 da ITI 414/2016)
Base Normativa: artigo 37, caput, da Constituição Federal; artigo 32 da Constituição Estadual; artigo 62 c/c Inciso III, § 2º, do artigo 63 da Lei 4.320/64; e, artigo 65 da
Lei Orgânica Municipal do Município de Governador Lindenberg, de 28/08/2001
1.1.2. Concessão de diárias para viagens a reuniões políticas e outros motivos não pertinentes as funções e
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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as atividades legislativas constitucionalmente definidas, contrariando o interesse público (item 3.2 da ITI
431/2015 e item 2.2 da ITI 414/2016)
Base Normativa: artigo 37, caput, da Constituição Federal; artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º da Resolução CMGL 05,
de 21 de março de 2002 (Regimento Interno da Câmara
Municipal de Governador Lindenberg); artigo 1º da Resolução CMGL 12, de 17 de outubro 2006, da Câmara
Municipal de Governador Lindenberg; artigo 24 da Lei
Orgânica Municipal de Governador Lindenberg; artigo
65 da Lei Orgânica Municipal de Governador Lindenberg
Item da ITI 431/2015 Agentes Responsáveis
3.1
Genivaldo Piona
JoneciInácio de Oliveira
Jorielsen Alencastro
Morello
Douglas Morello
3.2
Genivaldo Piona
JoneciInácio de Oliveira
Jorielsen Alencastro
Morello
Douglas Morello

Ressarcimento
VRTE)
1.204,1259
451,5472
301,0315
376,2893

Item da
431/2015
3.1

(em

752,5787
451,5472
75,2579
75,2579

1.2. acolher as razões de justificativas do senhor Genivaldo Piona e afastar o indicativo de irregularidade apontado no item 3.1.1 do RTC 70/2014 e analisado no item
2.1 da MT 432/2016;
1.3. rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do exercício de 2012 do senhor Genivaldo
Piona – Presidente da Câmara Municipal, com amparo
no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar
621/2012, em razão do cometimento de infrações que
causaram dano injustificado ao erário dispostas nos
itens 3.1 e 3.2 da ITI 431/2015, condenando-o ao resDiário Oficial de Contas

sarcimento do valor equivalente a R$ 8.330,00 (oito mil,
trezentos e trinta reais), correspondentes a 3.687,6356
VRTE ao erário municipal, de forma autônoma e solidária, conforme tabela a seguir, aplicando-lhe multa no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos nos termos do art. 135, III da Lei Complementar 621/2012 e art.
389, III do Regimento Interno;

3.2

ITI Agente(s) responsável(is)
Genivaldo Piona
Joneci Inácio. de
Oliveira
Jorielsen A. Morello
Douglas
Morello
Genivaldo Piona
Joneci Inácio de
Oliveira
Jorielsen A. Morello
Douglas
Morello
Total

Ressarcimento
(em R$)
2.720,00
1.020,00
680,00
850,00

Ressarcimento
(em VRTE)
1.204,1259
451,5472
301,0315
376,2893

1.700,00
1.020,00
170,00
170,00

752,5787
451,5472
75,2579
75,2579

8.330,00

3.687,6356

VRTE 2012: R$ 2,2589
1.4. julgar irregulares as contas do senhor Joneci Inácio de Oliveira – Vereador –, declarado revel pelo relator nos termos da DECM 610/2016, em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao
erário disposta nos itens 3.1 e 3.2 da ITI 431/2015, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a R$
2.040,00 (dois mil e quarenta reais), correspondentes
a 903,0944 VRTE ao erário municipal, em com amparo
no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar
621/2012, solidariamente com senhor Genivaldo Piona,
aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil rewww.tce.es.gov.br

ais), nos termos nos termos do art. 135, III da Lei Complementar 621/2012 e art. 389, III do Regimento Interno;
1.5. julgar irregulares as contas do senhor Jorielsen
Alencastro Morello – Vereador –, declarado revel pelo
relator nos termos da DECM 610/2016, em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado
ao erário disposta nos itens 3.1 e 3.2 da ITI 431/2015,
condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a
R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), correspondentes a 376,2894 VRTE ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012, solidariamente com o senhor Genivaldo
Piona, aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais), nos termos nos termos do art. 135, III da Lei
Complementar 621/2012 e art. 389, III do Regimento Interno;
1.6. julgar irregulares as contas do senhor Douglas Morello – Servidor –, declarado revel pelo relator nos termos da DECM 610/2016, em razão do cometimento de
infração que causou dano injustificado ao erário disposta nos itens 3.1 e 3.2 da ITI 431/2015, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a R$ 1.020,00
(um mil e vinte reais), correspondentes a 451,5472 VRTE ao erário municipal, em com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012, solidariamente com senhor Genivaldo Piona, aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos
termos nos termos do art. 135, III da Lei Complementar
621/2012 e art. 389, III do Regimento Interno,
1.7. afastar a responsabilidade dos Vereadores: Allan
Antônio Sarnaglia, Graziele Marques Finco, Leocir Fehlberg, Luiz Marcos Perini Fiorot e Paulo Roberto Lubiana; como também dos servidores: Wesley Corrêa, SanSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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dra Paulo Passamai, Maria Cristina Pina, Rafael Chaves e
Maria Cleides V. C. Grassi, tendo em vista o ressarcimento dos valores devidos, conforme comprovantes juntados aos autos;

FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1.8. recomendar, conforme disposto no item 2.1 da MT
432/2016, ao atual gestor da Câmara Municipal de Governador Lindenberg que observe os requisitos formais
para abertura de créditos adicionais suplementares, restringindo-se o ato normativo à competência do chefe do
Poder Executivo municipal e oferecendo-lhes a devida
publicidade nos termos da Lei Orgânica e demais instrumentos relacionados à publicidade de leis e atos normativos municipais.

PROCESSO: TC 4797/2016

2. Unânime.

JURISDICIONADO: Câmara Municipal de Anchieta

3. Data da Sessão: 11/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.

ASSUNTO: Tomada de Contas Especial
EXERCÍCIO: 2016

4. Especificação do quórum:

REPRESENTANTE: Jocelem Gonçalves de Jesus

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

RESPONSÁVEIS: Dilermando Melo de Souza Junior, Antonio Marcos Soares Almeida, Glécia da Silva Guimarães

4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.

PROCURADOR: Cezario Marchezi Neto (OAB/ES 18.546)

5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
Diário Oficial de Contas

ACÓRDÃO TC- 368/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO SEM CONTRAPRESTAÇÃO LABORAL – GABINETE DE VEREADOR MUNICIPAL – DANO AO ERÁRIO
– MULTA – REMETER CÓPIA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – ARQUIVAR.
O EXMO. SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
RELATÓRIO
Este processo tem por objeto documentação encaminhada a esta Corte de Contas pelo Senhor Jocelém Gonçalves de Jesus, Presidente da Câmara Municipal de An-

www.tce.es.gov.br

chieta e recebida como Representação, acerca de indícios de pagamento de salários pelo legislativo municipal
para funcionários vinculados e mantidos no gabinete do
Vereador Dilermando Melo de Souza Junior, sem a devida contraprestação laboral, assim chamados “funcionários fantasmas”.
Atendendo a notificação deste Tribunal, o Presidente da
Câmara Municipal de Anchieta, trouxe aos autos a documentação, conforme consta às fls. 49/549, composta pela cópia do Processo Político Administrativo 1239/2015,
instruído com evidências e documentos que subsidiaram os trabalhos e conclusão da Comissão Processante
01/2015.
Preliminarmente, a Secex Denúncias sugeriu o conhecimento da Representação, conforme Manifestação Técnica 1206/2016 (fls.556/558), elaborando em seguida a
Instrução Técnica Inicial 1144/2016 (fls. 559/567), com
proposta de conversão dos autos em Tomada de Contas
Especial e citação dos responsáveis.
Promovida a citação dos responsáveis, apresentou justificativa o Senhor Dilermando Melo de Souza Junior,
conforme consta às fls. 604/657 dos autos; quanto ao senhor Antonio Marcos Soares Almeida e a senhora Glécia da Silva Guimarães, embora regularmente citados
(fls.582 e 579 respectivamente), não apresentaram alegações de defesa, tendo sido declarada sua revelia.
Encaminhados os autos à Secex Previdência, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva 5112/2017 com opinamento pela irregularidade das contas dos agentes responsáveis e consequente ressarcimento solidário.
O Ministério Público de Contas (parecer 6153/2017) anui
à proposta contida na ITC 5112/2017.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Assim vieram os autos a este Gabinete para emissão de
voto. Há nos autos solicitação de sustentação oral pelo
responsável Dilermando Melo de Souza Junior.
Na sessão da 1ª. Câmara do dia 21 de março de 2018
foi realizada sustentação oral pelo Dr. Cezário Marchezi Neto, representando o senhor Dilermando Melo de
Souza Junior. Processo mantido em pauta e julgamento adiado.
As notas taquigráficas da sustentação oral permitem verificar-se que o procurador do Senhor Dilermando Melo
de Souza Junior repete cada um dos argumentos trazidos
em sua defesa escrita.
Sustenta a arguição de preliminares, todas elas já analisadas na Instrução Técnica Conclusiva, assim como reafirma os argumentos de mérito, como a existência de
termo de ajuste de conduta com o Ministério Público e
o fato de o processo de cassação não ter sido concluído
na Câmara; estes também analisados na Instrução Técnica Conclusiva 5112/2017, como se vê adiante, na fundamentação deste voto.
Também quanto a provas nada foi trazido que pudesse
desconstituir ou modificar as conclusões da área técnica
e do Ministério Público neste processo.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
2.1 Quantos aos fatos apurados e apontados na ITI
1144/2016
Este processo teve início com o envio pelo Presidente
da Câmara Municipal de Anchieta do Parecer Final da
Comissão Processante 01/2015, que concluiu pela procedência da denúncia em face do vereador, Senhor Dilermando Melo de Souza Júnior, em relação ao fato de
Diário Oficial de Contas

“manter servidores fantasmas’” em seu gabinete.
O relatório da comissão processante da Câmara Municipal foi em embasado em provas como os registros de
ponto do servidor Antônio Marcos Soares Almeida tanto na Câmara Municipal quanto na empresa Sistermi Locação de Máquina e Equipamentos LTDA, além de depoimento de testemunhas. A mesma documentação foi levada em consideração em relação à servidora Glécia da
Silva Guimarães, à exceção do controle de ponto das empresas em que ela trabalhou, pois informou que não havia em seu depoimento.
A ITI 1144/2016 acolhe como fundamento a conclusão
contida parecer final da comissão processante, apontando as responsabilidades dos agentes envolvidos.
O Senhor Antônio Marcos Soares Almeida, foi nomeado em 18 de novembro de 2014 para o cargo de Secretário de Gabinete Parlamentar, tendo permanecido até 3
de fevereiro de 2015, quando foi nomeado para o cargo
em comissão de Agente Parlamentar, tendo permanecido nesse até 3 de agosto de 2015, conforme fls. 221/222
e 226 dos autos. Nesse período, estava sujeito ao horário de expediente, das 12 às 18 horas, conforme controle
de ponto acostados às fls. 71/83.
Por outro lado, consta nos autos que no período de
13/2/2015 a 17/4/2015 o Sr. Antônio desempenhou atividades em uma empresa privada. De acordo com os documentos de fls. 450/460 (controle de ponto, contrato
de trabalho e ficha financeira) ele cumpria uma carga horária diária, que estava compreendida entre 7 e 17 horas, o que o impedia de ter exercido as funções do cargo
público entre os meses de fevereiro a abril de 2015, haja
vista a incompatibilidade de horários.
www.tce.es.gov.br

Daí se conclui que o Senhor Antônio Marcos Soares Almeida percebeu remuneração da Câmara Municipal de
Anchieta sem prestar nenhuma contraprestação laborativa no período de 13/2/2015 a 17/4/2015, tendo causado, com isso, dano ao erário municipal, conforme abaixo demonstrado:
Mês/2015
Fevereiro
Março
Abril

Salário Perce- Dano apurado
bido
R$ 1.573,41
R$ 2.038,23
R$ 5.649,87
R$ 2.038,23

Valor
Dano
Atualizado
R$ 6.210,84
(2.102,59 VRTE)

A Senhora Glécia da Silva Guimarães, conforme se comprova pela documentação de fls. 404/405, exerceu o cargo de Assessora Parlamentar 1º de dezembro de 2014 a
1º de julho de 2015; e o cargo de Agente Parlamentar de
7 de julho de 2015 a 3 de agosto de 2015 (fls. 401/402),
período em que trabalhava, na maior parte do tempo,
das 7 às 13 horas, consoante demonstrativos de controle
de ponto presentes nas fls. 410/425.
Conforme depoimento da servidora, acostado às fls.
378/379:
(...) “Que exercia o cargo de Assessor Parlamentar; Que
não tinha horário certo de trabalho, vindo de manhã para assinar o ponto, retornando no final da tarde; Que saía
de Vitória por volta das 05:00hs da manhã, chegando na
Câmara, assinava o ponto e retornava; (...) Que também
trabalhava em alguns restaurantes do Shopping, pois é
formada em gastronomia; (...) Que trabalhava no Shopping a partir das 08:00hs da manhã; Que vinha para a
Câmara, batia o ponto e retornava ao Shopping para trabalhar; Que saía do trabalho no shopping às 14:00hs;
(...)”.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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As alegações feitas pela própria servidora foram confirmadas pelas testemunhas arroladas no Processo Administrativo, conforme pode ser visto nos depoimentos
acostados às fls. 365/377, restando comprovado que a
Senhora Glécia da Silva Guimarães percebeu remuneração da Câmara Municipal de Anchieta sem prestar nenhuma contraprestação laborativa por todo o período
em que esteve lotada na Câmara Municipal de Anchieta, tendo causado, com isso, dano ao erário municipal.
Cálculo do dano:
Mês/ano

Salário Perce- Dano apurado
bido
D e z e m - R$ 3.785,29
bro/2014
R$ 3.785,29
Janeiro/2015 R$ 3.785,29
F e v e r e i - R$ 3.785,29 R$ 26.497,03
ro/2015
R$ 3.785,29
Março/2015 R$ 3.785,29
Abril/2015
R$ 3.785,29
Junho/2015
Julho/2015

Valor
Dano
Atualizado

Valores percebidos indevidamente por
Antônio Marcos Soares Almeida
R$ 6.210,84 (2.102,59
VRTE)

Valores percebidos indevidamente por
Glécia da Silva Guimarães
R$ 29.127,87
(9.860,82 VRTE)

Valor Dano Atualizado
relativo à Dilermando
Melo de Souza Junior
R$
35338,71
(11.963,41 VRTE)

2.2 Quanto às preliminares arguidas pelo Sr. Dilermando Melo de Souza Junior – Vereador Municipal
R$ 29.127,87
(9.860,82 VRTE)

O Senhor Dilermando Melo de Souza Junior provocou
dano ao erário ao permitir que os servidores acima recebessem a remuneração inerente ao cargo sem o devido
desempenho de suas atividades.
Em seu próprio depoimento o vereador atesta seu conhecimento dos fatos, ao afirmar: “(...) Que tinha ciência de que o Sr. Antônio Marcos tinha vínculo empregatício na empresa SISTERMI; que no período em que o Sr.
Antônio Marcos trabalhou no gabinete do denunciado
também estava empregado pela empresa SISTERMI; (...)
que sabia que Sra. Glécia tinha outros vínculos na área
da gastronomia; (...)”.
Sua responsabilidade decorre do fato de estarem os reDiário Oficial de Contas

feridos servidores sob sua chefia e supervisão e de ter
atestado o controle de ponto dos servidores como se
estivessem efetivamente trabalhando, conforme documentos de fls. 71/83 (Antônio Marcos Soares Almeida) e
fls. 410/425 (Glécia da Silva Guimarães); de seus atos decorreu dano ao erário em conjunto com os referidos servidores, devendo ser responsabilizado nos termos da lei.

Preliminarmente, alega o responsável:
Nulidade formal, em razão do processo administrativo já
ter sido julgado na Câmara de Vereadores;
Ter o relatório final da comissão processante concluído
pela responsabilização dos servidores Antonio Marcos
Soares Almeida e Glécia da Silva Guimarães, sendo porém, inconclusivo quanto à sua responsabilização solidária;
Ausência de comprovação de dolo ou culpa e impossibilidade de ser processado duas vezes pelo mesmo fato, por
violação da coisa julgada;

nas, no relatório final da Comissão Processante 001/15,
que, conforme afirma, sequer foi julgado em Plenário,
dessa forma afrontando o direito de defesa do representado, ensejando, como isso a suspensão e arquivamento
da tomada de contas.
Violação ao princípio da segurança jurídica em afronta
ao art. 5º inc. XXXVI, da CF/1988, por contrariar decisão
liminar que suspendeu o processo político administrativo nº 1239/2015, uma vez que, se não houve condenação do representado, não haveria que se falar em devolução de valores por supostos danos ao erário;
Perda superveniente do interesse de agir em razão de
Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado com o
Ministério Público Estadual, em que os Assessores Parlamentares, por exercerem atividades externas, estariam
desobrigados de assinar folha de ponto, o que afastaria
a atuação desta Corte de Contas ante a ausência de dano ao erário pelo fato de terem os assessores exercido
as funções pertinentes ao cargo, conforme afirmado pelo representado.
A Instrução Técnica Conclusiva 5112/2017 analisa as
preliminares arguídas, conforme se transcreve:

Ausência de conclusão do processo de cassação, por não
ter havido julgamento em Plenário do Relatório Final da
Comissão Processante 001/2015, suspenso através de liminar.

De início, é de se esclarecer que o Processo Político Administrativo 001/2015 instaurado pela Câmara Municipal de Anchieta, com vistas à apuração e processamento de denúncia por cometimento de possíveis atos de
improbidade em face do vereador Dilermando Melo de
Souza Junior, tem natureza jurídica distinta do controle
externo exercido pelo Tribunal de Contas do Estado.

Violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
em afronta ao art. 5º, inc. LV da CF/1988, uma vez que a
abertura de tomada de contas especial baseou-se, ape-

Ao contrário do que sustenta o responsável, para a instauração do processo de tomada de contas, não é necessária a comprovação da má-fé ou desonestidade do
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agente, ou que haja efetiva condenação em processo
em qualquer das instâncias (político, administrativa, civil ou criminal). Nas hipóteses em que for constatado dano ao erário resultante de omissão no dever de prestar
contas, de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, ou
desvio de dinheiro público, o Tribunal, ao julgar irregulares as contas, fixará a responsabilidade do agente público que praticou o ato irregular (artigo 87, inciso II da LC
nº 621/2012).
Nesse aspecto, em que pese o sobrestamento do processo político administrativo por medida liminar no qual o
julgamento do Relatório Final da Comissão Processante
001/2015 da Câmara Municipal de Anchieta mantem-se
suspenso, tal interrupção não prescinde a devida apuração dos fatos e dos indícios de irregularidades e possíveis
danos ao erário, consoante conclusões exaradas no Relatório da Comissão Processante.
Impõe-se destacar que esta Corte de Contas exerce as
atribuições constitucionais expressamente previstas no
artigo 71 c/c 75 da Constituição Federal, pelo art. 71 da
Constituição Estadual, pelo art. 1º da Lei Complementar
nº 621/2012, em conformidade com o Princípio da Independência das Instâncias, de forma que um mesmo ato
poderá repercutir simultânea e independentemente nas
esferas penal, civil e administrativa.
O Tribunal não está, no presente caso, condenando o
responsável por ato de improbidade administrativa.
Nem poderia, pois não é da competência dos Tribunais
de Contas condenarem gestores por atos desta natureza, os quais devem ser levados a efeito em procedimento próprio, como realizado no caso.
Para o Tribunal, julgar pela irregularidade das contas ou
para aplicação de multa, basta que o gestor tenha comeDiário Oficial de Contas

tido, de forma não justificada, ato ilegítimo ou antieconômico lesivo ao erário ou deixado de adimplir sua obrigação de prestar contas dos recursos recebidos, e que
lhe fosse exigível conduta diversa, para ficar caracterizada sua responsabilidade subjetiva.
Sobre a competência dos Tribunais de Contas, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal – STF no sentido de
que há independência das instâncias, e que a submissão
do feito a qualquer outra esfera, inclusive do Poder Judiciário, não retira a competência constitucional do Tribunal para julgar as contas daqueles que derem causa
a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário, tal como devidamente disposto no
art. 71, inciso II da Carta Magna Federal, conforme abaixo transcrita:
MS 25880 / DF - DISTRITO FEDERAL (Publicado 16-032007)
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO. COMPETÊNCIA. ART. 71, II, DA CONSTITUIÇÃO
DO BRASIL E ART. 5º, II E VIII, DA LEI N. 8.443/92. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 148 A
182 DA LEI N. 8.112/90. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO DISCIPLINADO NA LEI N. 8.443/92. AJUIZAMENTO DE
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE DA TOMADA
DE CONTAS ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. QUESTÃO FÁTICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A competência do Tribunal de Contas da União para julgar contas
abrange todos quantos derem causa a perda, extravio
ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário,
devendo ser aplicadas aos responsáveis, em caso de
www.tce.es.gov.br

ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as
sanções previstas em lei, lei que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado
aos cofres públicos [art. 71, II, da CB/88 e art. 5º, II e VIII,
da Lei n. 8.443/92]. 2. A tomada de contas especial não
consubstancia procedimento administrativo disciplinar.
Tem por escopo a defesa da coisa pública, buscando o
ressarcimento do dano causado ao erário. Precedente
[MS n. 24.961, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ
04.03.2005]. 3. Não se impõe a observância, pelo TCU,
do disposto nos artigos 148 a 182 da Lei n. 8.112/90, já
que o procedimento da tomada de contas especial está disciplinado na Lei n. 8.443/92. 4. O ajuizamento de
ação civil pública não retira a competência do Tribunal
de Contas da União para instaurar a tomada de contas
especial e condenar o responsável a ressarcir ao erário
os valores indevidamente percebidos. Independência
entre as instâncias civil, administrativa e penal.
Nesse mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal de
Contas da União, conforme Acórdão 2470/2009 – Plenário:
AGRAVO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PRCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO JUDIICAL COM O MESMO OBJETO DA TCE.
DENEGADO PELO RELATOR, EM FACE DO PRINCÍPIO DA
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. MATÉRIA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO TRIBUNAL. INEXISTE O RISCO DE
DUPLA OBRIGAÇÃO AO PAGAMENTO DO MESMO DÉBITO. INDEPENDÊNCIA DAS DEMAIS SANÇÕES ORIUNDAS
DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DA TCE.
CONHECIMENTO. NÃO PROVIDA. CIÊNCIA DAOS INTERESSADOS E À PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DETERMINAÇÃO À UNIDASegunda-feira, 9 de julho de 2018
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DE TÉCNICA PARA QUE ADOTE AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À CONSTITUIÇÃO DOS PROCESSOS DE COBRANÇA EXECUTIVA. 1. Não índice efeito suspensivo em recurso de agravo contra despacho que denega pedido de
sobrestamento. 2. A existência de ação judicial como o
mesmo objeto de tomada de contas especial não justifica o sobrestamento do processo no âmbito do Tribunal
de Contas da União, pois, além de serem instâncias independentes, a eventual quitação da dívida elide o débito em ambos os processos. Diário Oficial da União:
23/10/2009.
No tocante ao fato de haver sido instaurada pela Câmara Municipal Tomada de Contas com a finalidade de apurar possíveis irregularidades e danos ao erário com base nas conclusões do relatório da comissão processante 01/2015 é de se evidenciar que tais irregularidades se
amoldam ao instituto da Tomada de contas, cujo pressuposto basilar da sua formalização é a existência de prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de
que resulte dano ao erário, conforme se depreende do
art. 152 da Resolução TCEES 261/2013:
[...]
Prevê ainda o § 1º do art. 152 do mesmo diploma normativo, que, esgotadas as medidas administrativas sem
a elisão do dano, a autoridade competente ou o órgão
de controle interno deverá providenciar a imediata instauração de tomada de contas especial, sob pena de
responsabilidade solidária, para apuração dos fatos, a
identificação dos responsáveis e a quantificação do dano. É nesse sentido o que determina, também, o art. 83
“caput” da LC nº 621/2012.
Acostada à defesa do responsável foi juntada cópia do
Proc. Administrativo 0422/2016 originário da ControlaDiário Oficial de Contas

doria Geral da Câmara na qual recomenda ao Presidente
daquela Casa de Leis a instauração de tomada de contas
com o fito de apurar supostas irregularidades e possíveis
danos ao erário, conforme conclusões do relator da Comissão Processante 001/15. Acolhida a recomendação,
em 04/04/2016 foi designada comissão de Tomada de
Contas por meio da Portaria nº 12/2016, alterada pelas
Portarias 017/2016 e 020/2016.
Noticia, contudo, que o parecer conclusivo da comissão
de Tomada de Contas foi no sentido da comprovação da
ocorrência do dano em relação ao senhor Antonio Marcos Soares Almeida e senhora Clésia da Silva Guimarães
– ex-servidores da Câmara de Anchieta. Contudo, inconcluso quanto a possível responsabilidade solidária em
relação à sua pessoa. A partir desse fato, o responsável
sustenta que há indicação de extinção do processo de tomada de contas em curso nesse Tribunal, alegando possível violação da coisa julgada, o que não merece acolhida, pelas seguintes razões:

“Diante do exposto e com fulcro no que dispõe o Decreto Lei nº 201/1967, a Lei de Improbidade Administrativa 8.429/92, documentos juntados e depoimentos colhidos, podemos elencar as seguintes CONCLUSÕES PARCIAIS:
1 – (...)
2 – Quanto à denúncia de utilização de funcionário “fantasma” , reconhecemos haver a comprovação de tal irregularidade, constituindo prática perniciosa à máquina pública, com atos ímprobos á Administração Pública, por parte do vereador Dilermando Melo de Souza
Junior, indo de encontro à Dignidade e ao Decoro Parlamentar. (...) opinamos pela PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA, neste ponto específico.” (grifo nosso)
Em outra vertente, consta do Parecer da Controladoria
Geral da Câmara Municipal de Anchieta que analisou o
Relatório da Comissão de Tomada de Contas:
d) Quanto ao Relatório da Comissão de tomada de contas especial, fls. 945-976, observa-se:

Primeiramente, a instauração da Tomada de Contas pela
autoridade competente se deu com a finalidade de apurar as irregularidades carreadas a partir das conclusões
do relatório da Comissão Processante 001/2015, que
apesar do seu julgamento sobrestado, restou evidente
a necessidade da continuidade do processo de apuração
dos fatos em razão dos fortes indícios de prática de ato
ilegal e antieconômico e possível dano ao erário.

(...)

Desta feita, entende-se que a autoridade competente
exerceu sua obrigação legal de proceder à tomada de
contas especial, sob pena de responsabilidade solidária.

Restou evidenciado no caso, situação fático-jurídica destoante entre as conclusões acerca da responsabilização
solidária do Sr. Dilermando Melo de Souza nos fatos denunciados perante a Comissão Processante e junto à Comissão de Tomada de Contas.

Do Relatório Final da Comissão Processante 001/2015 se
extraem as seguintes conclusões:
www.tce.es.gov.br

(x) Há parecer conclusivo com manifestação sucinta quanto á comprovação da ocorrência do dano, à sua
quantificação (sem atualização) e a correta imputação da
obrigação de ressarcir a cada um dos responsáveis, fls.
970 a 976. Contudo INCONCLUSIVO o relatório quanto
a possível Responsabilidade Solidária do Exmº.Sr. Vereador.
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Assim, considerando a necessidade de resguardar o patrimônio e em atendimento ao princípio da indisponibilidade do interesse público, imperiosa a aplicação das
medidas administrativas com vistas à elisão do dano e a
identificação de todos responsáveis, na medida da participação de cada um no fato que resultou dano ao erário,
conforme é o caso.
Apesar de constar dos autos que os servidores Antonio
Marcos Soares Almeida e Glécia da Silva Guimarães foram exonerados, não compondo mais os quadros de pessoal da Câmara Municipal de Anchieta, essa, contudo,
não era, certamente, a única consequência possível da
apuração. Confirmados os fatos, dever-se-á buscar a recomposição dos recursos públicos dilapidados, bem como a penalização de todos os responsáveis.
O risco de um ressarcimento em duplicidade por parte
dos responsáveis está de todo afastado, pois na hipótese
de ter havido o devido ressarcimento do débito apurado, basta os responsáveis apresentarem a esse Tribunal
os documentos comprobatórios de sua quitação. Quanto
ao princípio do ‘non bis in idem’, Medina (2010, p. 274)
postulou, basicamente, que ‘ninguém pode ser condenado ou processado duas ou mais vezes por um mesmo
fato’. Na mesma linha, Rafael Munhoz de Mello aponta
que tal princípio ‘impede a Administração Pública de impor uma segunda sanção administrativa a quem já sofreu, pela prática da mesma conduta, uma primeira [sanção].’ Não é possível, portanto, a imposição de nova sanção pelo mesmo fato.
Portanto, o fato do parecer da Comissão de Tomada de
Contas ter sido inconclusivo pela responsabilização do
responsável, por si só, não é autorizativo para extinção
do processo em curso nesse Tribunal, ou seja, tal decisão
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não retira desse Tribunal a competência constitucional
de apurar e julgar as contas de qualquer que der causa
a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em
prejuízo ao erário, em razão da independência existente
entre as instâncias, conforme já mencionado.
Sustenta, ainda, o responsável que houve violação ao
princípio do contraditório e da ampla defesa em afronta ao art. 5º, inc. LV da CF/1988, uma vez que a abertura
de tomada de contas especial baseou-se, apenas, no relatório final da Comissão Processante 001/15, que, conforme afirma, sequer foi julgado em Plenário, dessa forma afrontando o direito de defesa do representado, ensejando, como isso a suspensão e arquivamento da tomada de contas.
A defesa não informa em que os princípios do contraditório e da ampla defesa estariam sendo violados no âmbito deste processo. Trata-se de argumento sem qualquer fundamento, visto que o direito à ampla defesa e
ao contraditório se dá, nos termos do devido processo
legal, na fase externa da tomada de contas especial, que
se inicia com a autuação do processo junto a este Tribunal, e finda com o julgamento. Como os responsáveis foram devidamente citados por este Tribunal, não podem
alegar cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de serem ouvidos, tendo o responsável exercido
seu direito, apresentado suas justificativas, ora analisadas.
Sobre o argumento de que a Tomada de Contas se baseou apenas no Relatório da Comissão Processante,
igualmente, equivoca-se o responsável, pois o pedido de
conversão do processo em Tomada de Contas Especial
não só se respaldou no relatório conclusivo da comissão,
mas em todos os elementos de prova trazidos aos autos
www.tce.es.gov.br

(documentos, depoimentos), produzidas no âmbito do
processo político administrativo e remetidos a esse Tribunal, que devidamente analisada pela área técnica, encontrou indícios justificáveis para o pedido.
Finalmente, afirma o responsável que o caso é de extinção do processo sem julgamento de mérito ante a perda
superveniente do interesse de agir em razão da existência de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado
entre a Câmara Municipal e o Ministério Público Estadual, na qual os Assessores Parlamentares, por exercerem
atividades externas, estariam desobrigados de assinar
folha de ponto, restando, deste modo, afastada a possiblidade de satisfação do interesse desta Corte de Contas
no processamento da tomada de contas especial, ante a
ausência de dano ao erário pelo fato de terem exercido
as funções pertinentes ao cargo, conforme afirmado pelo representado.
Sobre o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC é de
se mencionar que, apesar de constar dos seus termos
a permissão para que servidores em cargos de assessor
parlamentar estejam isentos do sistema biométrico de
controle de frequência, em razão da realização de serviços externos, conforme cláusula terceira, contudo, o
referido compromisso só foi firmado em 13 de abril de
2016, ou seja, após a ocorrência dos fatos articulados na
presente Representação que datam de setembro/2015.
Isto posto, resta evidente que os termos do TAC não
aproveitam ao responsável para justificar possível existência de servidores “fantasmas” em seu gabinete. Ademais, a mencionada isenção é de natureza facultativa,
ou seja, estabelece que o servidor “poderá estar isento”,
contudo terá que comprovar suas atividades mediante
apresentação de relatórios semanais.
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Por fim, ressalta o responsável que não agiu com dolo
ou má-fé, contudo, não é o que se extrai das informações, declarações e documentos trazidos aos autos, que,
conforme se comprovou, atestava a frequência dos servidores mesmo ciente de que mantinham outros vínculos empregatícios, em prejuízo da prestação dos serviços
para o legislativo municipal. Assim, sabendo da irregularidade, manteve-se silente, cuja omissão acabou por resultar em dano ao erário municipal.
Diante do exposto, à luz dos entendimentos sedimentados pelo TCU e pelo STF, e, ainda, em face do princípio
da independência das instâncias segundo o qual podem
ocorrer condenações simultâneas nas diferentes esferas
(cível, criminal e administrativa) e da competência privativas dos Tribunais de julgar as contas dos responsáveis
pela aplicação dos recursos públicos, conforme disposto no artigo 71 c/c 75 da Constituição Federal, pelo art.
71 da Constituição Estadual, pelo art. 1º da Lei Complementar nº 621/2012, opina-se pela rejeição das preliminares apresentadas pelo Senhor Dilermando Melo de
Souza Junior,
2.3 Quanto ao mérito da irregularidade apontada na ITI
1144/2016: Percepção de Remuneração sem Contraprestação Laboral
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 5112/2017 constitui
análise integral de toda a discussão de mérito travada
neste processo, de modo que a adoto como motivação
de decisão e dela transcrevo:
Análise Técnica
[...]
A análise das alegações de defesa teve como suporte
os documentos remetidos pela Comissão Processante
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001/2015 instaurada pela Câmara Municipal de Anchieta
e documentos apresentados pelo responsável.

em 13/02/2015 (fls. 454) e demissão em 17/04/2015
(fls.457/459);

Conforme Representação, o Senhor Antonio Marcos Soares Almeida e a Senhora Glécia da Silva Guimarães estariam lotados no gabinete do vereador Dilermando Melo de Souza Junior, em cargos de confiança, porém, exercendo outras atividades, em outras empresas, nos horários que deveriam estar exercendo suas funções dentro
da Câmara Municipal de Anchieta.

Tipo de Contrato: Contrato de trabalho por prazo indeterminado; (fls.457)

Em sua defesa, sustenta, em suma, que, em relação aos
servidores vinculados ao seu gabinete, houve a devida
prestação dos serviços e que os servidores exerciam suas funções sempre que solicitados.
À vista dos documentos, depoimentos, relatórios conclusivos constantes dos autos, com relação ao ex-servidor
Antonio Marcos Soares Almeida, restaram as seguintes
constatações:
Exerceu na Câmara Municipal de Anchieta o cargo em
comissão de Secretário de Gabinete no período de
18/11/2014 a 03/02/2015. E o cargo de Agente Parlamentar no período de 06/02/15 a 03/08/2015 (fls
218/224).
A carga horária dos cargos na Câmara Municipal era de
30 horas semanais;
De acordo com o controle de frequência do servidor na
Câmara Municipal de Anchieta, atestada pelo vereador
Dilermando era: fev/15, mar/15, mai e jul/15: período
das 12 às 18 horas e meses de jan/15 e abr/15 - período
da manhã, das 07 às 13 horas - fls. 71 a 83;
Vínculo de trabalho do senhor Antonio Marcos com a
empresa Sistermi Locação de Máquina e Equipamentos Ltda, conforme contrato de trabalho – Admissão
www.tce.es.gov.br

Horário de trabalho na empresa Sistermi, conforme
contrato: 07 às 17 horas, com intervalo de 01 (uma) hora
de almoço e descanso; fls 454;
Cartão de ponto do senhor Antonio Marcos na empresa
Sistermi, comprovando o horário de trabalho, conforme
contrato – fls. 450/451;
Comprovante de pagamento de salário pela Sistermi –
fls. 455/456;
Depoimento do vereador Dilermando junto à Comissão
Processante 001/2015, devidamente assinado, consta
que “tinha ciência de que o Sr. Antônio Marcos tinha vínculo empregatício na empesa SISTERMI; que no período em que o Sr. Antonio Marcos trabalhou no gabinete
do Denunciado também estava empregado pela empresa SISTERMI; (fls. 391);
Depreende-se dos documentos acostados aos autos
que o Sr. Antonio Marcos no período de 13/02/2015
a 17/04/2015 manteve vínculo de trabalho com a empresa Sistermi cumulativamente com o cargo de Agente Parlamentar na qual foi nomeado em 06/02/15, tendo permanecido até 03/08/2015. Constatou-se que havia o recebimento remuneratório relativo aos dois vínculos. Ocorre que, apesar da exigência do cumprimento
de 6 (seis) horas diárias pela Câmara Municipal, havia a
obrigatoriedade exigida em contrato de trabalho da Sistermi, de se cumprir jornada diária de trabalho das 7 às
17 horas.
Com relação ao cumprimento dos horários de trabalho
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do senhor Antonio Marcos junto à Câmara Municipal e à
empresa Sistermi, constatou-se que, ao contrário da Câmara, onde a frequência era assinada, na empresa Sistermi o registro era realizado eletronicamente e de forma rigorosa, isso porque, conforme registrado no cartão
de ponto do senhor Antonio Marcos, a apuração do trabalho se dava em 4 (quatro) momentos distintos, sendo-lhe exigido o registro diário da entrada no serviço, da saída para o almoço, do retorno do almoço e ao final do expediente de trabalho, às 17 horas.
Inquestionável, portanto, a incompatibilidade de horários dos dois locais de trabalho, restando, portanto, comprovado que o servidor, ocupante do cargo de Agente
parlamentar na Câmara Municipal de Anchieta, apesar
de receber dos cofres públicos, não comparecia ao local
de trabalho e tampouco executava os serviços exigidos
em razão do cargo público, por estar prestando serviços
à empresa Sistermi Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda, conforme se comprovou.
Apesar do senhor Dilermando admitir que o servidor vinculado ao seu gabinete também prestasse serviço à empresa Sistermi, afirma, contudo, que foi por curto prazo
e que teria sido demitido por comparecer ao trabalho na
Câmara Municipal. Ora, tais argumentos só corroboram
para sedimentar a convicção de que era do conhecimento do responsável tal situação, que ao final se comprovou ilegal visto que de acordo com a apuração da frequência de trabalho do funcionário na empresa Sistermi,
era humanamente impossível ter prestado serviço à Câmara durante o período de vínculo do empregado com
a empresa.
Sustenta ainda, que no período de 13/02/15 a 15/03/15,
apesar de contratado pela empresa Sistermi, “estava
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aguardando ser chamado”, não havendo marcação de
ponto nesse período, o que, não comprova a regularidade dos fatos, primeiro, porque o responsável não traz
aos autos nenhum elemento de prova que sustente seus
argumentos, ademais, ao contrário do que argumenta o
responsável a relação de emprego estabelecida por meio
do contrato de trabalho se inicia a partir de sua vigência. No caso, o vínculo empregatício estabelecido entre
a empresa Sistermi e o senhor Antonio Marcos, se deu a
partir de 13/02/15 com a assinatura do contrato de trabalho entre as partes, que dentre outras obrigações contratuais, exigia do empregado o cumprimento da jornada de trabalho das 07 às 17horas.
Quanto ao argumento de que o aviso prévio do funcionário foi indenizado e que no período de aviso não teve
que prestar serviços à empresa, estando à disposição do
gabinete, em nada afasta a ilicitude do fato. É de se esclarecer que, apesar de indenizado, a data do aviso é a
mesma do afastamento do funcionário da empresa, ou
seja, em 17/04/2015, conforme Termo de Quitação de
Rescisão de Contrato de Trabalho, assinado entre as partes, fls. 458. Portanto, é de concluir que, se houve prestação de serviços do servidor junto à Câmara Municipal
de Anchieta, só veio a ocorrer a partir da rescisão do contrato de trabalho do funcionário com a empresa Sistema,
que só ocorreu, conforme dito, em 17/04/2015.
Por fim, quanto ao argumento de que há comprovação
da prestação de serviços por parte do Sr. Antonio Marcos
(abastecimento de veículo assinado pelo servidor, controle de ponto), não comprova a efetiva prestação dos
serviços por parte do servidor, visto que, conforme comprovado, mantinha outro vínculo laboral com a empresa
Sistermi, que lhe exigia jornada diária de trabalho das 7
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às 17 horas, sendo efetivamente cumprida pelo empregado, conforme restou comprovado através cartão de
ponto de fls.450 dos autos. Evidenciado, assim a incompatibilidade de horário entre os dois contratos e, consequentemente, a não prestação dos serviços do servidor
na Câmara Municipal de Anchieta durante o período de
vigência do seu contrato de trabalho com a empresa e a
percepção irregular de vencimentos pagos pela Câmara
Municipal, em flagrante prejuízo dos cofres municipais.
No tocante à ex-servidora Glécia da Silva Guimarães,
sustenta o responsável que prestava serviços ao seu gabinete e que cumpria jornada de 6 (seis) horas diárias
executando serviços internos e externos e que para comprovar, constam nos autos relatórios das atividades desenvolvidos pela servidora para seu gabinete.
Alega ainda, que como a jornada de trabalho na Câmara Municipal era de 6 (seis) horas não lhe cabia saber se
seus funcionários possuíam outro vínculo empregatício;
Por fim, argumenta que não era obrigatória a presença
do servidor em todo o horário em razão da natureza do
cargo de assessoramento. E que foi assinado Termo de
Ajuste de Conduta com o Ministério Público Estadual desobrigando do controle biométrico de frequência dos assessores parlamentares.
Constam nos autos os seguintes documentos e informações relacionadas à ex-servidora Glécia:
a) declaração da ex-servidora de que “não tinha horário
certo de trabalho,” que ia pela manhã à Câmara Municipal de Anchieta para assinar o ponto retornando no
final da tarde; que passou a morar em Vitória; que sai
de Vitória por volta das 5 horas da manhã, chegando na
Câmara, assinava o ponto e retornava para Vitória; que
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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uma de suas funções era agendar consultas em hospitais
de Vitória, Guarapari e Itapemirim; que também trabalhava em alguns restaurantes do Shopping, que era um
trabalho remunerado, porém sem contra cheque; que
não sabia dizer o nome da empresa para a qual trabalhava; que trabalhava no Shopping a partir das 8 horas
da manhã, que ia para a Câmara, batia o ponto e retornava ao Shopping para trabalhar; que saía do trabalho
no Shopping às 14 horas. (folha 378);
b) declarações do Senhor Davil Guimarães dos Santos –
Chefe de gabinete do vereador Dilermando – de que a
ex servidora Glécia trabalhavam em outro lugar além da
Câmara; que o horário de trabalho da Sra. Glécia na Câmara era entre as 7 e 13 horas (fls. 367)
c) depoimentos de servidores da Câmara Municipal de
Anchieta afirmando que a Sra Glécia trabalhava em outro local que não sabia informar (Samara Lopes Gamas –
fls 372); que trabalhava na Câmara no período matutino e que comparecia pela manhã no gabinete, assinava
o ponto e ia pra Vitória acompanhar pacientes; que a Sra
Glécia também trabalhava no Shopping além da Câmara (Monique da Silva Conceição – fls. 370);

410/425);
f) Relatório de atividade apresentado pela ex servidora
dos meses de nov/14 a abr/15, relatando o acompanhamento de pacientes em hospitais de Vitória, Vila Velha,
Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari. Relatório manuscrito, sem nenhuma comprovação;
Assim, restou demonstrado que a Sra. Glécia da Silva
Guimarães, conforme prova testemunhal e documental
não prestava serviços à Câmara Municipal de Anchieta,
por evidente incompatibilidade de horário de trabalho
entre os dois vínculos de trabalho declarados pela própria ex-servidora. Há nos autos diversos depoimentos no
sentido de que a ex-assessora, “comparecia pela manhã
para assinar o ponto e após retornava para Vitória”, ‘que
em Vitória trabalhava num Shopping a partir das 8 da
manhã e que de lá saia às 14 horas’, sendo que o horário declarado de trabalho da ex-servidora junto à Câmara
Municipal era das 07 às 13 horas, conforme depoimentos e folha de frequência assinado pela ex-servidora;

d) Ato de nomeação da Sra. Glécia da Silva Guimarães,
no cargo em comissão de Assessor de Parlamentar na
Câmara Municipal de Anchieta, em 01/12/14, sendo
exonerada em 01/07/15; Ato de nomeação para exercer o cargo de Agente Parlamentar a partir de 07/07/15,
sendo exonerada em 03/08/2015;

Há, inclusive, declaração explícita da Sra. Glécia afirmando que “trabalhava no Shopping a partir das 8 horas da
manhã; que vinha para a Câmara, batia o ponto e retornava ao Shopping para trabalhar e que saía do trabalho
no Shopping às 14 horas”. Como poderia a ex-servidora estar em dois locais ao mesmo tempo, no Shopping e
na Câmara Municipal, sendo que assinava sua frequência atestando o seu comparecimento no legislativo Municipal no horário das 7 às 13 horas?

e) Planilha de Controle de Ponto atestada pelo vereador
Dilermando Melo de Souza Junior e folha de frequência
assinada pela ex-servidora atestando que trabalhava no
período das 7 às 13 horas, conforme meses de dez/14;
jan/15; mar/15; abr/15; mai/15; jun/15 e julho/15. (fls.

Apesar de afirmar o responsável que a Sra. Glécia prestava serviços ao seu gabinete e que estaria desobrigada do
controle de frequência e que suas atividades eram controladas mediante apresentação de relatórios de atividades em razão do Termo de Ajuste de Conduta firmado
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com o Ministério Público, contudo, não é o que depreende dos fatos, visto que, ao contrário do que afirma, o
Termo de Ajuste só passou a vigorar a partir de abril de
2016, portanto, fora do período de ocorrência dos fatos
analisados, não se aplicando ao caso.
Quanto à alegação de que os serviços foram ‘realizados
como demonstra os relatórios anexados aos autos’, inversamente ao afirmado, não foi anexado ao expediente
da defesa nenhum documento comprobatório. Os principais itens constantes dos relatórios são atividades de
acompanhamento de pacientes em hospitais e clinicas
para realização de procedimentos, porém, não há documentos que comprovem que as atividades foram efetivamente realizadas, de forma a vincular o servidor com as
tarefas ali relacionadas.
Sobre a responsabilidade solidária do Sr. Dilermando
Melo de Souza Junior – Vereador, cabe destacar que sua
defesa não produziu qualquer prova ou argumento capaz de desconstituir ou modificar conclusões alcançadas da Comissão Processante 001/2015 e da Comissão
de Tomada de Contas da Câmara, quando se constatou a
existência de servidores que não compareciam ao serviço, do que decorre a responsabilização solidária do Senhor Dilermando Melo de Souza Junior que autorizou as
nomeações, atestou a frequência dos ex-servidores, apesar da ausência de contraprestação laboral, mesmo ciente da existência de outros vínculos de seus ex-servidores,
conforme declaração prestada à Comissão Processante
da Câmara, e se omitiu em relação às irregularidades trazidas e comprovadas nos autos.
Neste ponto a ITC 5112/2017 diverge da conclusão do
Relatório da Comissão de Tomada de Contas da Câmara,
que foi inconclusivo acerca da responsabilização solidáSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ria do parlamentar, por considerar que há nos autos prova consistente de que sua conduta, omissiva e comissiva, contribui para que ocorressem os atos irregulares e o
consequente dano ao erário.

tério Público de Contas exceto quanto à pena de inabilitação para cargo ou função de confiança e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove o seguinte Acórdão que
submeto à sua consideração.

Conclui, portanto, a ITC 5112/2017, no sentido de que
restou comprovado que os ex-servidores do gabinete do
Vereador Dilermando Melo de Souza Junior não prestaram serviços à Câmara Municipal de Anchieta por exercerem atividades laborativas em outras empresas, em
razão da comprovada incompatibilidade de horário existente entre os locais de trabalho.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Quanto ao ressarcimento, foi quantificado na Instrução
Técnica Inicial 1144/2016 e os agentes responsáveis foram devidamente citados para a recomposição do erário
municipal conforme abaixo:
Valores percebidos indevidamente por
Antônio Marcos Soares Almeida
R$ 6.210,84 (2.102,59
VRTE)

Valores percebidos indevidamente por
Glécia da Silva Guimarães
R$ 29.127,87
(9.860,82 VRTE)

Valor Dano Atualizado
relativo à Dilermando
Melo de Souza Junior
R$
35.338,71
(11.963,41 VRTE)

Base: Fevereiro, Mar- Base:
Dezemço
bro/2014, Janeiro a
e Abril/2015
Abril/2015, junho e
julho/2015

Deixo de acolher a sugestão contida no item 5.2.7 da ITC
por entender que a aplicação de inabilitação para cargo
ou função de confiança seria desproporcional, considerando o ressarcimento e multa ora aplicados.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, acompanho o entendimento
da área técnica, contido na Instrução Técnica Conclusiva
51123/2017 da Secex Previdência e o parecer do MinisDiário Oficial de Contas

Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão, ante as razões expostas pelo relator, quanto à representação apresentada pelo Senhor Jocelém Gonçalves de Jesus em face dos Senhores Dilermando Melo de Souza Junior, Antonio Marcos Soares Almeida e Glecia da Silva Guimarães,
convertida em Tomada de Contas Especial,
1.1. pela rejeição das razões de justificativa do Senhor
Dilermano Melo de Souza Junior e por julgar irregulares
suas contas pela prática de ato ilegal e pelo cometimento
de infração que causou dano injustificado ao erário disposto no item 2.3 deste voto, condenando-o ao ressarcimento do valor total de R$ 35.338,71 (trinta e cinco mil,
trezentos e trinta e oito reais, e setenta e um centavos),
equivalentes a 11.963,41 VRTE ao erário municipal, sendo R$ 6.210,84 (seis mil, duzentos e dez reais e oitenta e
quatro centavos), correspondentes a 2.102,59 VRTE em
solidariedade com o Sr. Antônio Marcos Soares Almeida e R$ 29.127,87 (vinte e nove mil, cento e vinte e sete
reais e oitenta e sete centavos), equivalentes a 9.860,82
VRTE em solidariedade com a Sra. Glécia da Silva Guimarães, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”
e “e” da Lei Complementar 621/2012, com aplicação de
multa individual no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais)
www.tce.es.gov.br

em razão da prática de ato que resultou dano ao erário,
com amparo nos art. art. 135 da LC nº 621/2012 e 389,
inciso III do Regimento Interno do TCEES.
1.2. julgar irregulares as contas da senhora Glecia da
Silva Guimarães, condenando-a ao ressarcimento de R$
29.127,87 (vinte e nove mil, cento e vinte e sete reais
e oitenta e sete centavos), equivalentes a 9.860,82 VRTE em solidariedade com o senhor Dilermando Melo de
Souza Junior pela prática de ato ilegal e pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário
disposto no item 2.3 deste voto, com aplicação de multa individual no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em
razão da prática de ato que resultou dano ao erário, com
amparo nos art. art. 135 da LC nº 621/2012 e 389, inciso
III do Regimento Interno do TCEES.
1.3. julgar irregulares as contas do senhor Antônio Marcos Soares Almeida, condenando-o ao ressarcimento
do valor de R$ 6.210,84 (seis mil, duzentos e dez reais e
oitenta e quatro centavos), correspondentes a 2.102,59
VRTE em solidariedade com o Senhor Dilermando Melo de Souza Junior, pela prática de ato ilegal e pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao
erário disposto no item 2.3 deste voto, com aplicação de
multa individual no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais)
em razão da prática de ato que resultou dano ao erário,
com amparo nos art. art. 135 da LC nº 621/2012 e 389,
inciso III do Regimento Interno do TCEES.
1.4. remeter cópia desses autos ao Ministério Público
Estadual, na forma sugerida na instrução destes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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4. Especificação do quórum:

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

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

Representante: ANTÔNIO COSTA SOBRINHO

4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 369/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 01826/2017-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim
Diário Oficial de Contas

Partes: DELCINEIA MOREIRA RODRIGUES, LUCIANO DE
PAIVA ALVES, AMON DOS SANTOS LIMA, CAIO DE CARVALHO BORGES, ARIOSTO RAPOSO DE MEDEIROS
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM –
2017 – PERDA SUPERVENIENTE DO OBEJTO – EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada por cidadão em
que narra indícios de irregularidades em torno do Edital
de Concorrência Pública nº 001/2017, por meio do qual
o Município de Itapemirim pretendeu contratar empresa especializada visando à ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Itaipava, município de Itapemirim/ES, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras
e Urbanismo, no valor de R$ 19.350.904,53 (Protocolo
03190/2017-8 – documento 02).
Segundo se aduz da peça inicial, as irregularidades seriam referentes ao Edital em questão, em especial, à ausência de parcelamento do objeto; proibição da participação de consórcio; exigência de itens de menor relevância e valor insignificante; exorbitância do percentual
quantitativo de acervo técnico exigido; exigência de responsável técnico; proibição do somatório de atestados;
ausência de composição de custos e BDI; ausência das
fontes utilizadas para obtenção de custos próprios; ausência da memória de cálculo.
www.tce.es.gov.br

Por fim requer, LIMINARMENTE, a concessão de medida
cautelar inaudita altera parte, determinando o cancelamento da presente licitação.
Acompanhando a Manifestação Técnica 00371/2017- 4
(evento 07) da Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente – SecexEngenharia, a conselheira relatora em substituição Marcia Jaccoud Freitas, proferiu a decisão monocrática 00337/2017-7 (evento 13)
pela suspensão do procedimento licitatório e pela notificação do prefeito municipal, senhor Luciano de Paiva Alves e do senhor Amon dos Santos Lima, secretário municipal de obras e urbanismo, para apresentarem a documentação referente ao Projeto Básico, no prazo de 10
dias e cumprirem a decisão, tendo sido devidamente ratificado no Plenário, na forma da Decisão 01271/2017-3
(evento 21).
Devidamente notificados, os gestores apresentaram os
esclarecimentos constantes das Defesas/Justificativas
01136/2017-9 (evento 9) e respectiva peça complementar 05512/2017-1 (evento 20), de modo que os autos foram encaminhados à SecexEngenharia para instrução.
Em vista da documentação trazida pelo representante e
dos esclarecimentos prestados pelos gestores, a SecexEngenharia elaborou a Manifestação Técnica 0899/2017-1
(evento 29) e a Instrução Técnica Inicial 00672/2017-7
(evento 30) sugerindo a citação do prefeito municipal;
do secretário municipal de obras e urbanismo; do presidente da comissão de licitação; do engenheiro e do sub
procurador do município.
Assim instruído o feito, proferi decisão monocrática
00968/20179-9 (evento 38) encampando o entendimento técnico, pela citação do prefeito municipal; do secretário municipal de obras e urbanismo; do presidente da
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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comissão de licitação; do engenheiro e do sub procurador do município.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no dia
15/09/2017.

são final a ser proferida conforme art. 307, § 7º, do RITCEES;

Em vista da notícia de cancelamento do certame, o feito
voltou a ser submetido ao crivo da SecexEngenharia que
opinou pelo arquivamento dos autos, sem análise de mérito, nos termos da Manifestação Técnica 00125/2018-7
(evento 65):

Logo, a decisão de suspensão voluntária da CEL – Comissão Especial de Licitações da Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo do Município de Itapemirim deu-se
antes mesmo da decisão deste Egrégio Tribunal de Contas neste mesmo sentido.

e o arquivamento dos processos na forma do artigo 330,
inciso IV, do RITCEES .

Preliminar

E, por haver sido a mesma por fim cancelada, não restam condutas possivelmente lesivas a serem investigadas, apuradas ou quiçá justificadas.

DA PERDA DE OBJETO DA REPRESENTAÇÃO E DO PROCESSO EM DESTAQUE
Diante das citações recebidas referente às supostas irregularidades cometidas no certame em tela, os jurisdicionados apresentaram a seguinte questão preliminar para análise nesta manifestação. Teria ocorrido a perda do
objeto conforme defesa abaixo:
A licitação em apreço fora publicada em 20/02/2017,
tendo sido a mesma republicada em 07/03/2017, visando sua prorrogação com nova data marcada para
10/4/2017.
Tal medida deu-se em razão de adequações da planilha
orçamentária, inexistência de composição de determinados itens da mesma, e adequação do índice de endividamento.

Análise do item:
Na análise dos autos, verificou-se que a Prefeitura Municipal de Itapemirim cancelou a Concorrência Pública
001/2017, depois da concessão da medida cautelar por
este Tribunal, conforme se dessume das peças processuais. Dessa forma, entende-se que o presente processo
deva ser extinto, sem resolução de mérito, na forma do
§ 6º do artigo 307 do RITCEES, tendo em vista a perda do
objeto do mesmo.
CONCLUSÃO
A partir das análises apresentadas nesta Manifestação,
conclui-se pela extinção sem resolução de mérito.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

II FUNDAMENTOS
Preliminarmente, verifico que a Prefeitura Municipal de
Itapemirim cancelou a Concorrência Pública 001/2017,
depois da concessão da medida cautelar por este Tribunal, conforme se dessume das peças processuais.
Neste contexto, entendo que o presente caso se amolda
ao que dispõe o art. 307, § 6º, do Regimento Interno do
TCEES, in verbis:
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.

Entretanto, neste ínterim foi observado pela comissão
técnica que haveria a necessidade de correção de especificações e adequações gerais a serem aplicadas ao edital.

Ante o exposto, opina-se conclusivamente, na forma do
artigo 310, inciso I, do RITCEES, sugerindo:
a extinção dos processos, sem resolução do mérito, na
forma preconizada pelo artigo 307, § 6º, do RITCEES;

Deste modo, em razão do que prevê o art. 310, inciso
II, também do RITCEES, o saneamento da irregularidade
ora representada enseja a extinção do feito, sem o julgamento de mérito e consequente arquivamento:

Assim, no dia 06/04/2017, publicou-se a suspensão do
certame.

o encaminhamento, aos Responsáveis, das Manifestações Técnicas 00899/2017 para ciência do teor da análise técnica empreendida nas mesmas;

Art. 310. A instrução da unidade técnica será conclusiva,
pela extinção do processo, na hipótese de: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001, de 27.8.2013).

seja dada CIÊNCIA aos Representantes do teor da deci-

II - perda superveniente do objeto impugnado, nos ter-

E, que permaneceu suspenso até seu definitivo cancelamento realizado por publicação nos jornais A GAZETA, e,
Diário Oficial de Contas
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mos do § 6º do art. 307.

4. Especificação do quórum:

TRUTORA E SERVICOS LTDA - EPP

Diante do exposto, concordando com a manifestação Técnica 00125/2018-7 e com o Parecer Ministerial
01045/2018-3, VOTO, com fulcro no § 6º do art. 307 do
RITCEES, por extinguir o processo sem julgamento de
mérito, em razão da perda superveniente do objeto impugnado.

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

Procuradores: CAIO FREITAS RIBEIRO SILVA (OAB: 18509ES), FREDERICO AUGUSTO MACHADO (OAB: 12249-ES)

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Pelo exposto, com base na competência outorgada pelo
inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), concordando com o entendimento da SecexEngenharia e do Ministério Público Especial de Contas, apresento à Primeira Câmara a seguinte DELIBERAÇÃO que ora 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. EXTINGUIR O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do § 6º do art. 307, do RITCEES, em razão
da perda superveniente do objeto impugnado;
1.2. DAR ciência desta decisão ao Representante e ao
atual gestor do Município de Itapemirim, na forma do
art. 307, § 7º do Regimento Interno do Tribunal, e após
os trâmites legais, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
Diário Oficial de Contas

4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 370/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06476/2017-6
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: WALDEMAR ORNELAS FERREIRA
Partes: AMANDA QUINTA RANGEL, LEANDRO DA COSTA
RAINHA, MIGUEL ANGELO LIMA QUALHANO, RRG CONS-

www.tce.es.gov.br

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY – 2017 – REVOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2017 QUE VISAVA À CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES EM CUMPRIMENTO À MEDIDA CAUTELAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada por cidadão em
que narra indícios de irregularidades em torno do edital
de concorrência pública nº 005/2017, por meio do qual
o Município de Presidente Kennedy pretendeu contratar
empresa para construção, ampliação e reforma de casas
populares, no valor total superior a R$ 16 milhões (Peça
Inicial 275/2017-1 – documento 02).
Segundo se aduz da peça inicial, as irregularidades seriam referentes à inadequação do sistema de registro de
preço para o objeto a ser licitado; a ausência de cronograma físico-financeiro; à incompletude do termo de referência; e à falta de parcelamento do objeto.
Considerando haver pedido de concessão de medida cautelar, notifiquei a prefeito do Município, senhora Amanda Quinta Rangel, e o secretário municipal de
obras, senhor Miguel Ângelo Lima Qualhano, para manifestação no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, conSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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forme consta da Decisão Monocrática 01374/2017-1
(documento 07).

demanda existente no município.

Devidamente notificados, os gestores apresentaram os
esclarecimentos constantes das Defesas/Justificativas
00874/2017-1 e 00873/2017-7 e respectivas peças complementares (documentos 12 a 15), em razão do que foram os autos encaminhados à Secretária de Controle Externo de Engenharia (SecexEngenharia) para instrução.

Informações apresentadas por Miguel Qualhano (Defesa/Justificativa 874/2017‑1):

Em vista da documentação trazida pelo representante
e dos esclarecimentos prestados pelos gestores, a área
técnica prolatou a Manifestação Técnica 01397/2017-1
(documento 18), na qual consignou o cabimento da representação e pugnou pela suspensão cautelar do procedimento, tendo em vista os robustos indícios de irregularidades identificados, propondo a posterior oitiva
dos responsáveis, nos seguintes termos:
[...]
INADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA O OBJETO DA LICITAÇÃO.
Fundamentos
275/2017-1):

da

representação

(Petição

Inicial

O sistema registro de preço para o referido objeto é inadequado, pois se trata de obras de construção de casas
populares, além de reforma e ampliação. O sistema registro de preços só pode ser utilizado quando não há
previsibilidade em relação ao quantitativo do objeto, o
que não é o caso da licitação em referenda, pois para
que a prefeitura possa comtemplar um munícipe com reforma, ampliação ou construção de moradia, é necessário que o munícipe faça um cadastro antecipado na secretaria de assistência social e espere o deferimento de
seu pedido, ou seja, o órgão público tem um controle da
Diário Oficial de Contas

(...)

No que se refere ao ITEM A esclarecemos que o Sistema de Registro de é uma opção economicamente viável
à Administração. A escolha pelo SRP geralmente ocorre
em razão de diversos fatores, entre eles quando não é
possível definir antecipadamente a quantidade exata da
demanda. No âmbito do Edital supracitado, trata-se de
atendimento a solicitações protocoladas na Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy referentes a reformas,
ampliações ou construções de novas unidades habitacionais. Ocorre que, apesar da realização de visita prévia
aos locais onde serão executados os preteridos serviços
com a presença da Assistente Social e Engenheiro Civil,
alguns fatores interferem para que a demanda identificada em vistoria possa sofrer alterações, tais quais:
I) Tratando-se de serviços de reforma, ao iniciar a execução da obra é habitual serem identificados novos serviços que não foram passíveis de serem identificados apenas com uma vistoria aparente, como por exemplo instalações elétricas, hidráulicas, etc.
II) Em função do tempo decorrido entre a data da vistoria e a efetiva execução dos serviços, pode haver alteração do quadro identificado inicialmente no local visitado, como por exemplo agravamento de uma situação estrutural.
Também é importante salientar que a própria conjuntura do usuário pode ser alterada nesse período, como por
exemplo, o solicitante se muda ou altera o seu estado civil.
www.tce.es.gov.br

III) Apesar de termos processos previamente definidos
para atendimento, também podem ocorrer alteração
dos usuários beneficiados em função de surgimento de
solicitação com prioridade mais elevada.
IV) Também podem ocorrer atendimentos a situações
emergenciais não possíveis de serem previstas no período do certame, devido a intempéries, por exemplo (situações de desabamento, destelhamento, entre outros).
Análise:
Fundamento legal: art. 6º, IX, ‘f’; art. 7º I, II e III, art. 7º
§1º, art. 7º §2º I, art. 7º §4º; art. 8; art. 40, XIV, ‘b’, todos
da Lei 8.666/93; art. 3º do Decreto 7.892/2013.
Em análise ao edital de concorrência pública 5/2017 (fls.
11 a 56 da Peça Complementar 5968/2017-8), verifica-se
que o objeto da licitação trata de “contratação de empresa para construção, ampliação e reforma de casas populares do município de Presidente Kennedy”, ou seja,
serviços e obra de engenharia.
Além do próprio objeto da licitação, as justificativas
trazidas pelo município (fl. 5 da Defesa/Justificativa
874/2017-1) citam “serviços de reforma” e “execução de
obra”, além de demonstrarem que o objeto não se trata
de serviços padronizados passíveis de constarem em sistema de registro de preços e de, eventualmente, suscitarem o interesse de outros órgãos públicos na adesão à
ata de registro de preços.
O objeto do edital não versa sobre um serviço comum,
padronizado, pois suas características não são usuais,
mas específicas para o caso do objeto a ser contratado,
além de demandarem conhecimentos técnicos e a atuação relevante de profissionais habilitados conforme o
disposto na Lei Federal nº 5.194/66.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Verifica-se dentro do escopo de serviços previstos na
planilha orçamentária, a previsão da execução de concreto para infra e supraestrutura, laje, cobertura e estrutura para cobertura, muro de arrimo, muro de alvenaria,
dentre diversos outros serviços que necessitam de projeto básico para sua execução, além da definição do local
exato de realização dos mesmos e do memorial que justifique as quantidades adotadas.
A intenção do município, nas justificativas apresentadas,
em denotar característica de “imprevisibilidade” nos
quantitativos e serviços constantes do edital, em verdade evidencia a falta de fundamentação para os valores e
serviços propostos em planilha, ou seja, a ausência do indispensável Projeto Básico.
A contratação de serviços com objeto amplo e indefinido
em diversos aspectos, como a que o Município de Presidente Kennedy pretende realizar, é contrária à jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), a exemplo
dos Acórdãos do Plenário nº 1.577/2012 e nº 475/2010
da 2ª Câmara e de outros, como se depreende dos seguintes excertos:
É vedado firmar contratos do tipo “guarda-chuva”, ou seja, com objeto amplo e/ou com vários objetos, devendo ser promovidos os devidos certames licitatórios em
quantos itens forem técnica e economicamente viáveis.
[Acórdão nº 1.663/2005 do Plenário do TCU]

excessivamente ampla e genérica, configurando um verdadeiro contrato do tipo guarda-chuva‟, prática já censurada pelo Tribunal conforme Acórdão nº 1.263/2007,
do Plenário. [trecho do voto do Relator no Acórdão nº
1.030/2008 do Plenário do TCU]
Diante das descrições do objeto e daqueles serviços
constantes da planilha orçamentária, nota-se que o Município quer abranger todo o tipo de serviços relacionado às casas populares em uma única licitação sem, contudo, apresentar os elementos básicos para a referida
contratação.
Observa-se no sítio eletrônico da Prefeitura, no link que
traz informações da questionada Concorrência Pública
(Apêndice 1), que há apenas a Planilha Orçamentária dos
serviços (Anexo 1), sendo inexistente qualquer projeto
de engenharia ou cronograma físico-financeiro, seja para
as reformas, seja para as ampliações, ou até mesmo para
as novas casas que a licitação deseja abarcar.
Portanto, os serviços tratados na concorrência pública
5/2017 não se amoldam ao que prescreve a legislação
para o registro de preços, sendo serviços de características peculiares para o município, que demandam a elaboração de Projeto Básico, nos termos do que prescreve a
Orientação Técnica OT – IBR 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP).

É vedada a assinatura de contrato com objeto amplo e
indefinido, do tipo “guarda-chuva”, em observância aos
termos do art. 54, §1º, da Lei 8.666/93. [Acórdão nº
717/2005 do Plenário do TCU]

Neste mesmo sentido encontra-se o Acórdão 3605/2014
do Plenário do TCU. Nessa decisão foi determinada a
anulação de certame que pretendida realizar Registro de
Preços para contratação de obras, conforme trecho do
voto do Relator:

(...) “além de não especificar de forma adequada o objeto da contratação, o gestor ainda o descreveu de forma

No caso em tela, (...), há, como agravante, a intenção de
utilizar o sistema de registro de preços para a contrata-
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ção de obras, com base em uma planilha que contempla 797 diferentes itens de serviços, dos quais alguns são
bastante característicos de construções, ampliações e reformas, como é o caso dos concretos estruturais de 15
fck e de 25 fck, dosados em central, e a aplicação de concreto asfáltico.
17. O Decreto 7.892/2013 prevê, em seu art. 3º, o uso do
Sistema de Registro de Preços nas seguintes hipóteses:
“I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços
remunerados por unidade de medida ou em regime de
tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a
contratação de serviços para atendimento a mais de um
órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela
Administração.”
18. A realização de obras não atende às hipóteses acima. Entendo que o aludido normativo viabiliza a contratação de serviços comuns de engenharia com base
no registro de preços quando a finalidade é a manutenção e a conservação de instalações prediais, em que a
demanda pelo objeto é repetida e rotineira. Mas o uso
desse sistema com o intuito de contratar obras não pode ser aceito, uma vez que não há demanda de itens
isolados, pois os serviços não podem ser dissociados
uns dos outros. Não há, nessa situação, divisibilidade
do objeto.
19. Sob esse aspecto, ressalto que a opção de utilização
Segunda-feira, 9 de julho de 2018

459

ATOS DA 1a CÂMARA

do registro de preço está prevista no art. 15, inciso II, da
Lei 8.666/1993, contudo, quanto à obra, esta Lei é bastante explícita, em seu art. 10º, em definir os regimes de
contratação (empreitada global, empreitada por preços
unitários, tarefa e empreitada integral), sem fazer menção à possibilidade de emprego do registro de preço.

Nesses moldes, o SRP se torna aceito somente para
serviços de pequenos reparos e de pouca monta, desde que caracterizados pela condição de imprevisíveis,
mas passíveis de mensuração. Atividades de fácil manejo e execução, não destacadas pelas especificidades das
obras e serviços de engenharia.

20. Não poderia ser diferente, pois, segundo a Lei
8.666/1993, para a realização de licitação de obra é primordial estar de posse do projeto básico e do orçamento estimativo da obra (art. 7º, § 2º), assim como haver
previsão de recursos orçamentários que assegurem o
pagamento das obrigações.

É certo que a adoção do SRP para serviços de engenharia
já contou com o visto do TCE/SP, notadamente nas situações onde se verificou tanto a ausência de complexidade do objeto, quanto a existência de padrões para o desempenho exigido na execução contratual, não se admitindo, contudo, a eleição desse instituto para a prestação
de serviços semelhantes aos de manutenção e conservação do sistema viário, pontes, viadutos, implantação
e operacionalização de “sistema de gestão e fiscalização
de trânsito” e outros mais que demandem a elaboração
de projeto básico e orçamento detalhado.

21. Além disso, cabe ressaltar que no caso das obras de
reforma, ampliação, reparação e construção, não há indicativo de que tais obras sejam padronizadas a ponto de constarem em sistema de registro de preços e de,
eventualmente, suscitarem o interesse de outros órgãos públicos na adesão à ata de registro de preços.
Assim também se alinha a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), conforme SARQUIS e RAMOS [1], referente aos processos TC‑033635/026/11, TC-000299/001/09, TC019250/026/05, TC-019267/02605, TC-003367/003/07,
TC-028973/026/09,
TC-034912/026/09,
TC032915/026/11, TC-000966/001/09 daquela Corte:
O caráter de imprevisibilidade emprestado ao SRP evidencia que a regra geral, instituída pela Lei 8.666/93, está direcionada às compras. Desta forma, a jurisprudência
do TCE/SP, por interpretação extensiva e sistemática, reconhece a utilização do instituto para serviços somente
nos casos em que não se apresente a demanda por execução continuada ou a complexidade geralmente atribuída às contratações de engenharia.
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No mesmo sentido, os entendimentos do TCE/SP caminham para a inviabilidade de adoção do SRP quando o
objeto pretendido recai sobre a consecução de serviços
a serem prestados continuamente à população, como
se percebe nos casos de conservação e higiene de escolas, hospitais, ou asseio e manutenção de logradouros
públicos, onde não há como conceber que a manutenção de adequadas condições de limpeza esteja submetida a regime que se caracteriza pela eventualidade, pela impossibilidade de mensuração objetiva dos quantitativos e pela não obrigatoriedade da contratação.
Constata-se, assim, que a licitação encontra-se inadequada em sua origem, visto que o registro de preços não
se aplica ao caso em questão.
Até mesmo sobre os usuários a serem beneficiados o
município demonstra incerteza e indefinição sobre os
www.tce.es.gov.br

mesmos (fls. 5 e 6 da Defesa/Justificativa 874/2017-1),
o que levanta questionamentos se o processo licitatório
encontra-se bem instruído, demonstrando o amparo legal para a referida contratação, bem como a situação fática dos imóveis e dos beneficiados. Cabe comentar que
tal contratação também não pode servir para ofuscar
problemas de construção provenientes de outras contratações do município, o que deve estar demonstrado no
processo.
Há que se comentar também que, além da inexistência
do projeto básico de engenharia, são agravantes da presente situação a ausência de fundamentação consistente para a adoção das quantidades da planilha orçamentária, a falta de cronograma físico-financeiro para realização dos serviços, o possível não parcelamento do objeto e os próprios indícios de irregularidade apresentados
pelo representante, ainda não avaliados por completo,
dada a relevância e precedência da irregularidade aqui
tratada.
Apenas pelo acima exposto, em razão da célere análise do processo em comento, considerando que em
18/09/2017 foi lavrada a Ata de “Abertura de Proposta
de Preços” (Anexo 2) e o objeto pode estar na iminência de ser homologado ou contratado, há fundado receio
de grave lesão ao erário e risco de ineficácia da decisão
de mérito, demandando a determinação de cautelar por
parte desta Corte de Contas.
3 CONCLUSÃO
Considerando a representação efetivada, os documentos constantes dos autos, a possibilidade de anulação do
certame pela adoção inadequada do registro de preços
e pela ausência do projeto básico, o pedido de cautelar ao procedimento licitatório é tempestivo e adequaSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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do, uma vez que há indícios de que o certame ainda esteja em curso.
Dessa forma, tendo em vista que em 18/09/2017 foi lavrada a Ata de “Abertura de Proposta de Preços” e o objeto pode estar na iminência de ser homologado ou contratado, verifica-se haver fundado receio de grave lesão
ao erário e de risco de ineficácia da decisão de mérito,
sendo necessária a determinação de medida cautelar
por parte desta Corte de Contas.
Chama atenção o fato de mesmo após a determinação
de diversas cautelares neste Município e de correção de
distintos itens de planilha/projeto constantes da licitação/contrato, os processos de contratação da Prefeitura de Presidente Kennedy permanecem sendo realizados
eivados das mesmas irregularidades ou de irregularidades correlatas.
Contribui para esta conclusão, a existência nesta Corte de Contas de outros Processos de Representação de
obras para este mesmo município, em que as análises
técnicas apontam nesse mesmo sentido.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, ressalvado o juízo de admissibilidade da
representação pelo Conselheiro Relator previsto no §2º
do art. 177 da Resolução TC n° 261/2013, opina-se:
Baseado no art. 288, XI, 376 e 377, I da Resolução TC n°
261/2013, determinar a suspensão do procedimento licitatório, bem como os atos dele decorrentes, até ulterior
decisão dessa Corte;
Em respeito ao art. 307 § 3º do Regimento Interno do
TCEES, seja promovida a oitiva dos responsáveis para
que se pronunciem em até 10 dias quanto ao conteúdo
desta manifestação.
Diário Oficial de Contas

Nos termos do art. 307 § 4º do Regimento Interno do
TCEES, seja notificado o responsável para, no prazo assinalado, cumprir a decisão, publicar extrato na imprensa
oficial quanto ao teor da decisão e comunicar as providências adotadas ao Tribunal.
Dar ciência à autoridade competente de que o não atendimento de decisão deste Tribunal é passível da aplicação das seguintes sanções:
Em atenção ao artigo 389, inciso IV do Regimento Interno desta Corte, a aplicação de multa de 3 a 25% do valor previsto no artigo 135, § 3º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas;
Em atenção ao artigo 391 do Regimento Interno desta
Corte a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil
reais).
Sugere-se, ainda, encaminhar cópia desta manifestação
ao jurisdicionado.
[...]
Assim instruído o feito, proferi voto encampando o entendimento técnico, admitindo a representação e deferindo a medida cautelar, determinando à chefe do Poder
Executivo Municipal e, desta vez, ao secretário municipal
de assistência social o encaminhamento de documentos
em novo prazo de 5 (cinco) dias e de eventuais esclarecimentos em 10 (dez) dias (Voto 06477/2017-5 – documento 26). Em tais termos, foi proferida pelo Plenário a
Decisão TC 04168/2017-4 (documento 27).
Em vista da notícia de revogação do certame, o feito voltou a ser submetido ao crivo da SecexEngenharia que
opinou pelo arquivamento dos autos, com análise de
mérito e expedição de determinações aos gestores, nos
termos da Manifestação Técnica 00063/2018-1:
www.tce.es.gov.br

[...]
2 ANÁLISE
Trata de representação acerca de irregularidades no certame da Concorrência Pública nº 005/2017, para Registro de Preço.
Não existem novas justificativas por parte da Administração Municipal, apenas informação da revogação do certame.
Inadequação do sistema de registro de preço para o objeto da licitação.
Fundamento legal: art. 6º, IX, ‘f’; art. 7º I, II e III, art. 7º
§1º, art. 7º §2º I, art. 7º §4º; art. 8; art. 40, XIV, ‘b’, todos
da Lei 8.666/93; art. 3º do Decreto 7.892/2013.
Fundamentos
275/2017-1):

da

representação

(Petição

Inicial

O sistema registro de preço para o referido objeto é inadequado, pois se trata de obras de construção de casas
populares, além de reforma e ampliação. O sistema registro de preços só pode ser utilizado quando não há
previsibilidade em relação ao quantitativo do objeto, o
que não é o caso da licitação em referenda, pois para
que a prefeitura possa comtemplar um munícipe com reforma, ampliação ou construção de moradia, é necessário que o munícipe faça um cadastro antecipado na secretaria de assistência social e espere o deferimento de
seu pedido, ou seja, o órgão público tem um controle da
demanda existente no município.
(...)
Informações apresentadas na notificação anterior pelo
Secretário Municipal de Obras, Miguel Qualhano (Defesa/Justificativa 874/2017‑1):
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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No que se refere ao ITEM A esclarecemos que o Sistema de Registro de é uma opção economicamente viável
à Administração. A escolha pelo SRP geralmente ocorre
em razão de diversos fatores, entre eles quando não é
possível definir antecipadamente a quantidade exata da
demanda. No âmbito do Edital supracitado, trata-se de
atendimento a solicitações protocoladas na Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy referentes a reformas,
ampliações ou construções de novas unidades habitacionais. Ocorre que, apesar da realização de visita prévia
aos locais onde serão executados os preteridos serviços
com a presença da Assistente Social e Engenheiro Civil,
alguns fatores interferem para que a demanda identificada em vistoria possa sofrer alterações, tais quais:
I) Tratando-se de serviços de reforma, ao iniciar a execução da obra é habitual serem identificados novos serviços que não foram passíveis de serem identificados apenas com uma vistoria aparente, como por exemplo instalações elétricas, hidráulicas, etc.
II) Em função do tempo decorrido entre a data da vistoria e a efetiva execução dos serviços, pode haver alteração do quadro identificado inicialmente no local visitado, como por exemplo agravamento de uma situação estrutural.
Também é importante salientar que a própria conjuntura do usuário pode ser alterada nesse período, como por
exemplo, o solicitante se muda ou altera o seu estado civil.
III) Apesar de termos processos previamente definidos
para atendimento, também podem ocorrer alteração
dos usuários beneficiados em função de surgimento de
solicitação com prioridade mais elevada.
Diário Oficial de Contas

IV) Também podem ocorrer atendimentos a situações
emergenciais não possíveis de serem previstas no período do certame, devido a intempéries, por exemplo (situações de desabamento, destelhamento, entre outros).
De acordo com a análise da MT 1397/2017-1:
Em análise ao edital de concorrência pública 5/2017 (fls.
11 a 56 da Peça Complementar 5968/2017-8), verifica-se
que o objeto da licitação trata de “contratação de empresa para construção, ampliação e reforma de casas populares do município de Presidente Kennedy”, ou seja,
serviços e obra de engenharia.
Além do próprio objeto da licitação, as justificativas
trazidas pelo município (fl. 5 da Defesa/Justificativa
874/2017-1) citam “serviços de reforma” e “execução de
obra”, além de demonstrarem que o objeto não se trata
de serviços padronizados passíveis de constarem em sistema de registro de preços e de, eventualmente, suscitarem o interesse de outros órgãos públicos na adesão à
ata de registro de preços.
O objeto do edital não versa sobre um serviço comum,
padronizado, pois suas características não são usuais,
mas específicas para o caso do objeto a ser contratado,
além de demandarem conhecimentos técnicos e a atuação relevante de profissionais habilitados conforme o
disposto na Lei Federal nº 5.194/66.
Verifica-se dentro do escopo de serviços previstos na
planilha orçamentária, a previsão da execução de concreto para infra e supraestrutura, laje, cobertura e estrutura para cobertura, muro de arrimo, muro de alvenaria,
dentre diversos outros serviços que necessitam de projeto básico para sua execução, além da definição do local
exato de realização dos mesmos e do memorial que juswww.tce.es.gov.br

tifique as quantidades adotadas.
A intenção do município, nas justificativas apresentadas,
em denotar característica de “imprevisibilidade” nos
quantitativos e serviços constantes do edital, em verdade evidencia a falta de fundamentação para os valores e
serviços propostos em planilha, ou seja, a ausência do indispensável Projeto Básico.
A contratação de serviços com objeto amplo e indefinido
em diversos aspectos, como a que o Município de Presidente Kennedy pretende realizar, é contrária à jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), a exemplo
dos Acórdãos do Plenário nº 1.577/2012 e nº 475/2010
da 2ª Câmara e de outros, como se depreende dos seguintes excertos:
É vedado firmar contratos do tipo “guarda-chuva”, ou seja, com objeto amplo e/ou com vários objetos, devendo ser promovidos os devidos certames licitatórios em
quantos itens forem técnica e economicamente viáveis.
[Acórdão nº 1.663/2005 do Plenário do TCU]
É vedada a assinatura de contrato com objeto amplo e
indefinido, do tipo “guarda-chuva”, em observância aos
termos do art. 54, §1º, da Lei 8.666/93. [Acórdão nº
717/2005 do Plenário do TCU]
(...) “além de não especificar de forma adequada o objeto da contratação, o gestor ainda o descreveu de forma
excessivamente ampla e genérica, configurando um verdadeiro contrato do tipo guarda-chuva‟, prática já censurada pelo Tribunal conforme Acórdão nº 1.263/2007,
do Plenário. [trecho do voto do Relator no Acórdão nº
1.030/2008 do Plenário do TCU]
Diante das descrições do objeto e daqueles serviços
constantes da planilha orçamentária, nota-se que o MuSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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nicípio quer abranger todo o tipo de serviços relacionado às casas populares em uma única licitação sem, contudo, apresentar os elementos básicos para a referida
contratação.
Observa-se no sítio eletrônico da Prefeitura, no link que
traz informações da questionada Concorrência Pública
(Apêndice 1), que há apenas a Planilha Orçamentária dos
serviços (Anexo 1), sendo inexistente qualquer projeto
de engenharia ou cronograma físico-financeiro, seja para
as reformas, seja para as ampliações, ou até mesmo para
as novas casas que a licitação deseja abarcar.
Portanto, os serviços tratados na concorrência pública
5/2017 não se amoldam ao que prescreve a legislação
para o registro de preços, sendo serviços de características peculiares para o município, que demandam a elaboração de Projeto Básico, nos termos do que prescreve a
Orientação Técnica OT – IBR 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP).
Neste mesmo sentido encontra-se o Acórdão 3605/2014
do Plenário do TCU. Nessa decisão foi determinada a
anulação de certame que pretendida realizar Registro de
Preços para contratação de obras, conforme trecho do
voto do Relator:
No caso em tela, (...), há, como agravante, a intenção de
utilizar o sistema de registro de preços para a contratação de obras, com base em uma planilha que contempla 797 diferentes itens de serviços, dos quais alguns são
bastante característicos de construções, ampliações e reformas, como é o caso dos concretos estruturais de 15
fck e de 25 fck, dosados em central, e a aplicação de concreto asfáltico.
17. O Decreto 7.892/2013 prevê, em seu art. 3º, o uso do
Diário Oficial de Contas

Sistema de Registro de Preços nas seguintes hipóteses:
“I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços
remunerados por unidade de medida ou em regime de
tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a
contratação de serviços para atendimento a mais de um
órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela
Administração.”
18. A realização de obras não atende às hipóteses acima. Entendo que o aludido normativo viabiliza a contratação de serviços comuns de engenharia com base
no registro de preços quando a finalidade é a manutenção e a conservação de instalações prediais, em que a
demanda pelo objeto é repetida e rotineira. Mas o uso
desse sistema com o intuito de contratar obras não pode ser aceito, uma vez que não há demanda de itens
isolados, pois os serviços não podem ser dissociados
uns dos outros. Não há, nessa situação, divisibilidade
do objeto.
19. Sob esse aspecto, ressalto que a opção de utilização
do registro de preço está prevista no art. 15, inciso II, da
Lei 8.666/1993, contudo, quanto à obra, esta Lei é bastante explícita, em seu art. 10º, em definir os regimes de
contratação (empreitada global, empreitada por preços
unitários, tarefa e empreitada integral), sem fazer menção à possibilidade de emprego do registro de preço.
20. Não poderia ser diferente, pois, segundo a Lei
www.tce.es.gov.br

8.666/1993, para a realização de licitação de obra é primordial estar de posse do projeto básico e do orçamento estimativo da obra (art. 7º, § 2º), assim como haver
previsão de recursos orçamentários que assegurem o
pagamento das obrigações.
21. Além disso, cabe ressaltar que no caso das obras de
reforma, ampliação, reparação e construção, não há indicativo de que tais obras sejam padronizadas a ponto de constarem em sistema de registro de preços e de,
eventualmente, suscitarem o interesse de outros órgãos públicos na adesão à ata de registro de preços.
Assim também se alinha a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), conforme SARQUIS e RAMOS [1], referente aos processos TC‑033635/026/11, TC-000299/001/09, TC019250/026/05, TC-019267/02605, TC-003367/003/07,
TC-028973/026/09,
TC-034912/026/09,
TC032915/026/11, TC-000966/001/09 daquela Corte:
O caráter de imprevisibilidade emprestado ao SRP evidencia que a regra geral, instituída pela Lei 8.666/93, está direcionada às compras. Desta forma, a jurisprudência
do TCE/SP, por interpretação extensiva e sistemática, reconhece a utilização do instituto para serviços somente
nos casos em que não se apresente a demanda por execução continuada ou a complexidade geralmente atribuída às contratações de engenharia.
Nesses moldes, o SRP se torna aceito somente para
serviços de pequenos reparos e de pouca monta, desde que caracterizados pela condição de imprevisíveis,
mas passíveis de mensuração. Atividades de fácil manejo e execução, não destacadas pelas especificidades das
obras e serviços de engenharia.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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É certo que a adoção do SRP para serviços de engenharia
já contou com o visto do TCE/SP, notadamente nas situações onde se verificou tanto a ausência de complexidade do objeto, quanto a existência de padrões para o desempenho exigido na execução contratual, não se admitindo, contudo, a eleição desse instituto para a prestação
de serviços semelhantes aos de manutenção e conservação do sistema viário, pontes, viadutos, implantação
e operacionalização de “sistema de gestão e fiscalização
de trânsito” e outros mais que demandem a elaboração
de projeto básico e orçamento detalhado.
No mesmo sentido, os entendimentos do TCE/SP caminham para a inviabilidade de adoção do SRP quando o
objeto pretendido recai sobre a consecução de serviços
a serem prestados continuamente à população, como
se percebe nos casos de conservação e higiene de escolas, hospitais, ou asseio e manutenção de logradouros
públicos, onde não há como conceber que a manutenção de adequadas condições de limpeza esteja submetida a regime que se caracteriza pela eventualidade, pela impossibilidade de mensuração objetiva dos quantitativos e pela não obrigatoriedade da contratação.
Constata-se, assim, que a licitação encontra-se inadequada em sua origem, visto que o registro de preços não
se aplica ao caso em questão.
Até mesmo sobre os usuários a serem beneficiados o
município demonstra incerteza e indefinição sobre os
mesmos (fls. 5 e 6 da Defesa/Justificativa 874/2017-1),
o que levanta questionamentos se o processo licitatório
encontra-se bem instruído, demonstrando o amparo legal para a referida contratação, bem como a situação fática dos imóveis e dos beneficiados. Cabe comentar que
tal contratação também não pode servir para ofuscar
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problemas de construção provenientes de outras contratações do município, o que deve estar demonstrado no
processo.
Há que se comentar também que, além da inexistência
do projeto básico de engenharia, são agravantes da presente situação a ausência de fundamentação consistente para a adoção das quantidades da planilha orçamentária, a falta de cronograma físico-financeiro para realização dos serviços, o possível não parcelamento do objeto e os próprios indícios de irregularidade apresentados
pelo representante, ainda não avaliados por completo,
dada a relevância e precedência da irregularidade aqui
tratada.
Apenas pelo acima exposto, em razão da célere análise do processo em comento, considerando que em
18/09/2017 foi lavrada a Ata de “Abertura de Proposta
de Preços” (Anexo 2) e o objeto pode estar na iminência de ser homologado ou contratado, há fundado receio
de grave lesão ao erário e risco de ineficácia da decisão
de mérito, demandando a determinação de cautelar por
parte desta Corte de Contas.
Análise:
Muito bem conduzida a análise sobre o assunto pela MT
1397/2017-1, concordamos por completo na fundamentação, opinando também pelo conhecimento da representação por ter a Administração escolhido inadequadamente o sistema de registro de preço para o objeto da licitação, o qual trata-se de obras e serviços de engenharia, agravado pela inexistência do projeto básico de engenharia, a ausência de fundamentação consistente para a adoção das quantidades da planilha orçamentária,
a falta de cronograma físico-financeiro para realização
dos serviços, o possível não parcelamento do objeto e
www.tce.es.gov.br

os próprios indícios de irregularidade apresentados pelo representante.
Como houve revogação do certame, após a adoção de
medida cautelar, os autos deverão ser arquivados, depois de transitado em julgado, com resolução de mérito.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, as propostas de encaminhamento elencadas adiante têm como objetivo evitar ou minimizar a
ocorrência de danos ao erário do município, bem como
indicar práticas necessárias ao aprimoramento da gestão e fiscalização do processo licitatório objeto de análise nesta manifestação técnica, bem como de futuros certames.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando o exposto nesta manifestação técnica, especialmente os achados narrados em seu Capítulo 2,
bem como o disposto no art. 56, II, da LC 621/2012 e art.
310, §§ 1º e 2º, do RITCEES e os princípios da ampla defesa e contraditório, a equipe técnica propõe ao Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, os seguintes encaminhamentos:
Conhecer da representação, considerando-a no mérito,
procedente;
notifique o fato aos responsáveis, à Comissão Permanente de Licitação, Controle Interno e Procuradoria, para que não incorra nas mesmas irregularidades em licitações futuras;
arquivar os autos, após trânsito em julgado, com análise do mérito, devido ao fato da revogação do procedimento licitatório ser posterior à adoção da medida cautelar.
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Encaminhem-se os autos ao Núcleo de Normatização da
Fiscalização – NNF para elaboração de Instrução Técnica Conclusiva, de acordo com o art. 10 da Emenda Regimental TC nº 008, de 14 de novembro de 2017:
Art. 10. A elaboração das instruções técnicas conclusivas
de competência do extinto Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas – NEC, exclusivamente nos processos autuados até 31 de dezembro de 2017, ficarão sob a
responsabilidade do Núcleo de Normatização da Fiscalização – NNF.
[...]
Entretanto, encerrando a instrução processual, o Núcleo
de Controle Externo de Normatização da Fiscalização
(NNF) divergiu da SecexEngenharia, propondo a extinção do feito sem resolução do mérito, sem imposição de
determinações e o consequente arquivamento dos autos, nos moldes do art. 330, IV da Resolução TC 261, de 4
de junho de 2013 (Regimento Interno):
[...]
2. ANÁLISE
Como se verifica dos autos, os responsáveis, após serem
notificados da medida cautelar deferida, protocolaram
documentação informando a revogação da Concorrência
Pública n° 005/2017.
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 prolação de decisão meritória, ou seja,
com resolução de mérito, seja pela procedência ou pela
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improcedência da Representação.

III - notificação, nos demais casos.

Ocorre que há nuances, no presente caso, que atraem a
aplicação do disposto no Código de Processo Civil, em razão de esse Diploma Processual estabelecer, com maior
precisão, a melhor solução ao caso dos autos.

Sendo o contraditório e a ampla defesa corolários do devido processo legal e, também, direitos fundamentais,
não é possível a prolação de decisão de mérito, sobretudo pela procedência, sem que, antes, seja concedida ao
responsável a chance de se defender.

Como visto no resumo do histórico processual, após instados a cumprir a medida cautelar, que determinava a
suspensão do certame, foi promovida a sua revogação.
Note-se que não houve, até aquele momento da notificação, o apontamento formal e definitivo de indício de
irregularidade, do qual os responsáveis poderiam se defender, quando citados. Logo, não foram oportunizados
o contraditório e a ampla defesa.
Nos autos, houve apenas a expedição de notificação, visando comunicá-los da Decisão Monocrática 1374/2017
e Decisão TC 4168/2017-4 – Plenária 3141/2017, que
determinava suspensão do certame e os convocava a se
pronunciarem em determinado prazo. A notificação, como cediço, não tem o caráter de possibilitar o exercício
do contraditório e da ampla defesa, por meio da contestação – o que somente é ensejado pela citação, conforme Lei Orgânica do TCE-ES:

Assim, para se aplicar literalmente o § 5º do art. 307 do
RITCE-ES, seria, neste caso, necessária a confecção de
Instrução Técnica Inicial, com a citação dos responsáveis,
seguida da análise técnica conclusiva e do subsequente
opinamento do Ministério Público Especial de Contas e
do julgamento. Tudo isso para que no processo constasse o que já se sabe: que o procedimento licitatório está extinto.

I - citação, pela qual o Tribunal dará ciência ao responsável de processo contra ele instaurado, chamando-o para
se defender e/ou recolher a importância devida;

Considerando, portanto, que toda essa movimentação
da máquina pública resultaria inócua do ponto de vista da efetividade, sugere-se a extinção do processo sem
resolução de mérito, amparado na ausência de interesse processual (art. 485, VI e § 3º, do CPC), haja vista a
ausência da necessidade e da utilidade provenientes da
tramitação do processo. Tal solução se mostra adequada à hipótese em tela, na medida em que o cumprimento inflexível do Regimento Interno contrariaria princípios
processuais também aplicáveis aos procedimentos administrativos desta Casa, tais como, da efetividade, da
economia processual e da celeridade. Acrescenta-se que
não se verificou nenhum prejuízo à Administração Pública, além dos recursos burocráticos despendidos no processo licitatório.

II - comunicação de diligência, pela qual o Tribunal dirigir-se-á ao interessado ou responsável visando suprir
a necessidade de algum dado, esclarecimento ou providência preliminar;

Desta forma, opinamos pela extinção do feito sem julgamento de mérito, com base no art. 70 da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 485, VI e § 3º, do Código de
Processo Civil, sugerindo a extinção do processo sem re-

Art. 63. O chamamento ao processo, bem como a comunicação dos atos e termos processuais, far-se-á mediante:

www.tce.es.gov.br
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solução do mérito por ausência de interesse processual, com o consequente arquivamento dos autos, na forma do art. 330, IV, do Regimento Interno.

quando, determinada a prestação de informações e antes da concessão da medida cautelar, o responsável sanar as irregularidades apontadas pelo representante.

3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

No caso sub examine, observa-se que a medida cautelar fora concedida no dia 31 de outubro de 2017 na
38ª Sessão Ordinária do Plenário, através da Decisão TC
4168/2017, cuja notificação à Prefeita ocorreu no dia 06
de novembro de 2017, conforme se extrai de e-mail anexado ao Despacho 61522/2017. Confira:

3.1. Por todo o exposto, e com base no art. 70 da Lei
Complementar 621/2012 c/c art. 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil, sugere-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse
processual, com o consequente arquivamento dos autos, na forma do art. 330, IV, do Regimento Interno.
3.2. Por derradeiro, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao
Representante do teor da decisão final a ser proferida,
conforme art. 307, § 7º, da Res. TC 261/2013 (Reg. Interno).
[...]
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, por
sua vez, dissentiu da divergência inaugurada pelo NNF e,
corroborando o entendimento inaugural dado pela SecexEngenharia, se pronunciou pela extinção do processo
com resolução de mérito e pela procedência da representação, sem aplicação de penalidade e com determinações com o fito de prevenir a reincidência:
[...]
O Regimento Interno, em seu art. 307, § 6º, apresenta-se hialino ao condicionar a decretação da perda superveniente do objeto impugnado e, consequentemente, a
extinção do processo sem julgamento do mérito, ao saneamento das supostas irregularidades antes da concessão da medida cautelar.
Venia concessa ao entendimento do Núcleo de Normatização da Fiscalização - NFF verifica-se que, somente haverá a extinção do processo sem julgamento do mérito
Diário Oficial de Contas

[...]
No entanto, a licitação foi ‘revogada’ apenas no dia 09
de novembro de 2017, publicada no dia 10 subsequente, conforme cópia de excerto do Diário Oficial dos Poderes do Estado que se anexa abaixo, extraído do Despacho 47165/2017, ou seja, a medida saneadora empreendida pela Gestora, consubstanciada na errônea revogação (rectius, anulação) da Concorrência Pública nº.
005/2017, somente efetuou-se após o conhecimento da
determinação de suspensão cautelar do certame.
[...]
Dessa forma, inexorável a constatação de: (i) deferimento de medida cautelar suspendendo o procedimento impugnado; (ii) não interposição de recurso da decisão e,
por derradeiro, (iii) a busca, pelo gestor, do saneamento
dos indicativos de irregularidades com a ‘revogação’ do
procedimento licitatório.
Assim sendo, à presente situação se subsume à aplicação do § 5º do art. 307 do Regimento Interno, in verbis:
Art. 307. [...]
§ 5º Quando o responsável der cumprimento à medida cautelar e deixar de contestá-la, com o saneamento
das irregularidades, e não houver interposição de recurwww.tce.es.gov.br

so, o Tribunal proferirá, desde logo, decisão de mérito,
observado o disposto no 129 artigo 310 deste Regimento. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001, de
27.8.2013). (grifo nosso)
Dessa forma, a solução processual mais adequada ao feito consistiria no julgamento pela procedência da Representação, nos termos preconizados pelo dispositivo supracitado, haja vista o legítimo exercício da autotutela,
sem, no entanto, aplicar-se penalidade.
A ratificar o acima expendido, convém registrar que o Plenário desta Corte, nos moldes do Acórdão nº. 798/2015,
nos autos do Processo TC 3498/2014, o qual corroborou
o posicionamento delineado pela 2ª Procuradoria do Ministério Público de Contas, defrontando-se com situação
análoga à discutida no Processo sub examine, constatou,
em síntese, que seria processualmente mais adequado
julgar procedente a Representação, na forma prescrita
no art. 307, § 5º do Regimento Interno – haja vista que a
concessão de medida cautelar de suspensão do procedimento concorrencial antecede ao “saneamento” das irregularidades pelo gestor – mas sem aplicação de penalidade, tendo em vista o exercício da autotutela pela própria administração.
Diga-se, ademais, que a aplicação do art. 267, VI, do Código de Processo Civil, da forma como foi sugerida pela equipe técnica somente poderia ser admitida se alinhada ao inciso II, art. 310, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que versa
sobre a perda superveniente do objeto impugnado, nos
termos do art. 307, § 6º do mesmo diploma legal, o que
de fato não ocorreu.
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas,
data venia ao entendimento do Núcleo de NormatizaSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ção da Fiscalização - NNF, pelo conhecimento da presente Representação para, no mérito, considerá-la procedente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 95, II, da Lei Complementar nº.
621/12, c/c o artigo 307, §5º e artigo 310, I, do Regimento Interno deste Tribunal, sem aplicação de penalidade,
não obstante, expedindo-se determinações correspondentes às irregularidades constatadas, com o fito de se
prevenir a reincidência.
[...]
II FUNDAMENTOS
Como se vê no debate travado nos autos, a revogação da
concorrência pública em questão somente se concretizou após os gestores do Município de Presidente Kennedy terem recebido a ciência da concessão do provimento
cautelar por esta Corte de Contas, como bem demonstrou o parquet de contas.
Nesse caso, tem lugar a aplicação do art. 307, §5º do Regimento Interno deste Tribunal (RITCEES), e não do seu
parágrafo 6º, vejamos:
Art. 307. [...]
§ 5º Quando o responsável der cumprimento à medida
cautelar e deixar de contestá-la, com o saneamento das
irregularidades, e não houver interposição de recurso, o
Tribunal proferirá, desde logo, decisão de mérito, observado o disposto no artigo 310 deste Regimento.
§ 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.
Diário Oficial de Contas

A esse respeito, relembro o voto vistas por mim proferido no bojo do processo TC 3498/2014, em que enfrentei
exatamente a mesma celeuma processual a partir de debate inicialmente travado pelos conselheiros Sebastião
Carlos Ranna de Macedo e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, tendo ao final os membros do Plenário conciliado o
entendimento ao redor da seguinte tese:
ACÓRDÃO TC-798/2015 – PLENÀRIO
PROCESSO - TC-3498/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA.
RESPONSÁVEIS - PEDRO COSTA FILHO E ROBERTO FREIRE
EMENTA
RERPESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ECOPORANGA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014
– 1) CONHECER – PROCEDÊNCIA – DEIXAR DE APLICAR
PENALIDADE – 2) EXTINGUIR PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 3) DETERMINAÇÃO – 4) ARQUIVAR.
[...]
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de representação formalizada contra a Prefeitura do Município de Ecoporanga em face do Pregão Presencial 46/2013 que visou à contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e administração de cartão magnético – ticket alimentação.
Tendo se encerrado a instrução processual, instaurou-se
www.tce.es.gov.br

neste Plenário controvérsia sobre a extinção deste processo, se com aprofundamento de mérito ou não, já que,
após a concessão da medida cautelar, a Administração
Municipal procedeu à anulação do certame.
A discussão surgiu quando o NEC se pronunciou pela extinção do feito sem julgamento do mérito, reconhecendo a hipótese de perda do interesse processual em aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, mas o Ministério Público de Contas propôs o julgamento pela procedência da representação sem aplicação de penalidade,
expedindo-se determinação ao Município.
Divergindo da manifestação técnica, o Conselheiro Relator votou nos termos defendidos pelo Parquet e abriu
vistas dos autos ao Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto que, por seu turno, corroborou o posicionamento
defendido pelo NEC.
Com o propósito de melhor me inteirar da discussão,
também pedi vista dos autos, o que me permitiu elaborar o voto que nesta oportunidade submeto à apreciação
deste Colegiado.
Desde já, peço vênia para divergir do Conselheiro Sérgio
Aboudib, pois, em vista dos contornos deste caso concreto, perfilho do entendimento exarado pelo Conselheiro Relator, já que a situação enfrentada culminou na
anulação do certame, após a concessão da medida cautelar, o que se assemelha ao reconhecimento jurídico da
procedência da representação por parte da Municipalidade e isso nada mais é do que o próprio mérito do julgamento da cautelar.
Aliás, o Código de Processo Civil, além de prever hipóteses para a extinção do processo sem julgamento do mérito, igualmente direciona o feito à resolução de mérito
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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quando o réu reconhece a procedência do pedido, o que
de fato ocorreu nesse contexto e está previsto no art.
307, §5º e no inciso I, do art. 310 do Regimento Interno deste Tribunal, não havendo que se falar em dar continuidade ao processo ou em reabrir sua instrução, pois
o momento é de extingui-lo com julgamento de mérito.
Assim, ainda que possa haver precedentes em sentido
diverso, penso que o momento nos permite reformular
o entendimento desta Corte, já que de fato não foi identificada uma tendência jurisprudencial clara desta Corte
acerca do tema, conforme restou evidenciado no trabalho elaborado pelo Núcleo de Jurisprudência e Súmula.
Sendo assim, embora coadune com o desfecho dado pelo voto do Conselheiro Relator, resta-me registrar minha
discordância unicamente em relação à passagem de sua
fundamentação em que propõe a padronização de referências e fundamentações a serem adotadas em julgamentos de casos análogos nos seguintes termos:
Ante o exposto, tendo em vista as informações prestadas
pelo Núcleo de Jurisprudência desta Corte de Contas, e
considerando que:
1 Existe convergência de entendimento em relação à hipótese prevista quando o saneamento/revogação/anulação/adequação das cláusulas questionadas ocorrerem
antes do deferimento de medida cautelar, na forma do
art. 307, § 6º da Resolução TC 261/2013 combinado com
o disposto no art. 267, inciso IV do CPC, proponho que
nos casos análogos, para fins de padronização, sejam
adotadas as referências e fundamentações acima;
2 Quanto ao segundo caso, para fins de padronização e
harmonização de conceitos, quando houver saneamento/revogação/anulação/adequação das cláusulas quesDiário Oficial de Contas

tionadas depois do deferimento de medida cautelar, proponho adotar a fundamentação na forma do art. 307, §
5º da Resolução TC 261/2013 combinado com o disposto
no art. 269, inciso II do CPC.
Com base nas propostas acima (itens 1 e 2), tendo em
vista que o presente caso concreto refere-se à hipótese
nº 2, apresento voto proferido na Sessão Plenária do dia
03/02/2015, com o acréscimo do artigo 269, II do CPC,
ou seja, pelo conhecimento da presente representação
para, no mérito, julgá-la procedente, nos termos do art.
95, II da LC 621/2012 e art. 307, § 5º da Resolução TC
261/2013 c/c art. 269, inciso II do CPC.
Parece-me inadequado conferir idêntico tratamento jurídico a situações distintas como as de saneamento, revogação, anulação e adequação, conferindo-lhes solução
processual padronizada no que diz respeito a julgamento com ou sem resolução de mérito, adotando-se, para
tanto, a premissa única de aferição do momento de sua
ocorrência em relação à eventual concessão de medida
cautelar por esta Corte.
Além disso, acredito que a adoção de fundamentação
alicerçada no Código de Processo Civil para os julgamentos deste Tribunal de Contas somente deve ter lugar subsidiariamente, ou seja, caso haja lacuna nos regramentos inerentes a esta Corte, devendo, portanto, prevalecer neste âmbito os ditames especificamente impostos
pela Lei Complementar Estadual 621/2012 e pela Resolução TC 261/2013, respectivamente, Lei Orgânica e Regimento Interno deste Tribunal.
Assim sendo, ainda que o debate tenha soluções equivalentes previstas pelo CPC, entendo que, para as situações em comento, o remédio já se encontra estampado
nos parágrafos 5º e 6º do artigo 307, bem como no art.
www.tce.es.gov.br

310 do nosso Regimento Interno, vejamos:
Art. 307. Omissis
§ 5º Quando o responsável der cumprimento à medida
cautelar e deixar de contestá-la, com o saneamento das
irregularidades, e não houver interposição de recurso, o
Tribunal proferirá, desde logo, decisão de mérito, observado o disposto no artigo 310 deste Regimento.
§ 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.
[...]
Art. 310. A instrução da unidade técnica será conclusiva,
pela extinção do processo, na hipótese de:
I - acatamento da decisão cautelar sem contestação e
sem interposição de recurso, com o saneamento das irregulares, nos termos do § 5º do art. 307; ou
II - perda superveniente do objeto impugnado, nos termos do § 6º do art. 307.
Como se vê, 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.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Quanto à verificação deste quesito – saneamento das irregularidades –, entendo que dependerá da análise caso a caso o que, não necessariamente, se limitará à mera verificação da revogação de cláusulas, por exemplo,
pois o saneamento impõe mais do que isso. Impõe que
sejam examinados os efeitos jurídicos e fáticos da medida a fim de aferir se foram hábeis a efetivamente sanar
as irregularidades.
Há casos em que a mera revogação não significa o saneamento das irregularidades, assim como a anulação tardia igualmente não o faz. A adequação de cláusulas editalícias, da mesma forma, deve ser condicionada, como
as demais hipóteses, ao saneamento de todas as irregularidades questionadas nos autos e, tal ponderação deve ser realizada diante do caso concreto, independente
da forma pela qual se dê o saneamento, se pela via da
revogação, da anulação ou da alteração de atos administrativos.
Assim, se constatado o saneamento das irregularidades após a concessão da medida cautelar, nos moldes
do §5º, do art. 307 e do inciso I, do art. 310, do Regimento Interno, terá lugar a extinção do processo com julgamento do mérito.
Outrossim, haverá perda superveniente do objeto, com
extinção do processo sem resolução de mérito, quando
o saneamento das irregularidades for comprovado ainda
na fase preliminar de apresentação de informações pelo
responsável, nos termos do §1º, do art. 307 do Regimento Interno, e desde que não tenha sido concedida a medida cautelar inaudita altera pars, subsumindo-se o caso
à hipótese prevista no §6º, do art. 307 e no inciso II, do
art. 310 do Regimento Interno.
Volto a ressaltar que, qualquer que seja a hipótese de exDiário Oficial de Contas

tinção do processo, com ou sem julgamento do mérito,
o saneamento das irregularidades é condição indispensável e sua verificação se dará caso a caso, podendo assumir ou não a forma de revogação, anulação ou alteração de ato administrativo, já que tais medidas por vezes
revelam-se insuficientes e ensejam o prosseguimento do
feito conforme prevê o §1º, do art. 310 do Regimento.
Feitas essas ressalvas, voto no sentido de que seja extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos
do art. 307, §5º e no inciso I, do art. 310 do Regimento
Interno deste Tribunal, reconhecendo-se a procedência
desta representação, sem aplicação de penalidade e expedindo-se determinação ao Poder Executivo de Ecoporanga, nos termos defendidos pelo Conselheiro Relator.
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO
PLENÁRIO:
“O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Senhor Presidente, inicialmente, parabenizo S.Ex.ª.
Acho que coloca uma regra bastante clara. Particularmente, eu que luto pela padronização, esse conceito trazido por S.Ex.ª me satisfaz de forma completa. Gostaria
de fazer uma proposta de encaminhamento com relação
à Sessão. Temos na pauta uns cem números de processos que estão aguardando a votação deste julgamento,
inclusive, por essa razão, é que recebeu a preferência.
Entretanto, S.Ex.ª traz em seu voto uma padronização,
mas que deve ser analisada caso a caso, verificando se
aquela licitação foi revogada e em que fase. Então, sugiro que adiássemos os demais processos por uma semana para que cada Relator, em face do voto de S.Ex.ª
- também acompanharei -, verificasse no caso concreto,
para que pudéssemos na próxima Sessão – com mais segurança – identificar o que aconteceu. Acho que a regra
www.tce.es.gov.br

está bem colocada e acaba sendo um caminho para seguirmos - já que o Relator encampou de forma clara. É
uma sugestão para não precisar verificar caso a caso, e
a Sessão fluir com mais velocidade. Parabenizo e acompanho!”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3498/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de junho de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto-vista do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, encampado pelo Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
1. Conhecer da presente Representação para, no mérito,
considerá-la procedente, extinguindo o processo com
resolução do mérito, nos termos do artigo 307, §5º e artigo 310, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal,
sem aplicação de penalidade;
2. Determinar ao Executivo Municipal de Ecoporanga para que próximos editais, quando houver modificação que
afete a formulação de propostas, seja observado o disposto no artigo 21, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, com o fito de
não prejudicar a formulação de novas propostas por outros participantes;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores
Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Relator, Sérgio AbouSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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dib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, e o Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 16 de junho de 2015.
[…]
Sendo assim, em vista deste precedente e dos fundamentos nele invocados, acompanho o entendimento defendido pela SecexEngenharia e pelo Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas, dissentido do entendimento divergente registrado pelo NNF, votando pela extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art.
307, §5º do RITCEES e, ainda, sem impor penalidade 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 do TCEES), divergindo do entendimento prolatado pelo NNF, acompanho o entendimento
da SecexEngenharia e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Diário Oficial de Contas

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. DETERMINAR ao Município de Presidente Kennedy
que, em futuros procedimentos licitatórios cujo objeto
verse sobre obras e serviços de engenharia:
1.2.1. Não utilize o sistema de registro de preços;
1.2.2. Faça constar do instrumento editalício o devido
projeto básico de engenharia, a necessária e consistente fundamentação para adoção das quantidades da planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro para
a realização da obra e/ou dos serviços;

va.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1.2.3. Promova o devido parcelamento do objeto;
1.3. Dar CIÊNCIA das determinações constantes do item
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;

ACÓRDÃO TC- 371/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 02678/2018-1
Classificação: Agravo

1.4. Dispensar a Secretaria Geral de Controle Externo do
monitoramento das determinações impostas; e

UG: PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

1.5. Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.

Recorrente: CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA,

2. Unânime.

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

Partes: AMANDA QUINTA RANGEL, RUY CANDIDO
ATHAYDE, LEANDRO DA COSTA RAINHA, MIGUEL ANGELO LIMA QUALHANO, CONSTRUTORA ROMA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL, BRUNO ROBERTO DE CARVALHO GOMES, ENECON S A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, PROJEMAX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, DIOGO WAGNER

4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Sil-

Procurador: PEDRO PAULO BICCAS (OAB/ES: 5515)

3. Data da Sessão: 11/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
4. Especificação do quórum:
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Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
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AGRAVO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY – NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE –
CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO – APENSAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pela Construtora Premocil
Ltda., em face da Decisão Monocrática TC 184/2017-6,
proferido no processo TC 1536/2016-7, referendada pela Decisão 00782/2017-3, por meio do qual foi determinada a retenção cautelar de pelo menos R$ 733.325,68
(setecentos e trinta e três mil trezentos e vinte e cinco
mil reais e sessenta e oito centavos), referente à caução
existente e de pagamentos a serem feitos por decorrência do Contrato 312/2015 celebrado com o município de
Presidente Kennedy.
Na forma regimental, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas que opinou preliminarmente
pelo não conhecimento do Agravo, por ser intempestivo, e não conter a juntada da cópia da decisão agravada,
conforme disposto no Parecer 01120/2018-6 (Doc. 08).
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, se faz necessário avaliar o atendimento aos requisitos de admissibilidade para posterior processamento do agravo, notadamente os genéricos constantes dos artigos 153, 161 e 162 e os específicos impostos pelos artigos 169 e 170, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), a saber:
Art. 153. Não cabe recurso da decisão que:
Diário Oficial de Contas

I - converter processo em tomada de contas especial ou
determinar a sua instauração;

razões de reforma da decisão e cópia da decisão agravada.

II - determinar a realização de citação, diligência, inspeção ou auditoria.

§ 1º Nos casos dos quais possa resultar lesão grave e de
difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, poderá ser conferido efeito suspensivo ao agravo pelo Relator, ou pelo Presidente do Tribunal de Contas na hipótese do artigo 127 desta Lei Complementar, ad referendum da Câmara ou do Plenário, na primeira sessão subsequente, observada a competência originária.

Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero expediente.
[...]
Art. 161. Compete ao Relator o juízo de admissibilidade
como condição para o processamento do recurso.
Art. 162. O recurso, preliminarmente, não será conhecido pelo Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário, conforme a competência, quando a petição:
I - não contiver os fundamentos de fato e de direito;
II - encontrar-se insuficientemente instruída ou manifestamente inepta.
§ 1º Considerar-se-á inepta a petição quando:
I - faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompatíveis
entre si;
II - o pedido for juridicamente impossível;
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão.
§ 2º Não será conhecido o recurso quando ausentes os
pressupostos de legitimidade e tempestividade.
[...]

§ 2º Recebido o agravo, o Relator determinará, se necessária, a instrução do feito no prazo de até dez dias. § 3º
Encerrada a instrução, e ouvido o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas no prazo de até dez dias, o Relator submeterá o agravo à Câmara ou ao Plenário.
Da mesma forma, a Resolução TC 261, de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) também cuida dos pressupostos recursais genéricos – artigos 395 a 398 – e específicos – art. 415 e 419 –, senão
vejamos:
Art. 395. O recurso deverá revestir-se das seguintes formalidades:
I - ser interposto por escrito;
II - ser apresentado dentro do respectivo prazo;
III - conter a qualificação indispensável à identificação do
recorrente;

Art. 169. Das decisões interlocutórias e terminativas caberá agravo formulado uma só vez, por escrito, no prazo de dez dias contado da data da ciência da decisão, na
forma estabelecida no Regimento Interno.

IV - ser firmado por quem tenha legitimidade e seja parte interessada;

Art. 170. A petição de agravo será dirigida diretamente
ao Relator e conterá a exposição do fato e do direito, as

VI - conter os documentos que o instruirão, quando for
o caso.

www.tce.es.gov.br

V - conter o pedido, a causa de pedir e fundamento jurídico;
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Parágrafo único. Os recursos serão encaminhados à Presidência do Tribunal, que realizará sua autuação e distribuição ao Relator para manifestação quanto ao seu conhecimento.
Art. 396. Poderão interpor recurso:
I – os responsáveis pelos atos impugnados;
II – os interessados, desde que alcançados pela decisão
ou que demonstrem razão legítima para intervir no processo, observado o disposto no art. 159 da Lei Orgânica
do Tribunal.
III – o Ministério Público junto ao Tribunal.
Art. 397. O recurso, liminarmente, não será conhecido
pelo Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário,
conforme a competência, quando:
I – não se achar devidamente formalizado;
II – for manifestamente impróprio ou inepto;
III – for interposto ou assinado por parte ilegítima;
IV – for intempestivo;
V – não contiver os fundamentos de fato e de direito.
Parágrafo único. Considera-se inepto o recurso quando:
I – faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompatíveis
entre si;
II – o pedido for juridicamente impossível;
III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão.
Art. 398. Não cabe recurso da decisão preliminar que:
I – converter processo em tomada de contas especial ou
determinar a sua instauração;
II – determinar a realização de citação, notificação, diligência, inspeção ou auditoria;
Diário Oficial de Contas

III – rejeitar as alegações de defesa na fase prévia.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero expediente.
[...]
Art. 415. Das decisões interlocutórias e terminativas caberá agravo formulado uma só vez, por escrito, no prazo de dez dias.
§ 1º O prazo referido no caput será contado da ciência da
decisão pelo responsável ou interessado, na forma mais
célere possível, dentre as hipóteses previstas no art. 64
da Lei Orgânica do Tribunal.

Todavia, constata-se que o pleito não atende algumas hipóteses de cabimento, uma vez que, apesar de ter sido
interposto em face de decisão interlocutória e de constatada a legitimidade da parte, o prazo venceu 10/04/2017
e o recorrente apenas protocolizou o expediente em
08/02/2018, conforme se observa do recibo de entrada,
documento 01, o que o torna intempestivo, já que não
foi observado o prazo de 10 (dez) dias para interposição.
Ademais, deixou de juntar os documentos específicos de
que trata o art. 419, inciso III do RITCEES.

Art. 419. A petição de agravo conterá obrigatoriamente:

Assim, estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que não seja admitido o Agravo, e em
consonância com o posicionamento vertido pelo Ministério Público de Contas quanto à intempestividade, além
da identificação de outra exigência não comprovada, voto pelo seu não conhecimento.

I - a fundamentação de fato e de direito;

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

II - as razões de reforma da decisão;

Pelo exposto, com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), acompanho o entendimento
do Ministério Público Especial de Contas e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de
deliberação.

§ 2º O agravo será dirigido ao Relator do processo no
qual a decisão é impugnada.
[...]

III - cópia da decisão agravada;
IV - a notificação ou comunicação respectiva;
V - a procuração outorgada pelo agravante, quando houver interveniência de procurador;
VI - cópia das peças essenciais à compreensão da controvérsia.
Como se vê, a legislação impõe um vasto rol de exigências para o processamento do agravo por este Tribunal
de Contas.
Observo, no caso dos autos, que a petição inicial contém
o nome, a qualificação do agravante, os fundamentos de
fato e de direito bem como traz conclusão compatível
com a narrativa dos fatos.
www.tce.es.gov.br

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 do presente Agravo, ante a sua flaSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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grante intempestividade, na forma da fundamentação
constante neste voto;

Processo: 07149/2016-4

1.2. DAR CIÊNCIA, na forma regimental, ao recorrente;

Exercício: 2015

1.3. Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR o feito e
APENSAR aos autos do processo TC 1536/2016-7.

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

2. Unânime.

Relator: Marco Antônio da Silva

3. Data da Sessão: 11/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.

Parte: AMADO LEANDRO DA SILVA

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).
4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 372/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Diário Oficial de Contas

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itarana - SAAE, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade
do Sr. Amado Leandro da Silva, Ordenador de Despesas.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico
00361/2017-1 (fls. 11-27) e na Instrução Técnica Inicial
– ITI 00846/2017-1, através da Decisão Monocrática
01316/2017-7 (fls. 31-32), determinei a citação do responsável, no sentido de que apresentasse, no prazo de
30 (trinta) dias, suas razões de defesa em face dos indicativos de irregularidades constantes dos itens 3.2.2.1,
3.2.2.2 e 3.3.1 do referido Relatório Técnico.
Em resposta ao Termo de Citação 01486/2017-5 (fl. 33),
o gestor apresentou, respectivamente, a esta Corte de
Contas documentação que fora acostada às folhas 40-48
dos autos.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00617/2018-6 (fls. 87www.tce.es.gov.br

97), 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 1032/2018-6 (fls. 101-102), 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.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itarana - SAAE,
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 00617/2018-6, verbis:
[...]
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITARANA
(SAAE), exercício de 2015, formalizada de acordo com a
Resolução TC 297/16 e alterações posteriores, sob a responsabilidade do Sr. AMADO LEANDRO DA SILVA.
Conforme acima exposto não foram apresentados elementos suficientes ao afastamento as seguintes irregularidades:
2.3 Não adoção dos procedimentos administrativos necessários e suficientes, que viabilizassem a emissão do
parecer conclusivo da unidade central de controle interno, infração aos artigos 3º; 4º, § único, c/c o art. 5º
da Resolução TC 227/2011 e art. 82 da Lei Complementar 621/2012 e IN34/2015.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, considerando que as irregularidades mantidas, em relação ao item 2.3 desta instrução,
não representam grave infração à norma legal, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES COM RESSALVA as contas do Sr.
AMADO LEANDRO DA SILVA, no exercício de funções
de ordenador de despesas do SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO DE ITARANA (SAAE), no exercício de
2015, na forma do artigo 84, II, d da Lei Complementar
Estadual 621/2012.
E, ainda:
1. Com fundamento no artigo 86 da Lei Complementar
Estadual 621/2012 c/c o artigo 162, § 2º do RITCEES,
considerando o exposto nos itens 2.3 desta instrução,
que seja determinado ao atual gestor, ou quem venha
a sucedê-lo:
a) que adote as medidas administrativas visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações
Diário Oficial de Contas

de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno
a que se refere o artigo 82, § 2º da Lei Complementar
621/2012 c/c artigo 135, § 4º do RITCEES e art. 5º da
Res. TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017. – (g.n)

[...]

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 00361/2017-1
(Não adoção dos procedimentos administrativos necessários e suficientes, que viabilizassem a emissão do parecer conclusivo da unidade central de controle interno), havendo necessidade de expedição de determinação, de acordo com os ditames estabelecidos nos artigos 84, inciso II e 86, ambos da Lei Complementar Estadual 621/2012.

Art. 84. As contas serão julgadas:

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.

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:

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;

MARCO ANTONIO DA SILVA

(...)

Relator

Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das
medidas necessárias à correção das impropriedades ou
faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência.
(g.n.).

1. ACÓRDÃO:

Desse modo, verifico da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica se mostra adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desta feita, efetivamente, da análise dos autos, verifico que a área técnica entendeu como regular com ressalva os atos praticados sob o aspecto técnico-contábil,
www.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 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itarana - SAAE, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Amado Leandro da Silva, Ordenador
de Despesas, em razão da mantença da irregularidade
formal contida no item 3.3.1 do Relatório Técnico – RT
00361/2017-1, dando-lhe a devida quitação;
1.2. EXPEDIR DETERMINAÇÃO ao atual gestor do ServiSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ço Autônomo de Água e Esgoto de Itarana - SAAE, nos seguintes termos:
1.2.1. Adote as medidas administrativas, visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações
de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno
a que se refere o artigo 82, § 2º da Lei Complementar
621/2012 c/c artigo 135, § 4º do RITCEES e art. 5º da Res.
TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017;
1.3. DAR ciência aos interessados, com o consequente
arquivamento dos presentes autos após o respectivo
trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva (relator).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Diário Oficial de Contas

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 373/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03770/2015-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: IPASBE - Instituto de Previdência e Assistência Servidores do Município de Boa Esperança
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA,
ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE [GREGORIO
RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), ALTAMIRO THADEUFRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES)]
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA – EXERCÍCIO 2014 – REGULAR COM RESSALVA –
QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA, referente ao exercício de
2014, sob a responsabilidade do senhor DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA.
Nos termos do Relatório Técnico n. 13/2016 (f. 17/65)
e da Instrução Técnica Inicial n. 68/2016 (f. 66), o setor competente apurou os seguintes indícios de irregularidade:
3.4.1 – Plano de amortização para cobertura do déficit
atuarial com prazo superior a 35 anos;
www.tce.es.gov.br

3.6.1 – Não conformidade entre os valores baixados pelo município e os valores registrados como arrecadados
pelo RPPS.
O responsável pelo Instituto, senhor DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA, e o Prefeito Municipal, senhor
ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE, foram citados para apresentar defesa, sendo ao Chefe do Executivo atribuída a responsabilidade apenas pelo item 3.4.1.
O Prefeito não apresentou resposta, motivo pelo qual foi
declarado revel, conforme a Decisão Monocrática Preliminar de f. 202/203.
As justificativas apresentadas pelo Superintendente do
Instituto (f. 77/188) foram analisadas no corpo da Instrução Técnica Conclusiva n. 3567/2016 (f. 207/216).
A área técnica acolheu as alegações relativas ao item
3.6.1 do Relatório Contábil (item II.II da Conclusiva).
Manteve a irregularidade descrita no item 3.4.1 do Relatório Técnico, renumerado para item II.I da Conclusiva,
acrescentando uma DETERMINAÇÃO, dirigida ao atual Chefe do Executivo, para que proponha uma lei adequando o Plano de Amortização ao Déficit Atuarial apurado.
Sugeriu que as Contas do senhor DOMINGOS RAMOS
DE OLIVEIRA SOUZA sejam julgadas IRREGULARES, com
fundamento no art. 84, inciso III, letra “d” da Lei Complementar n. 621/2012, e que seja afastada a responsabilidade do Prefeito Municipal, senhor ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE, por não ser o ordenador de
despesas do Instituto.
Segue a transcrição (f. 216):
“III – CONCLUSÃO
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Foi examinada a Prestação de Contas constante do presente processo, pertinente às contas de gestão do IPAS
de Boa Esperança, de responsabilidade do Sr. Domingos
Ramos de Oliveira Souza, referente ao exercício de 2014,
formalizada conforme disposições da IN TCEES 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, conforme item II.I desta ITC.
Quanto ao senhor Romualdo Antonio Gaigher Milanese, Prefeito Municipal no exercício de 2014, citado para
apresentar esclarecimentos sobre irregularidade constante do itam II.I desta ITC, sugere-se a exclusão de sua
responsabilidade, por não ser o mesmo ordenador de
despesas do IPAS, e recomenda-se que seja determinado ao Prefeito Municipal a elaboração de dispositivo legal propondo um plano de amortização adequado para
equilibrar o déficit financeiro e atuarial do IPAS, em conformidade com a art. 18 da Portaria MPS nº 403/2008.”
Na sequência, o Ministério Público de Contas emitiu o
Parecer de f. 220/221, da lavra do Procurador Luciano
Vieira, acompanhando a manifestação técnica, com uma
pequena divergência, referente à emissão de uma RECOMENDAÇÃO ao invés de DETERMINAÇÃO. Em relação
ao Prefeito Municipal, opinou pela EXTINÇÃO DO FEITO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Segue a transcrição (f. 221):
“Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – pela extinção do feito sem resolução de mérito em
relação a Romualdo Antônio Gaigher Milanese, por ilegitimidade passiva ad causam, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC c/c art. 70 da LC n. 621/2012; e
Diário Oficial de Contas

2 – no mérito, sejam as presentes contas julgadas IRREGULARES, com fulcro no art. 84, inciso III, alínea “d”, da
LC n. 621/2012, aplicando-se ao responsável, Domingos Ramos de Oliveira Souza, multa pecuniária, na forma dos arts. 87, inciso IV, e 135, I e II, do indigitado estatuto legal c/c art. 389, incisos I e II, do RITCEES, bem como pelo acolhimento da proposta da Unidade Técnica à
fl. 216, a qual, contudo, deve ser expedida em forma de
recomendação.
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.”
É o Relatório. Passo a fundamentar.
I – Plano de amortização para cobertura do déficit atuarial com prazo superior a 35 anos (item 3.4.1 do Relatório Contábil e item II.I da Conclusiva):
De acordo com o Relatório Técnico, o Plano de Amortização contemplado na Lei municipal n. 1549/2014 extrapolou o prazo máximo de vigência permitido pelo art. 18
da Portaria MPS n. 403/2008.
Segue a transcrição:
“3.4.1 Plano de amortização para cobertura do déficit
atuarial com prazo superior a 35 anos
Base Normativa: Art. 40, caput, da Constituição Federal/19888; art. 18 da
Portaria MPS nº 403/2008; e Leis Municipais nº
1.474/2012, 1.516/2013 e 1549/2014.
RESPONSABILIZAÇÃO (ANEXO 1):
Domingos Ramos de Oliveira Souza (Superintendente
www.tce.es.gov.br

do IPAS)
Conduta: Encaminhar a avaliação atuarial, para o exercício de 2014, ao Prefeito Municipal.
Nexo: A avaliação atuarial, para o exercício de 2014, prevê plano de amortização com prazo superior a 35 anos.
Romualdo Antonio Gaigher Milanese (Prefeito Municipal)
Conduta: Encaminhar projeto de lei à Câmara, dispondo sobre plano de custeio anual do IPASBE, para o exercício de 2014; bem como sancionar e promulgar a Lei
1.549/2014.
Nexo: A Lei 1.549/2014, bem como seu projeto, prevê
plano de amortização com prazo superior a 35 anos.
A Lei Municipal nº 1.549/2014, de 26/05/2014, que dispõe sobre o plano de custeio anual, em seu art. 4º, homologa o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, visando suprir o custo normal e o custo especial (suplementar) do IPASBE - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Boa
Esperança; conforme tabela do Anexo I, que prevê alíquota normal de 11% para servidores ativos, inativos
e pensionistas e de 14% para o ente; e alíquota suplementar de 8% para o ente, no exercício de 2014 (Período de vigência no exercício de 2014: setembro a dezembro/2014). Em seu art. 5º, prevê que o custo especial
(suplementar) será pago até o exercício de 2048 (em 420
meses - 35 anos) (ANEXO 1).
A Lei Municipal nº 1.516/2013, de 18/10/2013, prevê alíquota suplementar de 16% para o ente, no exercício de
2014 (Período de vigência no exercício de 2014: fevereiro a agosto/2014). Em seu art. 5º, prevê que o custo especial (suplementar) será pago até o exercício de 2047
Segunda-feira, 9 de julho de 2018

476

ATOS DA 1a CÂMARA

(em 420 meses - 35 anos) (ANEXO 1).
A Lei Municipal nº 1.474/2012, de 05/07/2012, prevê alíquota suplementar de 14% para o ente, no exercício de
2014 (Período de vigência no exercício de 2014: janeiro/2014). Em seu art. 5º, prevê que o custo especial (suplementar) será pago até o exercício de 2042 (em 420
meses - 35 anos) (ANEXO 1).
Constata-se que a Lei 1.549/2014 do ente homologou o
relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, editando lei específica para o equacionamento do
déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência.
No entanto, o plano de amortização deveria estabelecer um prazo máximo de 35 anos para a cobertura do
déficit atuarial, respeitando sempre o período remanescente para o equacionamento, contado a partir do marco inicial estabelecido pela implementação do plano de
amortização inicial. Vejamos o art. 18 da Portaria MPS
nº 403/2008:
Art. 18. No caso da avaliação indicar déficit atuarial deverá ser apresentado no Parecer Atuarial plano de amortização para o seu equacionamento.
§ 1º O plano de amortização deverá estabelecer um prazo máximo de 35 (trinta e cinco) anos para que sejam
acumulados os recursos necessários para a cobertura do
déficit atuarial.
§ 2º O plano de amortização poderá ser revisto nas reavaliações atuariais anuais, respeitando sempre o período remanescente para o equacionamento, contado a
partir do marco inicial estabelecido pela implementação do plano de amortização inicial. (g.n.)
Na tabela a seguir, demonstramos que o marco inicial foi
estabelecido pela Lei Municipal 1.434/2011, que previu
Diário Oficial de Contas

que o plano de amortização e equacionamento do déficit atuarial vigeria até o exercício de 2042. No entanto,
as Leis Municipais 1.516/2013 e 1.549/2014 não respeitaram o período remanescente para o equacionamento,
contado desse marco inicial, estabelecendo vigência até
os exercícios de 2047 e 2048, respectivamente. Vejamos:
Tabela 02: Plano de amortização
Fonte: (ANEXO 1).
Nota: As Leis Municipais 1.313/2006; 1.331/2007;
1.357/2008; 1.380/2009 e 1.426/2011 previram alíquotas de contribuição suplementar; entretanto, não mencionaram um plano de amortização e equacionamento
do déficit atuarial (ANEXO 1).”
A defesa alegou que a Lei n. 1549/2014 resultou de proposta do atuário responsável pelo cálculo atuarial de
2014 (ano-base 2013). Ressaltou que o prazo máximo de
amortização já vinha sendo extrapolado desde 2013 e
que a correção seria providenciada em 2016.
Na Instrução Conclusiva, a área técnica rejeitou as justificativas, pois o saneamento não foi comprovado. Além
disso, caberia ao gestor elaborar uma proposta de amortização adequada à legislação e à realidade municipal, o
que não foi providenciado.
Segue a transcrição:
“II.I Plano de amortização para cobertura do déficit atuarial com prazo superior a 35 anos (ITEM 3.4.1 DO RTC
13/2016)
Base Legal: Art. 40, caput, da Constituição Federal/19888;
art. 18 da Portaria MPS nº 403/2008; e Leis Municipais
nº 1.474/2012, 1.516/2013 e 1549/2014
(...)
www.tce.es.gov.br

Análise:
O gestor reconheceu que realmente houve erro na avaliação atuarial nos exercício de 2013 e 2014 quando foram previstos planos de amortização com prazo superior
a 35 anos. Informou que na próxima reavaliação atuarial
o Plano de Amortização será retificado para atender ao
art. 18 da Portaria do MPS 403/2008.
Entretanto, o gestor não encaminhou a reavaliação atuarial do exercício de 2015 comprovando a correção. Vale ressaltar, que uma das principais funções da autarquia
previdenciária é subsidiar o ente na formulação e execução de suas políticas públicas. É esta entidade especializada que deve contextualizar a problemática do equilíbrio financeiro e atuarial, analisar o mérito, realizar estudos atuariais e propor as soluções mais adequadas para
a municipalidade.
Cabe ao gestor da autarquia previdenciária a iniciativa da
proposição de um plano de amortização adequado para
equilibrar o déficit financeiro e atuarial, além de mensurar a sua precisão, adequação/viabilidade orçamentária, financeira e de que o mesmo respeitará os limites
de gastos de pessoal e a legalidade, por todo o seu prazo de vigência.
Diante do exposto, considera-se mantida a inconformidade apontada em análise.”
A Portaria n. 403/2008, do Ministério da Previdência Social, que dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações
atuariais dos regimes próprios, determina, no art. 18,
que o plano de amortização do déficit atuarial terá a duração máxima de 35 anos, cumulativamente:
Art. 18. No caso da avaliação indicar déficit atuarial deverá ser apresentado no Parecer Atuarial plano de amorSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tização para o seu equacionamento.

tas Anuais.

§ 1º O plano de amortização deverá estabelecer um prazo máximo de 35 (trinta e cinco) anos para que sejam
acumulados os recursos necessários para a cobertura do
déficit atuarial.

Acrescento, pois, uma DETERMINAÇÃO, destinada ao
atual gestor do IPAS de Boa Esperança, para que providencie a adequação do Plano de Amortização do Déficit
Atuarial ao prazo máximo permitido no art. 18 da Portaria MPS n. 403/2008, o que deverá ser comprovado na
próxima prestação de contas anual.

§ 2º O plano de amortização poderá ser revisto nas reavaliações atuariais anuais, respeitando sempre o período
remanescente para o equacionamento, contado a partir do marco inicial estabelecido pela implementação do
plano de amortização inicial.
O primeiro plano de amortização do Município de Boa
Esperança foi implementado pela Lei n. 1434/2011, vigorando a partir de 1º de janeiro de 2012 (f. 86). Aplicando-se o art. 18 da Portaria MPS n. 403/2008, o prazo máximo para o equacionamento do déficit seria de 35 anos,
ou seja, até 2046.
No entanto, a reavaliação atuarial sob análise (ano-base 2013) considerou o ano de 2014 como sendo o marco
inicial da contagem de prazo, com término em 2048, levando a extrapolar o período permitido no art. 18.
O erro não foi percebido pelo gestor do regime próprio,
embora tivesse o dever de verificar a conformidade do
cálculo atuarial. O plano de amortização, aprovado pela Lei n. 1549/2014, passou a prever um prazo superior
ao autorizado, alcançando 37 anos, acumulados desde
2012.
Desse modo, acompanho a área técnica pela manutenção da irregularidade, relativa ao descumprimento do
art. 18 da Portaria MPS n. 403/2008, mas entendo que
o fato pode ser corrigido na próxima avaliação atuarial,
sendo passível de Ressalva com Determinação, razão
pela qual não deve conduzir à Irregularidade das ConDiário Oficial de Contas

Acolho, também, a proposta da área técnica pela exclusão da responsabilidade do Chefe do Poder Executivo.
Acompanho, ainda, a divergência proposta pelo Ministério Público de Contas, para que seja expedida uma RECOMENDAÇÃO ao atual Prefeito Municipal, ao invés da
DETERMINAÇÃO sugerida pelo setor técnico. Acrescento que a Recomendação deverá ser dirigida também ao
Presidente da Câmara Municipal.

do-se a ilegitimidade passiva, na forma do art. 70 da Lei
Orgânica c/c o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil;
1.2. No mérito, julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES DE BOA ESPERANÇA, referente ao
exercício de 2014, sob a responsabilidade do senhor DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA, dando-lhe quitação;
1.3. DETERMINAR, ao atual gestor do IPAS de Boa Esperança, que providencie a adequação do Plano de Amortização do Déficit Atuarial ao prazo máximo permitido no
art. 18 da Portaria MPS n. 403/2008, o que deverá ser
comprovado na próxima prestação de contas anual;

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso II,
e 86 da Lei Complementar n. 621/2012, divergindo, em
parte, da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.

1.4. RECOMENDAR, ao atual Prefeito Municipal e ao
atual Presidente do Legislativo de Boa Esperança, que,
no limite de suas atribuições, adotem providências para adequar o Plano de Amortização do Déficit Atuarial
ao prazo máximo permitido no art. 18 da Portaria MPS
n. 403/2008.

Em 06 de março de 2018.

2. Unânime.

MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

3. Data da Sessão: 11/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.

1. ACÓRDÃO:

4. Especificação do quórum:

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:

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

1.1. Preliminarmente, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, quanto ao senhor ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE, reconhecen-

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

www.tce.es.gov.br

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (relatora).

Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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CONSELHEIRA SUBSTITUA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

exercício de 2015, sob a responsabilidade da senhora
SÉLIO GOMES ROSA MARTINELLI.

trução Técnica Conclusiva n.º 05479/2017-2 (fls. 72/80),
abaixo transcritos:

Com base no Relatório Técnico n.º 00240/2017-6 (fls.
08/15) e na Instrução Técnica Inicial n.º 00321/20176 (fls. 19/20), proferi a Decisão Monocrática n.º
00455/2017-8 (fls. 25/26), por meio da qual determinei
a citação da senhora Sélia Gomes Rosa Martinelli para
justificar o seguinte indício de irregularidade:

“2 INDICATIVO DE IRREGULARIDADE

ACÓRDÃO TC- 374/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Instada a manifestar-se, a área técnica, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 05479/2017-2 (fls. 72/80),
opinou pela manutenção do indício identificado no Relatório Técnico. No entanto, considerando que a irregularidade tem natureza moderada, opinou pela regularidade
com ressalva da prestação de contas.

Processo: 07012/2016-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: FMDCA - Fundo Municipal Dos Direitos da Criança e
do Adolescente de São Gabriel da Palha
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: SELIA GOMES ROSA MARTINELLI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO
GABRIEL DA PALHA – EXERCÍCIO DE 2015 – REGULAR
COM RESSALVAS – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO GABRIEL DA PALHA, referente ao
Diário Oficial de Contas

3.3.1 Ausência de Parecer Conclusivo do Controle Interno sobre os documentos e demonstrativos contábeis.
Devidamente citado, a responsável apresentou suas razões de justificativas, bem como documentação de apoio
(fls. 29/68).

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer de
fls. 85/86, de lavra do Procurador Luciano Vieira, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pela regularidade com ressalva das contas. Sugeriu, ainda, a expedição de determinação para que o Fundo implemente o
controle interno e elabore parecer conclusivo, de acordo com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017.
É o Relatório.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério
Público de Contas acerca da regularidade com ressalvas
na Prestação de Contas Anual. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Inswww.tce.es.gov.br

Nos termos do referido RTC 240/2017, foram apontados
na conclusão o seguinte achado de irregularidade:
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo chamamento dos responsáveis para apresentação de justificativas quanto aos achados detectados, conforme propostas
de encaminhamento sugeridas a seguir:
Descrição do achado

Responsável

Proposta de
encaminhamento
3.3.1 Ausência de Pa- SÉLIA GOMES ROSA CITAÇÃO
recer Conclusivo do MARTINELLI
Controle Interno sobre os documentos e
demonstrativos contábeis

2.1 Ausência de Parecer Conclusivo do Controle Interno sobre os documentos e demonstrativos contábeis.
(item 3.3.1 do RTC)
Base Legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Art. 2º c/c
arts. 5º e 8º da Resolução TCEES nº 227/2011.
O Relatório Técnico descreve o fato encontrado, como
demonstrado a seguir:
Embora tenham sido encaminhados, da sua análise, verifica-se que o Relatório de Controle Interno (RELUCI) e o
pronunciamento expresso do chefe do órgão atestando
ter tomado conhecimento das conclusões nele contidas
(PROEXE), correspondem à Prefeitura Municipal de São
Gabriel da Palha.
Assim, observa-se que o Controle Interno não emitiu
opinião sobre os demonstrativos contábeis que integram
a prestação de contas de 2015 do Fundo Municipal dos
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Direitos da Criança e do Adolescente de São Gabriel da
Palha.
Portanto, faz-se necessária a citação da responsável
quando a ausência de elaboração e encaminhamento
tempestivos dos documentos/arquivos digitais RELUCI e PROEXE, bem como para que os encaminhe, com
o Parecer da Unidade de Controle Interno contemplando o juízo de valor acerca dos demonstrativos e documentos contábeis, a fim de atender a Resolução TCEES
nº 227/2011.
O responsável apresentou a defesa/justificativa
618/2017 documento inserido no sistema e-tcees, a qual
destaca-se:
A análise procedida pelo Auditor de Controle Externo
quanto ao Relatório de Controle Interno (RELUCI) e o
pronunciamento expresso do chefe do órgão atestando
ter tomado conhecimento das conclusões nele contidas
(PROEXE), corresponderem à Prefeitura Municipal de
São Gabriel da Palha, é uma contribuição valiosa, principalmente quanto a interpretação dessa Corte de Contas
para o Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Art. 2° c/c arts.
5° e 8° da Resolução TCEES n° 227/2011.
Não só o Município de São Gabriel da Palha, mas outros
jurisdicionados, entendem de forma diferente tal manifestação, em função da estrutura de Poder expressa na
estrutura organizacional singular de cada um de seus jurisdicionados que aponta para uma organização administrativa centralizadora e que, portanto, não nos permite
entender de forma generalizada, mas sim, personalizada a aplicação das normas supra citadas, até pela ausência de uma redação que comunique com maior clareza
tal exigência.
Diário Oficial de Contas

[]
Nesta linha de interpretação, solicitei através de Oficio
(conforme cópia em anexo), informações a Controladoria Geral do Município acerca dos questionamentos suscitados do Termo de Citação n° 00536/2017/8.
Em resposta, a Controladoria Geral do Município encaminhou justificativa do porque não foi realizado este tipo de documento exclusivo para os Fundos Municipais
e em especial, neste caso, para o Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, cujo teor abaixo
transcrevemos:
‘Aproveitando a oportunidade explico porque não foi
elaborado tal documento - RELUCI e POEXE para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
A Resolução TC no 22712011, alterada pela Resolução
257, de 07 de março de 2013, emanada pelo Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo- TCEES, que dispõe sobre a criação, implantação, manutenção e fiscalização do Sistema de Controle Interno da Administração
Pública, aprova o Guia de orientação para implantação
do Sistema de Controle Interno na Administração Pública, dispõe que:
Art. 30. O sistema de controle interno no Estado deverá
abranger os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o
Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de
Contas do Estado e, nos Municípios, os Poderes Executivo e Legislativo, incluindo, em todos os casos, a administração pública direta e indireta.
Art. 4°. Deverá integrar a Prestação de Contas Anual dos
respectivos Poderes ou Órgãos, mencionados no caput
do art. 3°, o parecer da Unidade Central de Controle Interno sobre as contas, o qual conterá informações que
www.tce.es.gov.br

atendam ao disposto no artigo 59 da Lei Complementar
n° 10112000.
Parágrafo único. O chefe do Poder ou Órgão, mencionados no caput do art. 3° emitirá expresso e indelegável
pronunciamento sobre o parecer de que trata o caput
deste artigo, no qual atestará haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas.
Posto isso, o entendimento que se teve por parte desta
Controladoria, de acordo com a descrição do artigo 3° é
que deveria ser feito 01 (um) Relatório e Parecer Conclusivo para o Poder Executivo (Administração Direta), 01
(um) Relatório e Parecer Conclusivo para o Poder Legislativo e 01 (um) Relatório e Parecer Conclusivo para cada Administração Indireta, que no caso do Município de
São Gabriel da Palha é o Instituto de Previdências dos
Servidores Públicos e a Caixa de Assistência dos Servidores Públicos - CASP.
Ressalto que a atividade administrativa pode ser prestada de duas formas, uma é a centralizada, pela qual o serviço é prestado pela Administração Direta, e a outra é a
descentralizada, em que o a prestação é deslocada para
outras Pessoas Jurídicas (Indireta).
Assim, descentralização consiste na Administração Direta deslocar, distribuir ou transferir a prestação do serviço
para a Administração Indireta ou para o particular. Note-se que, a nova Pessoa Jurídica não ficará subordinada à
Administração Direta, pois não há relação de hierarquia,
mas esta manterá o controle e fiscalização sobre o serviço descentralizado.
Por outro lado, a desconcentração é a distribuição do
serviço dentro da mesma Pessoa Jurídica, no mesmo núcleo, razão pela qual será uma transferência com hierarSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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quia.

consolidado’.

É importante deixar claro que a ‘descentralização’ não
se confunde com a ‘desconcentração’. Tanto uma quanto outra, é verdade, são formas de distribuição de competências. Contudo, na descentralização essa distribuição se dá externamente, ou seja, de uma entidade para outra, pressupondo, portanto, duas pessoas jurídicas
distintas, a estatal (entidade política) e a pessoa jurídica por ela criada (entidade meramente administrativa).
Já na desconcentração, a distribuição de competências
ocorre internamente, dentro da própria entidade com
competência para desempenhar a função, entre os seus
próprios órgãos.

Assim fica demonstrado de forma clara a falta de legitimidade para a citação proposta, uma vez ser de prerrogativa exclusiva a produção dos arquivos ora questionados pela Unidade de Controle Interno, cuja situação não
é de ausência e sim de interpretação, o que prova nossa
integra intenção de cumprir com nossa função isenta de
má fé ou dolo, aliado ao fato de que tal situação nenhum
dano ou prejuízo causou ao erário.

A desconcentração cuida-se de uma técnica de administração, destinada a desafogar o exercício da função administrativa, haja vista que, podendo uma determinada
entidade pública exercer sua atividade por meio de um
único órgão público, ou seja, ‘concentradamente’, ela
pode, para facilitar o desempenho dessa atividade, exercê-la por mais de um órgão, o que o faz ‘desconcentradamente’. Na desconcentração, reitere-se, há uma divisão
interna de competências ou funções, no interior do próprio Estado ou das entidades de direito público que cria.
Deste modo, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de São Gabriel da Palha, mesmo tendo CNPJ (21.197.680/0001-55) distinto da Prefeitura
(27.174.14310001-76), está apenas desconcentrado e
não descentralizado, pois se estivesse descentralizado,
seria uma Administração Indireta, neste caso, como descrito pelo artigo 3°, obrigatoriamente teria um Relatório e Parecer Conclusivo para o mesmo, como está apenas desconcentrado este Fundo, ficou no mesmo Relatório e Parecer Conclusivo do Poder Executivo, ou seja, no
Diário Oficial de Contas

A peça complementar da defesa 4482/2017, documento
inserido no sistema e-tcees, expõe:
Ressalto que a atividade administrativa pode ser prestada de duas formas, uma é a centralizada, pela qual o serviço é prestado pela Administração Direta, e a outra é a
descentralizada, em que o a prestação é deslocada para
outras Pessoas Jurídicas (Indireta).
Assim, descentralização consiste na Administração Direta deslocar, distribuir ou transferir a prestação do serviço
para a Administração Indireta ou para o particular.
Note-se que, a nova Pessoa Jurídica não ficará subordinada à Administração Direta, pois não há relação de hierarquia, mas esta manterá o controle e fiscalização sobre
o serviço descentralizado.
Por outro lado, a desconcentração é a distribuição do
serviço dentro da mesma Pessoa Jurídica, no mesmo núcleo, razão pela qual será uma transferência com hierarquia.
É importante deixar claro que a “descentralização” não
se confunde com a “desconcentração”. Tanto uma quanto outra, é verdade, são formas de distribuição de competências. Contudo, na descentralização essa distribuição se dá externamente, ou seja, de uma entidade .pawww.tce.es.gov.br

ra outra, pressupondo, portanto, duas pessoas jurídicas
distintas, a estatal (entidade política) e a pessoa jurídica por ela criada (entidade meramente administrativa).
Já na desconcentração, a distribuição de competências
ocorre internamente, dentro da própria entidade com
competência para desempenhar a função, entre os seus
próprios órgãos.
A desconcentração cuida-se de uma técnica de administração, destinada a desafogar o exercício da função administrativa, haja vista que, podendo uma determinada
entidade pública exercer sua atividade por meio de um
único órgão público, ou seja, “concentradamente”, ela
pode, para facilitar o desempenho dessa atividade, exercê-la por mais de um órgão, o que o faz “desconcentradamente”. Na desconcentração, reitere-se, há uma divisão interna de competências ou funções, no interior do
próprio Estado ou das entidades de direito público que
cria.
Deste modo, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de São Gabriel da Palha, mesmo tendo CNPJ (21.197.680/0001-55) distinto da Prefeitura
(27.174.143/0001-76), está apenas desconcentrado e
não descentralizado, pois se estivesse descentralizado,
seria uma Administração Indireta, neste caso, como descrito pelo artigo 3°, obrigatoriamente teria um Relatório e Parecer Conclusivo para o mesmo, como está apenas desconcentrado este Fundo, ficou no mesmo Relatório e Parecer Conclusivo do Poder Executivo, ou seja,
no consolidado. Insta frisar, que até a presente data, o
Poder Executivo (Administração Direta) não possui qualquer ato normativo descentralizando nenhuma Unidade Administrativa, ressalta-se que a Prestação de Contas em análise (20 15) foi assinada pela ex Secretária SéSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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lia Gomes Rosa Martinelli e pelo ex Prefeito - Henrique
Zanotelli de Vargas.
Dos argumentos apresentados, destaca-se a seguir a
parte mencionada no inciso VI do art.3° da IN 34/2015 e
as argumentações do responsável:
VI- Unidade Gestora (UG): Unidade que realiza atos de
gestão, orçamentária, financeira, patrimonial e de controle, cujo titular está sujeito à prestação de contas nos
termos desta Instrução. Havendo desconcentracão administrativa municipal em que o prefeito não seja ordenador de despesas, a Prefeitura Municipal será considerada Unidade Gestora para efeito de sistema, cabendo a
esta UG o envio dos dados consolidados do município;
(grifo nosso)
Conforme conceito de Unidade Gestora apresentado pela Instrução Normativa n° 34, acima transcrito, o Município de São Gabriel da Palha não possui nenhum ato que
possibilite a desconcentração administrativa, o que entendemos ser o chefe do Poder Executivo o responsável.
A interpretação do responsável da IN34/2015, não levou
em consideração os outros artigos, a qual destaca-se a
seguir art.3° inciso III:
III - Contas de gestão: conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, que alcança as tomadas ou prestações de contas dos administradores de recursos públicos, permitindo ao Tribunal de
Contas o julgamento técnico, manifestado por meio de
acórdão, realizado em caráter definitivo sobre as contas
dos ordenadores de despesas, examinando, dentre outros aspectos, a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas na
Diário Oficial de Contas

gestão dos recursos;(g.n)

informou:

Muito embora não haja ato legal de desconcentração no
município como alega o responsável, o fundo possui ordenador de despesa que realiza as operações de empenho, liquidação e pagamento, ou seja, operações de responsabilidade e autorizadas pelo ordenador de despesa. Por sua vez, as informações geradas são de natureza
contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional que estão sob a sua responsabilidade e que se enquadram na determinação da IN34/2015.

Posto isso, o entendimento que se teve por parte desta
Controladoria, de acordo com a descrição do artigo 3° é
que deveria ser feito 01 (um) Relatório e Parecer Conclusivo para o Poder Executivo (Administração Direta), 01
(um) Relatório e Parecer Conclusivo para o Poder Legislativo e 01 (um) Relatório e Parecer Conclusivo para cada Administração Indireta, que no caso do Município de
São Gabriel da Palha é o Instituto de Previdências dos
Servidores Públicos e a Caixa de Assistência dos Servidores Públicos - CASP.

De acordo com o ROLRES, encaminhado através do sistema cidades web ROLRES 2.pdf, o Ato de Nomeação
II, representa o documento que é determinado pela IN
34/2015 para identificar o responsável pela ordenação
de despesa. Segue:
RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE GESTORA — UG (2016)
NOME: SELIA GOMES ROSA MARTINELLI
ENDEREÇO: Rua Senador Atílio Vivacqua — Bairro Progresso — nº 116 — São Gabriel da Palha
Palha/ES — CEP 29780—000
Cargo: Secretária Municipal, da Secretaria Municipal do
Trabalho, Assistência, Desenvolvimento Social e Família;
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social;
Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente - FIA.
CPF: 027.754.567—66
PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2016 a 12/05/2016
Ato de Nomeação: ll
Ato de Exoneração: Exonerado em 12/05/2016 (g.n.)
Ressalta, ainda, que a Controladoria Geral do município
www.tce.es.gov.br

Ao analisar a defesa, e levando-se em conta que o ordenador de despesa é a autoridade de cujos atos resultam
na emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio e, também, pode ser caracterizado como a autoridade com atribuições definidas em
ato próprio, (constante ROLRES.pdf), entre as quais as de
movimentar créditos orçamentários, empenhar a despesa e efetuar pagamentos, caberia a análise do Controle
Interno nas contas do Fundo Municipal, como previsto
pela IN34/2015.
Ao verificar o Parecer de Controle Interno (RELUCI.pdf
no sistema Cidades web) da Prefeitura Municipal de São
Gabriel da Palha, observou-se a seguinte descrição no
relatório:
Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre
as contas ora avaliadas, realizamos procedimentos de
auditoria, seguindo os dispostos da Lei Municipal de nº.
2.256, de 24 de outubro de 2012, “dispõe sobre o regime especial de adiantamento da despesa no âmbito da
administração pública direta do Município de São Gabriel da Palha.”, e também a Instrução Normativa SFI N°
025/2013- Versão: II, que “dispõe sobre as normas e proSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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cedimentos para concessão e controle de adiantamentos e diárias no âmbito do Município de São Gabriel da
Palha”, nas seguintes Secretarias Municipais, com objetivo de disciplinar os procedimentos e rotinas de auditorias internas e acompanhamento das prestações de contas de diárias, material de consumo e outros serviços de
pessoa jurídica, com vistas à eficácia, eficiência e transparência dos recursos públicos:
O RELUCI da Prefeitura Municipal não valida a ausência
do relatório do Fundo Municipal, entretanto, abrange informações das secretarias descritas sobre a realização
de procedimentos e rotinas realizadas, incluindo a secretaria responsável pelo Fundo Municipal em análise. Por
fim, o Parecer conclui pela adequação das contas do Prefeito Municipal, como segue:
Diante do exposto, a Unidade Central de Controle Interno é de parecer que as metas previstas no Plano Plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os
programas do governo municipal elencados na Lei Orçamentária do exercício 2015, foram adequadamente
cumpridas.
De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos de
gestão financeira orçamentária, financeira e patrimonial,
salvo melhor juízo, foi ela observada. Quanto à eficácia e
eficiência da gestão, os resultados obtidos foram os previstos nas leis orçamentárias com o proveito para a coletividade, efetivamente atendidos.
Portanto, após análise, observou-se que Controle Interno realizou Parecer dispondo sobre a análise geral das
Secretarias municipais de São Gabriel da Palha, entretanto, no caso em questão, deveria constar Parecer Conclusivo no processo de prestação de Contas Anual do Fundo, cumprindo com a IN 34/2015.
Diário Oficial de Contas

Levando-se em conta, a análise deste item que basearam-se nas determinações legais apresentadas, concluiu-se pela manutenção desta irregularidade do item
3.3.1 do RTC.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SÃO GABRIELA DA PALHA, exercício de
2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13
e alterações posteriores, sob a responsabilidade da Sra.
SÉLIA GOMES ROSA MARTINELLI, chegando-se à conclusão da manutenção de irregularidade do item do
3.3.1 do Relatório Técnico Contábil 240/2017.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento a seguinte irregularidade:
2.1 Ausência de Parecer Conclusivo do Controle Interno sobre os documentos e demonstrativos contábeis.
(item 3.3.1 do RTC)
Base Legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Art. 2º c/c
arts. 5º e 8º da Resolução TCEES nº 227/2011.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, considerando que a irregularidade
mantida, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES c/ RESSALVAS as contas do Sra. SÉLIA GOMES ROSA MARTINELLI, no exercício de funções de ordenador de despesas do FUNDO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SÃO GABRIELA DA PALHA, 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, tendo
em vista que o item indicado como irregular, tem sua nawww.tce.es.gov.br

tureza moderada”.
Ante o exposto, acompanhando integralmente a área
técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação
que submeto à apreciação.
Em 19 de março de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de
Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO GABRIEL DA PALHA, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da senhora SÉLIA GOMES ROSA MARTINELLI, dando-lhe quitação;
1.2. DETERMINAR ao atual gestor que implemente o
controle interno, que deverá elaborar parecer conclusivo acerca das contas objeto de apreciação por esta Corte, de acordo com os requisitos mínimos estabelecidos
na Instrução Normativa TC 43/2017.
1.3. Arquivar, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
do Fundo Estadual Sobre Drogas, relativa ao exercício de
2016, sob a responsabilidade dos Srs. César Roberto Colnaghi e Gilson Giuberti Filho, Ordenadores de Despesas.

5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, mediante
Parecer 00007/2018-6, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 34/2015.

Processo: 05505/2017-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

É o sucinto relatório.

Exercício: 2016

VOTO

UG: FESAD - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Fundo Estadual Sobre Drogas, relativa ao exercício de
2016, em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe
deu suporte.

Relator: Marco Antônio da Silva
Partes: CESAR ROBERTO COLNAGHI, GILSON GIUBERTI
FILHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2016
– REGULAR - QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÕES - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO

Diário Oficial de Contas

[...]

A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo
de Contas – SecexContas, nos termos do Relatório Técnico – RT 001144/2017-3 e da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 06097/2017-1, opinou no sentido de que seja
julgada REGULAR a prestação de contas em apreço, expedindo-se RECOMENDAÇÕES.

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, Resolução TC 261/2013.

ACÓRDÃO TC- 390/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva –
ITC 06097/2017-1, verbis:

A Prestação de Contas Anual ora avaliada, refletiu a gestão dos Srs. César Roberto Colnaghi e Gilson Giuberti
Filho, no exercício de funções como ordenador de despesas do Fundo Estadual Sobre Drogas, no exercício de
2016.

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas dos Srs. César Roberto Colnaghi e Gilson Giuberti Filho, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Com fundamento no artigo 1º, XXXVI da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 329, § 7º do RITCEES, considerando o exposto no item 3.2.2.1 e 3.3.1
deste relatório, sugere-se RECOMENDAR ao atual gestor, ou a quem lhe suceder, que:

CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

a) enviem na próxima Prestação de Contas Anual cópia dos processos nºs. 68858086 e 72784881, bem como dos ajustes realizados.

Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas, com expedição de recomendações.

b) observe o princípio da Segregação de Função quando da designação de servidores para compor a Unidade
Executora de Controle Externo. – g.n.

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

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

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

Relator

[...]

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:

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, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desta feita, efetivamente, da análise dos autos, verifico
que a área técnica entendeu como regular 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 da presente prestação de contas, havendo necessidade de expedição de recomendações, considerando o disposto nos itens 3.2.2.1 e 3.3.1 do Relatório
Técnico – RT 001144/2017-3, de acordo com os ditames
estabelecidos no artigo 1º, XXXVI, da Lei Complementar
Estadual 621/2012 c/c o artigo 329, § 7º do RITCEES.
2. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
Diário Oficial de Contas

MARCO ANTONIO DA SILVA
1. ACÓRDÃO:

1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo Estadual Sobre Drogas, relativa ao exercício de
2016, sob a responsabilidade do Srs. César Roberto Colnaghi e Gilson Giuberti Filho, Ordenadores de Despesas,
dando-lhes a devida quitação;
1.2. EXPEDIR RECOMENDAÇÕES ao atual gestor do Fundo Estadual Sobre Drogas, ou a quem lhe suceder, nos
seguintes termos:
1.2.1. Envie na próxima Prestação de Contas Anual cópia dos processos nºs. 68858086 e 72784881, bem como
dos ajustes realizados;
1.2.2. Observe o princípio da Segregação de Função
quando da designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo.
1.3. DAR ciência aos interessados, com o consequente arquivamento dos presentes autos após o respectivo
trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
www.tce.es.gov.br

(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva (relator).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 391/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05468/2015-3
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jerônimo Monteiro
Relator: Marco Antônio da Silva
Partes: JOSE GERALDO FERREIRA JUNIOR, CLOVIS JOSE
FERNANDES LAMAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2014 –
REGULAR - QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
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ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jerônimo
Monteiro - SAAE, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. José Geraldo Ferreira Júnior - Diretor.
Cumpridas diligências necessárias, a área técnica, através do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00759/2018-2, sugeriu julgamento pela regularidade das contas em apreço.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer 01387/2018-5, 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
para efeito de deliberação da 1ª Câmara deste Egrégio
Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento
Interno, Resolução - TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jerônimo Monteiro - SAAE, relativa ao exercício de 2014, 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, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas em apreço.
Diário Oficial de Contas

Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
00759/2018-2, verbis:

Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que se manifestaram pela regularidade da presente
prestação de contas.

[...]

2. DISPOSITIVO:

3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

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.

Desta forma, quanto ao aspecto técnico-contábil, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas
julgue REGULARES as contas das Sr. Jose Geraldo Ferreira Junior, no exercício de funções de ordenador de despesas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jerônimo Monteiro - SAAE, no exercício de 2014, na forma
do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012.
– g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual 621/2012 estabelece o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. (g.n.).
Assim sendo, verifico da documentação, constante dos
autos, que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
www.tce.es.gov.br

MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jerônimo Monteiro
- SAAE, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. José Geraldo Ferreira Júnior - Diretor, dando-lhe a devida quitação;
1.2. DAR ciência ao interessado, com o consequente arquivamento dos presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva (relator).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 392/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

al do Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá - FMSSMJ, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da Sra. Rosilene Stuhr de Souza Pereira,
gestora.
Cumpridas diligências necessárias, a área técnica, através do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva 00919/2018-3 sugeriu julgamento pela regularidade das contas em apreço.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer 01353/2018-6, da lavra do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação da 1ª Câmara deste Egrégio
Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento
Interno, Resolução - TC 261/2013.

Processo: 04303/2016-2

É o sucinto relatório.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

VOTO

Exercício: 2015

Relator: Marco Antônio da Silva

Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá FMSSMJ, relativa ao exercício de 2015, em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte.

Parte: ROSILENE STUHR DE SOUZA

CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

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

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

UG: FMSSMJ - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas AnuDiário Oficial de Contas

Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos
www.tce.es.gov.br

termos da Instrução Técnica Conclusiva 00919/2018-3,
verbis:
[...]
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Desta forma, quanto ao aspecto técnico-contábil, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas
julgue REGULARES as contas da Senhora Rosilene Stuhr
de Souza Pereira, no exercício de funções de ordenadora de despesas do Fundo Municipal de Saúde de Santa
Maria de Jetibá, no exercício de 2015, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual 621/2012 estabelece o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. (g.n.).
Assim sendo, verifico da documentação, constante dos
autos, que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que se manifestaram pela regularidade da presente
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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prestação de contas.
2. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, em consonância com o posicionamento
da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá FMSSMJ, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da Sra. Rosilene Stuhr de Souza Pereira, gestora,
dando-lhe a devida quitação.
1.2. DAR ciência à interessada, com o consequente arquivamento dos presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva (relator).
Diário Oficial de Contas

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 420/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo TC: 07151/2016-1
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
Assunto: Prestação de Contas Anual - Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: Edinália Silva de Almeida
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2015 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO – ARQUIVAR SEM ANÁLISE DE MÉRITO FACE AO
FALECIMENTO DA GESTORA – DETERMINAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO :
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da sewww.tce.es.gov.br

nhora Edinália Silva de Almeida.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE elaborou o Relatório Técnico 509/2017
(fls. 06/14) e a Instrução Técnica Inicial 1187/2017 (fls.
15/16), com sugestão de citação da responsável para
apresentação de razões de defesa, o que foi acolhido na
Decisão Monocrática 1352/2017 (fls. 18/20).
Conforme Despacho 64537/2017 da Secretaria Geral
das Sessões (fl. 22), o Termo de Citação não pode ser encaminhado, tendo em vista que foi informado pela família da senhora Edinália Silva de Almeida seu falecimento
na data de 03 de novembro de 2017, nos termos da Certidão de Óbito anexada à fl. 23.
Nesse sentido, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva 885/2018 (fls. 26/30), concluindo que, diante do falecimento da gestora antes de sua regular citação
e a não indicação de dano ao erário, restou prejudicada
a ampla defesa e o contraditório, pressuposto de continuidade regular do processo, assim, com fundamento do
artigo 166 do RITCEES, razão pela qual propõe o arquivamento do processo sem apreciação do mérito.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 1071/2018 – fls. 34/35).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 885/2018 (fls. 26/30), abaixo
transcrita:
2. DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
O subscritor do Relatório Técnico 00509/2017-1 apontou
os seguintes indícios de
irregularidades:
- item 3.2.1.1. Justificar o saldo de bens em almoxarifado registrados no Balanço Patrimonial em função do não
envio do Inventário Anual. (Base Legal: (Lei 6.404/76,
art. 177. Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.)
- Item 3.2.2.2 - Justificar o saldo de bens móveis registrados no Balanço Patrimonial em função do não envio do
Inventário Anual. (Base Legal: Lei 6.404/76, art. 177. Lei
4.320/64, arts. 94 a 96)
- Item 3.2.2.3 - Justificar o saldo de bens imóveis registrados no balanço Patrimonial em função do não envio do
Inventário Anual. (Base Legal: Lei 6.404/76, art. 177. Lei
4.320/64, arts. 94 a 96)
Da Análise
O achado indica que a gestora não apresentou o Inventário de Bens em Almoxarifado, de Bens Móveis e Imóveis
(arquivo INVALM.pdf, INVMOV.pdf e INVIMO.pdf), sendo
que no seu lugar encaminhadas a seguintes justificativas:
Arquivo INVALM-otimizado_1.pdf
Venho perante a Vossas Senhorias, JUSTIFICAR que o inventário anual de bens em almoxarifado do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO no Exercício de
2015, não foi realizado, estando em fase final de elaboDiário Oficial de Contas

ração
Arquivo INVMOV-otimizado_1.pdf
Venho perante a Vossas Senhorias, JUSTIFICAR que o inventário anual de bens móveis do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO no Exercício de 2015, não foi
realizado, estando em fase final de elaboração.
Arquivo INVIMO_2-otimizado_1.pdf
Venho perante a Vossas Senhorias, JUSTIFICAR que o inventário anual de bens imóveis do FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO no Exercício de 2015, não
foi realizado, estando em fase final de elaboração.
Os inventários tempo por objetivo comprovar o saldo do
acervo patrimonial evidenciado nos Sistemas de Controle de Bens (Controle Analítico) e deste com o Sistema
Contábil (Controle Sintético). A obrigatoriedade de apresentação dos inventários está prevista no artigo 94 a 96
da Lei 4320/64 c/c a Instrução Normativa 34/2015.

posto básico de continuidade, nos termos do artigo 166
do RITCEES.
Sugere-se determinar ao Fundo Municipal de Saúde de
Pedro Canário, em nome de seu atual gestor ou quem
venha lhe suceder, que:
adote as medidas administrativas necessárias a apresentação do inventário de bens móveis, de bens imóveis e de bens em almoxarifado nas futuras prestações
de contas, conforme disposto nos artigos 94 a 96 da Lei
4320/64 c/c Instrução Normativa 43/2017, justificando
as divergências apuradas em notas explicativas, bem como instale comissão específica para a realização do contagem física dos bens ao final de cada exercício visando
comprovar a existência física dos mesmos e a exatidão
das demonstrações financeiras;

O fato de não apresentar os inventários de bens em almoxarifado, bens móveis e imóveis inscrito na contabilidade por si só não representa configuração dano ao erário, mas a ausência desse controle pode colocar em risco
o ativo pertencente ao órgão.

Instaure procedimento de Tomada de Contas Especial
com o objetivo de apurar responsabilidade por eventual
diferença injustificada apresentada entre o acervo bens
patrimoniais evidenciado no Controle Patrimonial e deste com o Controle Contábil, O procedimento de Tomadas
de Contas Especial deverá ser precedido de medidas administrativas necessárias para a caracterização ou elisão
do dano, observados os princípios constitucionais e administrativos, no prazo de até 120 (cento e vinte) da conclusão do inventário. (Instrução Normativa 32, de 24 de
novembro de 2014).

Considerando o falecimento do gestor antes de sua regular citação, vide certidão de Óbito às fls. 23, e a não
configuração de dano ao erário, entende-se que o prosseguimento do feito restou prejudicado em decorrência
da ausência do contraditório e da ampla defesa, pressu-

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.

Identificadas eventuais divergências cabe ao gestor adotas as medidas administrativas objetivando o seu saneamento e, caso necessário proceder a instauração de tomada de contas especial para apuração das responsabilidades por eventual prejuízo ao erário.

www.tce.es.gov.br
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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. Arquivar os presentes autos sem apreciação do mérito, tendo em vista o falecimento da gestora antes de
sua regular citação e a não indicação de dano ao erário, com fundamento do artigo 166 da Resolução TC
261/2013;
1.2. Determinar ao atual gestor do Fundo Municipal de
Saúde de Pedro Canário que:
1.2.1. Adote as medidas administrativas necessárias a
apresentação do inventário de bens móveis, de bens
imóveis e de bens em almoxarifado nas futuras prestações de contas, conforme disposto nos artigos 94 a 96
da Lei 4320/64 c/c Instrução Normativa 43/2017, justificando as divergências apuradas em notas explicativas,
bem como instale comissão específica para a realização
do contagem física dos bens ao final de cada exercício visando comprovar a existência dos mesmos e a exatidão
das demonstrações financeiras;
1.2.2. Instaure procedimento de Tomada de Contas Especial com o objetivo de apurar responsabilidade por
eventual diferença injustificada apresentada entre o
acervo bens patrimoniais evidenciado no Controle Patrimonial e deste com o Controle Contábil. O procedimento de Tomadas de Contas Especial deverá ser precedido
de medidas administrativas necessárias para a caracterização ou elisão do dano, observados os princípios consDiário Oficial de Contas

titucionais e administrativos, no prazo de até 120 (cento
e vinte) da conclusão do inventário. (Instrução Normativa 32, de 24 de novembro de 2014).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/04/2018 - 11ª 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
ACÓRDÃO TC- 421/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo TC: 07389/2016-4
Jurisdicionado: Secretaria Municipal de Finanças de Aracruz
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Assunto: Prestação de Contas Anual - Ordenador
Exercício: 2015
Responsáveis: José Maria de Abreu Júnior - 01/01
a 22/04/2015 e Geraldo Magela Ramos – 23/04 a
31/12/2015
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS DE ARACRUZ – EXERCÍCIO DE
2015 – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Secretaria Municipal de Finanças de Aracruz,
relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos
senhores José Maria de Abreu Júnior e Geraldo Magela Ramos.
A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas e anexos por meio do Relatório Técnico 274/2017
(fls. 09/27), no qual constatou indícios de irregularidades, os quais foram apontados na Instrução Técnica Inicial 438/2017 (fls. 28/29), com propositura de citação do
senhor Geraldo Magela Ramos para apresentação de razões de defesa, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 553/2017 (fls. 31/32).
Devidamente citado, o responsável apresentou as justificativas anexadas às fls. 39/65 dos autos.
A partir da análise da documentação encaminhada, a
área técnica elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
752/2018 (fls. 69/76), opinando pela regularidade das
contas dos senhores José Maria de Abreu Júnior e Geraldo Magela Ramos.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de ConSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 1113/2018 – fl. 80).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 752/2018 (fls. 69/76), abaixo
transcrita:
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 Ausência de inventário de bens imóveis de uso da
unidade gestora (Item 3.2.2.1 do RT 274/2017-5).
Base legal: artigos 85, 89, 94 a 96, 104 e 105 da Lei Federal 4.320/64.
Conforme relatado no RT 274/2017-5:
Ao analisar o demonstrativo do arquivo INVIMO, constata-se que ele não apresenta as informações adequadas,
apenas informam sobre a adoção dos procedimentos
contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos Municípios com base na IN TC nº 36/2016.
Ressalta-se que os prazos dados para as unidades gestoras de adaptarem às novas regras contábeis dizem respeito ao levantamento necessário, reavaliações e implantação de um novo sistema de controle patrimonial,
e que, a Instrução Normativa nº 36/2016, de 23 de fevereiro de 2016, revogou as Resoluções TC 221/2010,
Diário Oficial de Contas

242/2012, 258/2013 e 280/2014, estabelecendo novos prazos limites para implantação das novas regras de
mensuração dos ativos constantes do imobilizado das
entidades públicas, contudo, a ação prevista em seu anexo único não dispensa o encaminhamento de inventários
de bens móveis e imóveis.
Dessa forma, sugere-se citar o gestor responsável a encaminhar justificativas pela ausência do inventário, tendo em vista o art. 96 da Lei 4320/64.
JUSTIFICATIVA:
Inicialmente, devemos ressaltar que por meio da Lei Municipal n. 3.337, de 25 de agosto de 2010, procedeu-se
à desconcentração administrativa da Administração Direita do Poder Executivo Municipal de Aracruz, conforme podemos verificar da redação do art. 2°, §1°, da referida lei:
Art. 2º. Fica estabelecida a desconcentração administrativa do Poder Executivo Municipal de Aracruz, com atribuição de competência às Unidades Orçamentárias para
produção de atos e distribuição de decisões e execuções
administrativas.
§1º As. ações de produzir atos, distribuir decisões e execuções administrativas, induzem às de autorizar despesas, assinar contratos, acordos, convênios, ordens de
compras/serviços e outros instrumentos congêneres,
emitir e assinar ordem de pagamento e autorizar suprimento, observadas as normas pertinentes à matéria.
No art. 3°, da lei municipal mencionada, estão definidos
o rol das autoridades com suas atribuições de ordenadores de despesas, constando em seu inciso ll as figuras dos
Secretários Municipais.
Cumpre-nos informar que o exercício de 2015 foi o priwww.tce.es.gov.br

meiro ano da apuração e escrituração dos registros contábeis e patrimoniais sob forma da desconcentração administrativa no Município de Aracruz/ES. Foram inúmeras mudanças internas, de fluxos e rotinas, assim como
adequações nos sistemas informatizados para a elaboração das Prestações de Contas das Unidades Gestoras
desconcentradas em obediência as resoluções e instruções normativas editas pelo Egrégio Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo (TCEES).
Tais normativas e suas temporalidades são apresentadas
abaixo:
Em 18 de novembro de 2014, o TCEES editou a Resolução 282/2014 que alterou os Anexos A e B do, então, denominado sistema CIDADES-WEB especificados na Resolução 247/2012 do TCEES que regulamenta a remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por
meio da internet, dos dados da abertura do exercício e
da prestação de contas bimestral das entidades municipais da administração direta e indireta regidas pela Lei
Federal n°. 4.320/64. ·
Em 16 de dezembro de 2014, outra normativa editada
foi a Instrução Normativa (IN) 033/2014 que alterou a
IN 028/2013 que dispõe sobre a composição e a forma
de envio das tomadas e prestações de contas anuais dos
Chefes dos Poderes e demais ordenadores de despesas,
para fins de apreciação e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
No decorrer do exercício de 2015 foi editado a IN
034/2015 que regulamentava a remessa ao Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, por meio da internet, dos dados da prestação de contas anual das entidades municipais da administração direta e indireta regidas
pela Lei Federal n°. 4.320/64 e dá outras providências.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Essas alterações acarretaram modificações nos layouts
dos arquivos a serem encaminhados pelos jurisdicionados ao TCEES por ocasião das prestações de contas do
exercício de 2015.
Neste cenário, em razão da necessidade de realizar a escrituração contábil e patrimonial atendendo a desconcentração administrativa e as resoluções e normativas
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo a Secretaria de Finanças adotou as ações elencadas no item
A para encaminhamento das prestações de contas referentes ao exercício 2015.
A) AÇÕES ADOTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS (SEMFI) PARA ENCAMINHAMENTO DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTES AO EXERCÍCIO
2015
Etapas para Abertura dos Saldos em 2015
1ª Etapa: Abertura Contábil
UG 201 PREFEITURA MUNICIPAL:
Passo 1 - Realizado abertura contábil e conversão do Plano de Contas padrão 2015.
UGS ESPECÍFICAS (secretarias municipais):
Passo 1- Realizado abertura contábil.
2ª Etapa: Transferência dos Saldos das Contas Contábeis –Extraorçamentárias
(...).
3ª Etapa: Transferência dos Saldos das Contas Contábeis -Bancos
(...).
4ª Etapa: Transferência dos Saldos das Contas Contábeis - Almoxarifado, Bens Móveis, Bens Imóveis, Bens
Intangíveis, Dívida Ativa e Títulos
Diário Oficial de Contas

(...).
5ª Etapa: Transferência dos Saldos das Contas Contábeis -Passivo Não Circulante (2.2.X)
6ª Etapa: Transferência dos Saldos das Contas Contábeis -Restos a Pagar
(...).
7ª Etapa: Transferência dos Saldos das Contas Contábeis -Atos Potenciais Ativos e Passivos (contas 7 .X e
8.X)
(...).
8ª Etapa: Transferência dos Saldos das Contas Contábeis-VPA, VPD e PL (contas 4.X e 3.X)
(...).
Ressaltamos que as ações, acima explicitadas, não ignorando o alto grau de complexidade foram implementadas pela Secretaria de Finanças, sem prejuízo, na medida
do possível, da continuidade das atividades de registro
contábil de reserva, empenho, liquidação e pagamento
para todas as Unidades Gestoras.
As alterações de fluxo e procedimentos foram profundas
e complexas e, obrigaram, a gestão municipal a adequações para o cumprimento de todas as normas da Contabilidade Aplicada ao Setor Público durante os exercícios
de 2015 e 2016, fato que requeria tempo, equipe técnica
e recursos financeiros.
Aqui vale destacar que até o final de 2014 era enviado
somente os arquivos referentes a Unidade Gestora (UG)
Prefeitura Municipal. Para o exercício 2015 passaram a
ser enviados os arquivos referentes a 19 Unidades Gestoras (secretarias municipais) e os dados consolidados
(incluindo, aqui, Câmara Municipal e Autarquias).
www.tce.es.gov.br

Portanto, as (Prestações de Contas Bimestrais) PCBs e a
(Prestação de Contas Anual) PCA do exercício de 2015
foram as primeiras apresentadas sob a forma da desconcentração administrativa.
Neste contexto, citamos o OFÍCIO AMUNES N°
159809042015, datado de 09/04/2015, encaminhado
ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no
qual são relatadas as dificuldades dos jurisdicionados
em cumprir os prazos estabelecidos para entrega das
Prestações de Contas. Fato que, a nosso ver, evidenciava a complexidade das adequações necessárias, por parte das administrações municipais, para atendimento aos
novos conceitos de contas de governo e de gestão introduzidas pelos atos normativos supracitados.
Mesmo com todas essas dificuldades a Secretaria de Finanças do Município de Aracruz foi capaz de encaminhar
a PCA/2014 e as PCBs dos meses 11, 12, 13 e 14 do exercício de 2014 e de todo o exercício de 2015, do sistema
CIDADESWEB, bem como as PCAs/2015 de todas as Unidades Gestoras (secretarias municipais) e da UG consolidadora, Prefeitura Municipal, nos prazos estipulados.
A complexidade dos procedimentos, que relatamos,
adotados para a escrituração contábil e patrimonial das
Unidades Gestoras da Administração Direta do Município de Aracruz no exercício de 2015 quando escrutinado na análise da PCA do Ordenador de Despesa da Unidade Gestora da Secretaria Municipal de Finanças (SEMFI) pelo TCEES apontou como inconsistência, no relatório
técnico 00274/2017-5, a ‘ausência de inventário de bens
imóveis de uso da unidade gestora’.
Aqui, além de todas as mudanças de legislação, procedimentos e fluxos que a Unidade Gestora enfrentou a partir do fim do exercício de 2014 e ao longo do
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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ano de 2015, devemos, citar a legislação municipal n.
2.895/2006 que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Aracruz, onde estabeleceu em seu artigo 107 que a Secretaria Municipal de Suprimentos (SEMSU), que consta como Unidade Gestora
jurisdicionada ao TCEES, através da Seção de Administração Patrimonial é o órgão responsável em programar, coordenar, executar e controlar as atividades relacionadas
à administração de patrimônio, manutenção e conservação de bens móveis e imóveis.
Portanto, conforme lei municipal existia, à época, e, ainda, existe um órgão na Administração Direta Municipal
com atribuição de controlar o patrimônio dos bens imóveis municipais. Sendo assim, para o exercício de 2015,
no que diz respeito ao registro contábil da escrituração
patrimonial, sob a ótica da desconcentração administrativa para prestação de contas junto ao TCEES, os imóveis ficaram registrados na Secretaria Municipal de Suprimentos (SEMSU), que é, em última análise, a responsável pelo controle de almoxarifado, bens móveis e imóveis da Prefeitura Municipal de Aracruz.
Órgão, este, consolidador das PCAs enviadas ao TCEES
pelas secretarias municipais do município aracruzense.
Já, as benfeitorias, obras, reformas e outras alterações
que ocasionaram variações patrimoniais aumentativas
ocorridas no exercício de 2015 e oriundas da fonte de recursos do Fundo de Desenvolvimento Municipal vinculado contabilmente a Secretaria Municipal de Finanças
(SEMFI), foram regularmente reservadas, empenhadas,
liquidadas e pagas na SEMFI, conforme relatórios contábeis anexo a presente justificativa.
Vale destacar que essa obras estão vinculadas aos contratos para construção de Praça na localidade do BairDiário Oficial de Contas

ro de Fátima e Área de Lazer no bairro São José, distrito de Jacupemba Em razão dos contratos estarem em
execução, ao, fim, do exercício de 2015, o saldo dessas
obras ficaram inscritas em restos a pagar e registradas
na conta contábil de obras em andamento. Logo, essas
obras foram concluídas e entregues, ao longo do exercício de 2016, e averbadas aos imóveis do Município, para, assim, serem cadastradas em suas respectivas Unidades Gestoras.
Aqui, ressaltamos que o registro contábil do Fundo de
Desenvolvimento Municipal, na Unidade Gestora da Secretaria de Finanças, apenas, ocorreu por recomendação
da administração do Governo do Estado para a transferência do recurso. Pois, cabe, dizer que o acompanhamento e gestão das obras e, a posterior, manutenção do
equipamento público é atribuição da Unidade Gestora
da Secretaria Municipal de Obras.
Não obstante, essas argumentações, citamos, também,
o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público
-MCASP que versa sobre a normatização pra (sic) contabilização e registro do patrimônio público. Aqui, ressaltamos que a evidenciação dos bens, através do exemplo
dos estoques, que trata da EVIDENCIAÇÃO em Balanço
Patrimonial dos acontecimentos sempre utilizando a essência ao invés da forma e a busca pela consecução de
seus objetivos.
Define o item 2. ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS, NBC TSP - Estrutura Conceitual.
[... ]
Os conceitos de ativo e passivo identificam os seus aspectos essenciais, mas não especificam os critérios para
seu reconhecimento. Ao avaliar se um item se enquadra
www.tce.es.gov.br

na definição de ativo, passivo ou patrimônio líquido, deve-se atentar para a sua essência e realidade econômica
e não apenas sua forma legal. (grifos da ITC)
Especificamente e objetivamente, os bens patrimoniais
devem ser mensurados e registrados contabilmente da
mesma maneira, como vejamos também no MCASP.
3. MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS
Os registros contábeis das transações das entidades do
setor público devem ser efetuados, considerando as relações jurídicas, econômicas e patrimoniais, prevalecendo, nos conflitos entre elas, a essência sobre a forma.
(Grifos da ITC)
Com clareza, a evidenciação contábil traz a transparência
as demonstrações contábeis, em especial o Balanço Patrimonial Anexo 14.
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP
[...]
4.3. EVIDENCIAÇÃO
As demonstrações contábeis devem divulgar:
[...]
b. O valor total escriturado em estoques e o respectivo
desdobramento utilizado pelo ente; (Grifo nosso).
5. ATIVO IMOBILIZADO
5.1. DEFINIÇÕES Ativo Imobilizado Bens Imóveis Compreende os bens vinculados ao terreno (solo) que não
podem ser retirados sem destruição ou danos. São
exemplos deste tipo de bem os imóveis residenciais, comerciais, edifícios, terrenos, aeroportos, pontes, viadutos, obras em andamento, hospitais, dentre outros. Os
bens imóveis classificam-se em:
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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[...]
d) Bens imóveis em andamento: compreendem os valores de bens imóveis em andamento, ainda não concluídos. Exemplos: obras em andamento, estudos e projetos (que englobem limpeza do terreno, serviços topográficos etc.), benfeitoria em propriedade de terceiros,
dentre outros. (Grifos da ITC)
O Balancete Contábil analítico, apresentado na prestação
de contas através do relatório BALVER.PDF da Unidade
Gestora Secretaria de Finanças, no grupo do Ativo Imobilizado, destacamos a conta contábil 1.2.3.2.1.06.01.000
- OBRAS EM ANDAMENTO, no valor de R$ 665.203,81,
representa exatamente a suposta diferença apresentada
na Tabela 03: Saldos Patrimoniais.
Na realidade não se trata de diferença, mas somente a
EVIDENCIAÇÃO na contabilidade dos valores constantes
como OBRAS EM ANDAMENTO, conforme prescreve o
MCASP citado acima.
Vejamos que na Contabilidade deve ser informado o registro sintético, das obras que estão em construção, por
exemplo, mas que ainda não concluiu seu estágio para
a devida incorporação ao Patrimônio Municipal. Portanto, não é tecnicamente correto apresentar INVENTÁRIO
DE BENS IMÓVEIS, uma vez que ainda não foi efetivamente incorporado com um BEM IMÓVEL ao patrimônio
do Município, sendo, até então, uma despesa de capital, que num determinado tempo será efetivamente incorporada.
A título de exemplo, a equipe do CidadES passou a não
tratar como impeditiva a obrigatoriedade de envio dos
valores de OBRAS EM ANDAMENTO, no arquivo INVIMO.
XML (Inventário de bens imóveis) com o padrão XML. Tal
Diário Oficial de Contas

solicitação foi atendida e não tratada como impeditiva
pelos motivos expostos acima, corroborando com nosso
relato e afirmativa acima.

normativas editas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES). Assim, a defesa apontou
diversos procedimentos para regularizar tal situação.

Na análise efetuada pelo nobre Auditor de Controle Externo, que toma como base o relatório emitido pelo CidadES -Balanço Patrimonial, do relatório impresso pelo
CidadES, que é apresentado de forma SINTÉTICA, não é
demonstrado com detalhes das contas contábeis analiticamente que, desta forma, seria transparente e de fácil
identificação da conta OBRAS EM ANDAMENTO, uma vez
que os jurisdicionados encaminham com todos os detalhes analiticamente.

Ainda na análise das justificativas, merece destaque a citação da defesa, na qual menciona que a diferença apresentada no valor de R$ 665.203,81, na Tabela 03 - Saldos Patrimoniais, é referente às obras em andamento,
como pode ser verificado na contábil 1.2.3.2.1.06.01.000
- OBRAS EM ANDAMENTO no Arquivo BALVER. Por esse
motivo, o valor está registrado apenas no Balanço Patrimonial.

Constam do relatório Balancete Contábil (encerramento) a comprovação da conta 1.2.3.2.1.06.01.000 -OBRAS
EM ANDAMENTO no valor de R$ 665.203,81, como comprovação descrita acima.
Desta forma; demonstramos que está em conformidade
com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público-NBCASP, constante do MCASP
DA ANÁLISE:
A defesa apresentou várias justificativas, entre elas, que
o município por meio da Lei Municipal n. 3.337, de 25 de
agosto de 2010, realizou a desconcentração administrativa da Administração Direita do Poder Executivo Municipal de Aracruz e que o exercício de 2015 foi o primeiro
ano da apuração e escrituração dos registros contábeis
e patrimoniais sob forma da desconcentração administrativa no Município de Aracruz/ES, ocasionando assim,
inúmeras mudanças internas, de fluxos e rotinas, adequações nos sistemas informatizados para a elaboração
das Prestações de Contas das Unidades Gestoras desconcentradas em obediência as resoluções e instruções
www.tce.es.gov.br

Assim, verifica-se que a justificativa é pertinente, já que
a diferença apresentada no valor de R$ 665.203,81 se refere às obras em andamento que estão registradas no
Balanço Patrimonial, mas que ainda não fazem parte do
inventário de bens imóveis, uma vez que ainda não foi
efetivamente incorporado ao patrimônio do Município,
conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público-NBCASP. Assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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1.1. acolher as razões de defesa e julgar REGULARES as
contas dos senhores José Maria de Abreu Júnior e Geraldo Magela Ramos frente à Secretaria Municipal de
Finanças de Aracruz no exercício de 2015, na forma do
inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando plena quitação aos responsáveis, nos termos do
artigo 85 do mesmo diploma legal;
1.2. Após o trânsito em julgado, proceder o arquivamento dos presentes autos.

ACÓRDÃO TC- 424/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 02918/2012-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Montanha
Relator: Marco Antônio da Silva

2. Unânime.

Partes: IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FERNANDES, HAROLDO CORREA ROCHA, NORMA LUCIA SILVA
COSTA, ALTAMIR MORAIS FILHO

3. Data da Sessão: 18/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

Procurador: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO (OAB:
5205-ES)

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

EMENTA: AUDITORIA / FISCALIZAÇÃO – ACOLHER PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –
EXTINGUIR PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR.

4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (em
substituição).

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

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Cuidam os presentes autos de Auditoria Ordinária, realizada na Prefeitura Municipal de Montanha, referente
ao exercício de 2011, sob a responsabilidade da Sra. Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes, Prefeita Municipal, sendo responsáveis solidários os senhores Haroldo
Corrêa Rocha – Secretário de Estado da Educação, Norma Lúcia Silva Costa – Pregoeira e Altamir Morais Filho
– Assistente Jurídico.
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Em razão dos fatos narrados no Relatório de Auditoria nº
RA-O 65/2012 (fls. 04-53) e na Instrução Técnica Inicial
– ITI 991/2012 (fls. 975-999), o Conselheiro em Substituição à época, nos termos da Decisão Monocrática Preliminar nº 299/2012 (fls. 1001-1002) determinou a citação dos responsáveis em epígrafe, no sentido de que
www.tce.es.gov.br

apresentassem justificativas em, face dos respectivos indicativos de irregularidades, constantes dos itens 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9, bem como a citação
da Sra. Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes, para
que apresentasse suas alegações de defesa e/ou recolhesse a importância de 1.531.983,45 VRTE’s, em razão
de suposta irregularidade indicada no item 2.10 da sobredita Instrução Técnica Inicial.
Em resposta aos Termos de Citação nº 1694, 1695, 1696
e 1697/2012, os responsáveis apresentaram documentação, conforme folhas 1011-1017 e 1022-1036, tendo
a área técnica, através do Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas – NEC, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 04391/2016-1 opinado pela manutenção das irregularidades indicadas nos itens constantes da Instrução Técnica Inicial – ITI 991/2012, bem
como pela aplicação de multa aos responsáveis, com expedição de recomendação.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante o Parecer nº 5373/2017-2, da lavra do Procurador, Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, em consonância com a área
técnica, pugnou no mesmo sentido.
Os autos foram redistribuídos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação do Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do Regimento Interno,
Resolução TC 261/2013, em virtude da Conselheira em
Substituição Márcia Jaccoud Freitas declarar-se suspeita
para atuar nos autos.
Registre-se que a Sras. Iracy Carvalho Machado Baltar
Fernandes, Norma Lúcia Silva Costa e o Sr. Altamir Morais Filho solicitaram a realização de sustentação oral (fl.
1034), por seu patrono, Dr. Luciano Kelly do NascimenSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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to – OAB/ES 5.205, sendo feito dois pregões, respectivamente, nos dias 06/12/2017 e 13/12/2017, porém, os
interessados não compareceram para o exercício desse
direito.
Na sequência dos atos e fatos, encapei os termos do Voto de Vista nº 00040/2018-9 do Eminente Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, votando pelo encaminhamento dos autos ao Parquet de Contas que, nos
termos do Parecer nº 01121/2018-1 (fl. 1186), reconheceu a incidência do fenômeno prescricional.
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.
É o sucinto relatório.
VOTO
Em atendimento ao Plano de Auditoria nº 54/2012 (fl.
01), a equipe técnica deste Egrégio Tribunal de Contas
realizou na Prefeitura Municipal de Montanha fiscalização/auditoria, objetivando verificar a regularidade e legalidade dos atos de gestão praticados, no exercício de
2011, relativamente ao Convênio 025/2009 (fls. 101109), realizado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação-SEDU e
o Município de Montanha, razão pela qual faz-se necessário a análise destes autos para efeito de deliberação.
CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 04391/20161, assim opinou, verbis:
[...]
Diário Oficial de Contas

3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos, que versam sobre Auditoria Ordinária, realizada
na Prefeitura Municipal de Montanha, relativa ao exercício de 2011, entendeu-se que devem ser mantidas as seguintes irregularidades, conforme abaixo discriminados:
3.1.1 – ESTABELECIMENTO DE CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM DESACORDO COM A PORTARIA
AGE/SEFAZ 01/2006.
→ Infringência ao artigo 2º, incisos II, III e IV, § 1º, ao artigo 8º, incisos I e V, aos artigos 22, 28, 29, 30, parágrafo único, e 34, § 1º, incisos I e II, da Portaria AGE/Sefaz
01/06.

→ Infringência ao artigo 7º, § 2º, inciso III, e artigo 38 da
Lei nº 8.666/93.
Responsáveis: Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes - Prefeita Municipal e ordenadora de despesas,
Norma Lucia Silva Costa – Pregoeira e Altamir Morais
Filho - Assistente Jurídico;
3.1.5 - EDITAL DE LICITAÇÃO EM DESCONFORMIDADE
COM A LEGISLAÇÃO.
→ Infringência ao princípio da legalidade, do interesse
público e da motivação – artigo 37 da CF e artigo 32 da
CEES.
→ Infringência ao artigo 3º, incisos I, II e III, da Lei
10.520/02.

Responsável: Haroldo Corrêa Rocha - Secretário Estadual de Educação;

→ Infringência artigo 7º, inciso I e § 2º, inciso II, da Lei
nº 8.66693.

3.1.2 - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONVENIADAS.

→ Infringência ao artigo 40, caput, e § 2º, incisos I e II,
da Lei nº 8.666/93.

→ Infringência ao artigo 21 da Portaria AGE/Sefaz 01/06.

Responsáveis: Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes, Norma Lucia Silva Costa e Altamir Morais Filho;

Responsáveis: Haroldo Corrêa Rocha e Iracy Carvalho
Machado Baltar Fernandes - Prefeita Municipal;
3.1.3 - AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO DA DESPESA.
→ Infringência ao artigo 16, inciso I, da Lei Complementar nº 101/00.
Responsáveis: Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes - Prefeita Municipal e Altamir Morais Filho - Assistente Jurídico;
3.1.4 - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO
PARA A DESPESA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
www.tce.es.gov.br

3.1.6 - EDITAL DE LICITAÇÃO CONTENDO CLÁUSULAS
RESTRITIVAS DE COMPETIÇÃO.
→ Infringência ao artigo 3º, caput e § 1º, inciso I, Lei nº
8.666/93.
Responsáveis: Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes - Prefeita Municipal, Norma Lucia Silva Costa – Pregoeira e Altamir Morais Filho - Assistente Jurídico;
3.1.7 – AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS
PREÇOS UNITÁRIO E GLOBAL.
→ Infringência ao artigo 40, inciso X, da Lei nº 8.666/93.
Responsáveis: Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes - Prefeita Municipal, Norma Lucia Silva Costa – PreSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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goeira e Altamir Morais Filho - Assistente Jurídico;
3.1.8 - CONTRATO E MINUTA DO CONTRATO SEM CLÁUSULAS OBRIGATÓRIAS.
→ Infringência ao artigo 55, incisos I, II, III, VII, VIII, IX e
XIII, da Lei nº 8.666/93.
Responsáveis: Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes - Prefeita Municipal, Norma Lucia Silva Costa – Pregoeira e Altamir Morais Filho - Assistente Jurídico;
3.1.9 – PUBLICAÇÃO IRREGULAR DO RESUMO DO CONTRATO.
→ Infringência ao artigo 37, caput (princípio da publicidade), da CF e ao artigo 61, parágrafo único, da Lei nº
8.666/93.
Responsáveis: Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes - Prefeita Municipal;
3.1.10 – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS SEM A DEVIDA
FORMALIZAÇÃO MEDIANTE TERMO ADITIVO (CONTRATO VERBAL) - ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO
ACIMA DOS 25%.
→ Infringência aos artigos 60, parágrafo único e 65, § 1º
e 2º, da Lei nº 8.666/93.
Responsável: Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes
- Prefeita Municipal;
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 Rejeitar as razões de justificativa de Haroldo Corrêa Rocha, em razão das irregularidades dispostas nos
itens 3.1.1 e 3.1.2 desta ITC, sugerindo a aplicação de
multa, com amparo no artigo 62 da LC 32/93 e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar 32/93;
Diário Oficial de Contas

3.2.2 Rejeitar as razões de justificativa da senhora Iracy
Carvalho Machado Baltar Fernandes, em razão das irregularidades dispostas nos itens 3.1.2 a 3.1.10 desta ITC,
sugerindo a aplicação de multa, com amparo no artigo
62 da LC 32/93 e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei
Complementar 32/93;
3.2.3 Rejeitar as razões de justificativa da senhora Norma Lucia Silva Costa, em razão das irregularidades dispostas nos itens 3.1.4 a 3.1.8 desta ITC, sugerindo a aplicação de multa, com amparo no artigo 62 da LC 32/93
e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar 32/93;
3.2.4 Rejeitar as razões de justificativa do senhor Altamir Morais Filho, em razão das irregularidades dispostas nos itens 3.1.3 a 3.1.8 desta ITC, sugerindo a aplicação de multa, com amparo no artigo 62 da LC 32/93
e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar 32/93;

cionado pelo encaminhamento dos autos ao Ministério
Público Especial de Contas, na forma do artigo 71, § 1º
da Lei Orgânica do TCEES e o artigo 373, § 1º, da Resolução TC nº 261/2013.
Assim sendo, acompanhei o Eminente Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, nos termos do Voto nº 00882/2018-4, conforme Decisão nº 00478/20187 (fls. 1141-1182).
O douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer nº 01121/2018-1, assim se manifestou,
litteris:
[...]

Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 5373/2017-2, acompanhou
na íntegra o posicionamento da área técnica.

O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas, no exercício de suas atribuições institucionais, em atenção à Decisão TC 478/2018
(fl. 1141/1182), bem como em cumprimento à determinação constante no art. 71, § 1º, da Lei Complementar
nº. 621/2012 e do artigo 373, § 1º do Regimento Interno
dessa Corte, reconhece a incidência do fenômeno prescricional no caso sub examine, haja vista o perfazimento de um período superior a 05 (cinco) anos sem pronunciamento definitivo do Tribunal de Contas, desde as
citações dos responsáveis, senhores Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes, Haroldo Correa Rocha, Norma
Lucia Silva Costa e Altamir Morais Filho - registradas,
conforme Termos de Citações presentes nos autos (fl.
1008-1018/1019) – o que caracteriza, salvo melhor juízo, a prescrição intercorrente. – g.n.

Na sequência dos atos e fatos, proferi o Voto nº
08458/2017-6 (fls. 1098-1132), tendo o Eminente Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, em seu
Voto de Vista nº 00040/2018-9 (fls. 1134-1136), se posi-

Em que pese o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 04391/20161, quanto à manutenção das irregularidades constantes
dos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10,

3.2.5 - Recomendar à Prefeitura Municipal de Montanha que faça constar em seus editais de licitação para contratos de transporte escolar uma descrição dos
itinerários previstos, com pelo menos seus pontos de
partida e chegada, veículos necessários a cada qual e
estimativa do público a ser atendido em cada itinerário. - g.n.

www.tce.es.gov.br
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verifico que o douto representante do Parquet de Contas reconheceu a incidência do fenômeno prescricional.
Desse modo, passo a tecer considerações quanto à ocorrência da prescrição suscitada pelo douto representante
do Parquet de Contas.
2. DA PRELIMINAR:
2.1. DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA (ITENS 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9
e 2.10 DA ITC Nº 04391/2016-1):
Analisando os presentes autos, pelo que consta da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 04391/2016-1 e do
posicionamento externado pelo douto Parquet de Contas, aduz-se que a pretensão punitiva deste Egrégio Tribunal de Contas se encontra prescrita, vez que os responsáveis foram citados em dezembro de 2012, sendo
que as alegações de defesa foram enviadas ao TCE-ES,
em janeiro e fevereiro de 2013, passados desde então
mais de 06 (seis) 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 1011-1017 e 1022-1036,
nos termos da Decisão Monocrática Preliminar – DECM
nº 299/2012 de folhas 1001-1002, do então Conselheiro
em Substituição à época.
Assim sendo, verifico que a área técnica manteve as irregularidades indicadas nos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10 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 inserDiário Oficial de Contas

tas nos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e
2.10, constantes da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
04391/2016-1, se faz necessária, restando configurado o
fenômeno da prescrição.
Afinal, 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:
[...]
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva
do Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.
§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas.
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos de processos de prestação e tomada de contas, e
nos casos em que houver obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato normativo, incluindo os atos de pessoal sujeitos a registro;

ficação 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. 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.
Desta forma, conceituando a prescrição, é, pois, a perda
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:

II - a interposição de recurso.

[...] 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.

§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a
atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a veri-

Desse modo, salvo nos casos enumerados na constituição, são prescritíveis todas as demais pretensões, inclu-

II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência
no processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;

www.tce.es.gov.br
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sive 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
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, verifico que assiste razão ao douto representante do Parquet de Contas, motivo pelo qual acolho a preliminar de ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva em face dos responsáveis, Sras. Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes – Prefeita Municipal, Norma Lúcia Silva Costa – Pregoeira, e dos Srs. Haroldo Corrêa Rocha – Secretário EsDiário Oficial de Contas

tadual de Educação, e Altamir Morais Filho – Assistente
Jurídico, 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.
3. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divergindo da área técnica e acompanhando o posicionamento do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1. 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 as Sras. Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes – Prefeita Municipal, Norma Lúcia Silva Costa – Pregoeira, e dos Srs. Haroldo Corrêa Rocha – Secretário Estadual de Educação, e Altamir Morais Filho – Assistente
Jurídico, conforme razões expendidas no item 2.1 desta
decisão, EXTINGUINDO-SE o processo com resolução de
mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código do
Processo Civil, em face da ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva deste Egrégio Tribunal de Contas, em
relação aos respectivos gestores;
1.2. DAR CIÊNCIA aos interessados, arquivando-se os
www.tce.es.gov.br

presentes autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/04/2018 - 11ª 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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 425/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04068/2015-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiros
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Relator: Marco Antônio da Silva
Parte: EDILSON MORAIS MONTEIRO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO
DE 2014 – REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiros,
relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do
Sr. Edilson Morais Monteiro, gestor.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico
00302/2016-5 (fls. 46-61) e na Instrução Técnica Inicial
– ITI 00887/2016-1, através da Decisão Monocrática
01557/2016-3 (fls. 65-66), determinei a citação do responsável, no sentido de que apresentasse, no prazo de
30 (trinta) dias, suas razões de defesa em face dos indicativos de irregularidades constantes dos itens 4.3.1, 4.3.2
e 4.3.3 do referido Relatório Técnico.
Em resposta ao Termo de Citação 50075/2016-1 (fl. 67),
o gestor apresentou a esta Corte de Contas a documentação que fora acostada à folha 73 dos autos, solicitando
a prorrogação do prazo para mais 30 dias.
Por meio da Decisão Monocrática 01046/2017-1, determinei a notificação do Sr. Edilson Morais Monteiro, acerca do deferimento da reabertura do prazo por mais 30
dias, sendo o gestor notificado através do Termo de Notificação 01495/2017-4 9 (fl. 81), não apresentando, porém, os documentos solicitados no prazo estabelecido,
sendo assim declarado revel.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da InsDiário Oficial de Contas

trução Técnica Conclusiva – ITC 00702/2018-2 (fls. 283294), opinou no sentido de que seja julgada regular com
ressalvas 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 01031/2018-1, 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.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiros, relativa ao exercício de 2014, 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 00702/2018-2 (fls. 283-294), verbis:
[...]3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a prestação de contas anual relativa ao
Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiros, exerwww.tce.es.gov.br

cício de 2014, ficando mantida as irregularidades descritas nos subitens 2.1, 2.2 , 2.3 deste relatório, que se
referiam a ausência da apresentação de inventários de
bens em almoxarifado, bens móveis e imóveis na prestação de contas daquele exercício financeiro.
Com relação as irregularidades mantidas, embora o gestor tenha alegado diversas razões que o impossibilitaram
de apresentar os inventários de bens móveis e imóveis
e em almoxarifado do exercício de 2014, a Comissão e a
Empresa contratada, findo o exercício de 2015,elaboram
e entregaram os inventários de bens móveis e imóveis e
em almoxarifado do exercício de 2015.
Considerando, também, que a análise da prestação de
contas do exercício de 2015 não denunciou divergência
físico e contábil, e que os ajustes realizados no balancete contábil no exercício de 2015, referentes a ingressos e
baixas realizadas com base nos inventários, também não
geraram questionamentos quando da análise da prestação de contas, conforme relatório técnico contábil – RTC
179/2017-5. Assim, entende-se que a ausência da apresentação dos referidos inventários, referente a prestação
de contas do exercício de 2014, e a elaboração e apresentação do inventário de 2015, não causaram danos ao
erário, tendo em vista, reafirma-se, a inobservância de
inconsistências contábeis quando da elaboração do relatório técnico do exercício de 2015 – RTC 179/2017-5.
Considerando a celeridade processual, o princípio da
economicidade e da eficiência, uma vez que a proposição de maiores investigações poderiam gerar custos,
tanto para o FMAS de Pinheiros quanto ao TCEES, superiores aos benefícios esperados, tendo em vista o baixo
risco de se encontrar irregularidades que venha causar
danos ao erário, opina-se no sentido de que este Egrégio
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Tribunal de Contas julgue REGULARES COM RESSALVA
as contas das Sr. Edilson Morais Monteiro, no exercício
de funções de ordenador de despesas do Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiros, no exercício de
2014, na forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se, ainda, em função da irregularidade mantida,
no subitem 2.1, 2,2 e 2.3 deste relatório, determinar ao
Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiros, na
pessoa de seu atual gestor, que:
Se abstenha de baixar saldo contábil dos bens patrimoniais, como fez no exercício de 2015, para reinscreve-los
na contabilidade com informações extraídas dos inventários realizados. Os ajustes a serem realizados na contabilidade deve ser posterior à realização do inventário,
pois os levantamentos realizados no inventário devem
ser confrontados com os registros contábeis. O bem inscrito na contabilidade tem presunção de existência e sua
baixa deve ser devidamente motivada (perda, obsolescência, uso, destruição, duplicidade, transferências para
outras UGS e em caso de divergência entre inventário e
contabilidade somente após as devidas apurações) - g.n
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:
[...]
Art. 84. As contas serão julgadas:
(...)
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza forDiário Oficial de Contas

mal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário;
(...)
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das
medidas necessárias à correção das impropriedades ou
faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência.
(g.n.).
Desse modo, verifico da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desta feita, efetivamente, da análise dos autos, verifico
que a área técnica entendeu como regular com ressalva os atos praticados sob o aspecto técnico-contábil, 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 subitens 2.1, 2.2 e 2.3 da ITC
00702/2018-2, havendo necessidade de expedição de
determinação, de acordo com os ditames estabelecidos
nos artigos 84, inciso II e 86, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
2. DISPOSITIVO:

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 Pinheiros, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Edilson Morais Monteiro, gestor, em razão
da mantença das irregularidades formais contidas nos
subitens 2.1, 2.2 e 2.3 da Instrução Técnica Conclusiva –
ITC 00702/2018-2, dando-lhe a devida quitação;
1.2. EXPEDIR DETERMINAÇÃO ao atual gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiros, nos seguintes termos:
1.2.1. Abstenha-se de baixar saldo contábil dos bens
patrimoniais, como fez no exercício de 2015, para reinscrevê-los na contabilidade com informações extraídas
dos inventários realizados, sendo que os ajustes a serem realizados na contabilidade deve ser posterior à realização do inventário, pois os levantamentos realizados
no inventário devem ser confrontados com os registros
contábeis, por sua vez, o bem inscrito na contabilidade
tem presunção de existência e sua baixa deve ser devidamente motivada (perda, obsolescência, uso, destruição, duplicidade, transferências para outras UGS e em
caso de divergência entre inventário e contabilidade somente após as devidas apurações).

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

1.3. ARQUIVAR os presentes autos após ciência dos interessados e o respectivo trânsito em julgado.

MARCO ANTONIO DA SILVA

2. Unânime.

Relator

3. Data da Sessão: 18/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária da
www.tce.es.gov.br
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1° Câmara

MULTA - DETERMINAÇÕES – DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR.

VOTO

4. Especificação do quórum:

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

Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Mantenópolis, relativa ao
exercício de 2015, necessário é a sua análise para posterior deliberação, em razão da documentação que lhe
deu suporte.

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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 426/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07441/2016-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: ES - Fundo Municipal de Saúde de Mantenópolis
Relator: Marco Antônio da Silva
Partes: SANDRA REGINA MOREIRA DA SILVA, CICERO
HENRIQUE DE SOUSA E SILVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – 2015 – IRREGULAR –
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Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Mantenópolis relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da Sra.
Sandra Regina Moreira da Silva – Secretária Municipal
de Saúde.
A responsável foi regularmente citada através da Decisão Monocrática 00950/2017-9 e Termo de Citação
01029/2017-6, nos termos da Instrução Técnica Inicial –
ITI 00318/2017-4, não apresentando suas razões de defesa, embora tenha recebido a citação pessoalmente,
sendo declarada REVEL, conforme Decisão Monocrática
01475/2017-7.
A área técnica, através do NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 05110/2017-1, opinou
pela irregularidade das contas, em razão da mantença
dos indicativos de irregularidades dos itens: 2.1, 2.2, 2.3
e 2.4, com aplicação de multa e expedição de determinações.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer 01020/2018-3, da lavra do Procurador, Dr. Luciano Vieira, em consonância com a área técnica, pugnou
no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado da 1ª Câmara
deste Egrégio Tribunal, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
www.tce.es.gov.br

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram pela irregularidade das contas em razão da mantença dos indicativos de irregularidades dos itens: 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4,
bem como aplicação de multa pecuniária ao gestor, com
expedição de determinações.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
05110/2017-1, litteris:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUCURICI, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade da Sr.ª Sandra Regina Moreira da Silva.
Não foram acostados elementos suficientes para o afastamento das seguintes irregularidades:
2.1. DIVERGÊNCIA FÍSICA E CONTÁBIL NÃO COMPROVADA POR INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E INVENTÁRIO
DE IMÓVEIS. (Item 3.2.2.1 do RT00/2017-3).
Base legal: art. 85 c/c art.96 da Lei 4320/64.
2.2. UTILIZAÇÃO DE ALÍQUOTA PARA APURAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE
Segunda-feira, 9 de julho de 2018

502

ATOS DA 1a CÂMARA

PREVIDÊNCIA DIFERENTE DAQUELA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.299/2011 DE 14/01/2011. (Item
3.5.1 do RT00232/2017-1). Base legal: art. 1º e 2º da Lei
Municipal 1299/2011, art. 85 da lei 4320/64.

Com fundamento no artigo 87, VI da Lei Complementar
Estadual 621/2012, que seja determinado ao FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MANTENÓPOLIS, na pessoa de seu atual gestor que:

2.3. REPASSE A MENOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA. (Item 3.5.2 do RT00232/2017-1).

Adote as medidas administrativas necessárias à realização de levantamento, por comissão independente, no
final de cada exercício financeiro, dos inventários físicos de bens móveis e imóveis pertencentes ao fundo e
promova sua conciliação com os registros contábeis, tomando as providências cabíveis no caso de inconsistências que indiquem perda, extravio ou desaparecimento
de bens, em atendimento aos artigos 85 c/c art.96 da
Lei 4320/64;

Base Legal: Art. 1º, I, da Lei federal nº 8.137 de
27/12/1990; art. 30, inciso I, “a” e “b” da Lei 8.212 de 24
de julho de 1991.
2.4. REGISTRO CONTÁBIL DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DEVIDA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA INFERIOR ÀQUELA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO.
(Item 3.5.3 do RT00232/2017-1).
Base Legal: Art. 85 da Lei 4.320/64.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULARES as contas da
Sr.ª SANDRA REGINA MOREIRA DA SILVA, Secretária de
Saúde, no exercício de funções de ordenadora de despesas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANTENÓPOLIS, no exercício de 2015, na forma do artigo 84, III,
“d” da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2015, a análise consignada teve por base as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos
da Instrução Normativa TC 34/2015.
E, ainda:
Com fundamento no artigo 135, I da Lei Complementar
Estadual 621/2012, que seja aplicada multa pecuniária
a gestora responsável;
Diário Oficial de Contas

Promova a conciliação das folhas de pagamento com
os registros contábeis, providenciando o recolhimento
das obrigações patronais e retidas dos servidores que
acaso tenham sido recolhidas a menor aos regimes próprio e geral de previdência, observando o disposto nas
Leis Municipal nº 1299/2011 e Federal nº 8212/1991;
Adote as providências administrativas previstas no artigo 2º da Instrução Normativa TCE-ES nº 32/2014, visando à apuração de responsabilidade no caso de ocorrência de dano ao erário em virtude do pagamento de multa e juro de mora decorrente do recolhimento em atraso de obrigações previdenciárias, visto que tais despesas não atendem ao interesse público. – (g.n).
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 01020/2018-3, acompanhou
in totum o posicionamento da área técnica.
2. DO MÉRITO:
Em assim sendo, cumpre a este Relator, o enfrentamento de mérito dos indicativos de irregularidades cuja manwww.tce.es.gov.br

tença foi sugerida pela área técnica, à luz da documentação constante dos autos, bem como da legislação aplicável, a saber:
2.1. DIVERGÊNCIA FÍSICA E CONTÁBIL NÃO COMPROVADA POR INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E INVENTÁRIO
DE BENS IMÓVEIS (ITEM 2.1-ITC).
Base Normativa: artigos 85 e 96 da Lei Federal
4.320/1964.
Consta do relato técnico que o Balanço Patrimonial apresentou o saldo de R$ 2.274.978,41, na conta bens móveis, e o saldo de R$ 1.814.493,49, na conta bens imóveis, não sendo encaminhados os respectivos inventários anuais desses bens.
Considerando que a responsável não se manifestou nestes autos, sendo declarada REVEL, o subscritor da Instrução Técnica conclusiva - ITC sugeriu a mantença da irregularidade.
Examinando o acervo processual, verifico da documentação constante do sistema CIDADES-WEB, um relatório
de justificativas, demonstrando que, quanto aos arquivos: INVMOV, RESMOV, DEMBMV, INVIMO, RESIMO e
DEMBIM, foi justificado que o Município contratou empresa especializada para o levantamento dos inventários de Bens Móveis e Imóveis, bem como data de corte, reavaliação, depreciação e ajustes pertinentes.
No entanto, não foi possível a conciliação dos saldos físicos e contábeis no exercício de 2015, o que será realizado em 2016, assim que o serviço da referida empresa
for finalizado.
A Portaria STN 548/2015 e a IN-TCEES 36/2016, dilataram o prazo para adequação às normas brasileiras de
contabilidade aplicada ao setor público.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Assim, o prazo limite para que os Municípios reconheçam, mensurem, e evidenciem os bens móveis e imóveis, de acordo com o Anexo único da IN-TC 36/2016 foi
fixado como sendo o dia 31/12/2018 (preparação de sistemas e outras providências de implantação), e, obrigatoriedade dos registros contábeis, em 1/1/2019.
Desta feita, entendo que deva ser aplicada a Instrução
Normativa – IN-TC 36/2016, sendo considerados os esclarecimentos encaminhados junto às presentes contas,
razão pela qual divirjo do entendimento técnico e do Órgão Ministerial e afasto a presente irregularidade.
2.2. UTILIZAÇÃO DE ALÍQUOTA PARA APURAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DIFERENTE DAQUELA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL 1299/2011 DE 14/1/2011 (ITEM 2.2ITC).
Base normativa: artigos 1º e 2º da Lei Municipal
1299/2011; e artigo 85 da Lei Federal 4.320/1964.
De acordo com o relato técnico, a apuração da contribuição patronal devida ao RPPS considerou a alíquota de
13,92% (resumo anual da folha de pagamento), sendo
que a lei municipal estabelece em 27% (alíquota normal
19,50%, mais alíquota especial de 7,50%).
Relatou-se, ainda, que consta do balancete de execução orçamentária o valor empenhado e liquidado de R$
147.440,43, correspondente a 23,41%, divergente do valor apurado no resumo anual da folha de pagamento, no
valor de R$ 87.650,36, correspondente a 13,92%.
Considerando que a responsável não se manifestou nos
autos, sendo declarada REVEL, o subscritor da Instrução
Técnica Conclusiva - ITC sugeriu a mantença da irregularidade.
Diário Oficial de Contas

Examinando o acervo processual, verifico que procedem
as informações sobre os valores e percentuais constantes do resumo anual da folha de pagamento.
Com relação às contribuições patronais, verifico que o
valor da base de cálculo constante do resumo anual da
folha de pagamento é de R$ 629.672,10, e que, embora
demonstre a alíquota de 13,92%, com o valor correspondente de R$ 87.650,36, consta do balancete de verificação (BALVER) o valor de R$ 147.440,43.
Somando-se a este valor o total dos créditos relativos a Salário Família e Auxílio Doença e Acidentes, R$
18.976,26, constantes do mesmo demonstrativo contábil, temos um montante de R$ 166.416,69, que corresponde a 26,43% da base de cálculo, e não 27%, como previsto em lei, todavia, como a gestora manteve-se inerte, não há como explicar as divergências verificadas.
Posto isto, acompanhando o entendimento técnico e do
Órgão Ministerial, mantenho a presente irregularidade.
2.3. REPASSE A MENOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (ITEM 2.3-ITC).
Base normativa: artigo 1º, da Lei Federal 8137/1990;
e artigo 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal
8212/1991.
De acordo com o relato técnico, o valor devido de contribuições patronais ao Regime geral de Previdência Social – RGPS, constante do resumo anual da folha
de pagamento, é de R$ 759.475,72, correspondente a
22,2884% do total da folha de pagamento demonstrado (R$ 3.407.493,23) e, no balancete da execução orçamentária, consta o valor liquidado e recolhido de R$
www.tce.es.gov.br

671.049,79, resultando em diferença no valor de R$
88.425,93.
Considerando que a responsável não se manifestou nos
autos, sendo declarada REVEL, o subscritor da Instrução
Técnica Conclusiva - ITC sugeriu a mantença da irregularidade.
Examinando o acervo processual, verifico do balancete
de verificação (BALVER), que nele se registra o total dos
gastos com pessoal vinculado ao RGPS, no valor de R$
2.914.801,81, e o total da contribuição patronal devida
ao INSS, no valor de R$ 671.049,79, correspondendo esse valor a 23,02% da remuneração registrada na referida
peça contábil.
Verifico, ainda, do mesmo balancete, o registro de Salário Família e Salário Maternidade do pessoal vinculado
ao RGPS, no total de R$ 16.295,10, e FGTS/ outros benefícios eventuais, inclusos no somatório dos encargos patronais, no total de R$79.314,66.
Conforme demonstrado, as peças contábeis registram
valores divergentes do resumo anual da folha de pagamento, tanto dos encargos patronais como da remuneração empenhada, liquidada e paga ao pessoal vinculado
ao RGPS/INSS, no entanto, a gestora do Fundo Municipal
de Saúde manteve-se inerte acerca dos esclarecimentos
sobre tais divergências.
Posto isto, acompanhando o entendimento técnico e do
Órgão Ministerial, mantenho a presente irregularidade.
2.4. REGISTRO CONTÁBIL DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DEVIDA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA INFERIOR ÀQUELA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO
(ITEM 2.4-ITC).
Base normativa: artigo 85, da Lei Federal 4.320/1964.
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Segundo o relato técnico, verificou-se das demonstrações contábeis (BALVER E BALEXO), o registro de contribuições previdenciárias descontadas dos servidores vinculados ao RGPS/INSS, no total de R$ 210.278,51, enquanto que no resumo anual da folha de pagamento foi
demonstrado R$ 239.956,97.
Considerando inércia da responsável, que não se manifestou nos autos, sendo declarada REVEL, o subscritor da
Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu a mantença da
irregularidade.
Examinando o acervo processual, verifico a ocorrência
das divergências entre as demonstrações contábeis e o
resumo anual da folha de pagamento, tal como relatado
pela área técnica, bem como a falta de esclarecimento
sobre as mesmas, em razão da revelia declarada da gestora do Fundo Municipal de Saúde.
Posto isto, acompanhando o entendimento técnico e do
Órgão Ministerial, mantenho a presente irregularidade.
3. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando parcialmente a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de ACÓRDÃO que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

tes itens 2.2, 2.3 e 2.4 desta decisão, pelas razões antes
expendidas;
1.2. AFASTAR o indicativo de irregularidade constante do
item 2.1 desta decisão, pelas razões antes expendidas;
1.3. Julgar IRREGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Mantenópolis, relativa ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade da Sra. Sandra
Regina Moreira da Silva – Secretária Municipal de Saúde, em razão da mantença dos indicativos de irregularidades, constantes dos itens 2.2, 2.3 e 2.4 desta decisão,
aplicando-lhe multa pecuniária no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais);
1.4. Expedir DETERMINAÇÕES ao atual gestor do Fundo Municipal de Saúde de Mantenópolis, no sentido de
que:
1.4.1. Providencie o levantamento e inventário anual dos
bens móveis e imóveis pertencentes ao Fundo, através
de comissão especialmente designada, promovendo os
devidos registros contábeis, registrando em notas explicativas as eventuais ocorrências de perdas, extravios,
baixas por obsoletismo, e outros;
1.4.2. Promova a conciliação das folhas de pagamento
com os registros contábeis, bem como os devidos recolhimentos, registrando em notas explicativas quaisquer
divergências ocorridas;

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:

1.4.3. Proceda aos estudos e levantamentos necessários visando a apuração de possíveis recolhimentos de
contribuições previdenciárias patronais e dos servidores
porventura recolhidas a menor em razão das divergências apontadas entre as demonstrações contábeis e o resumo anual da folha de pagamento.

1.1. MANTER os indicativos de irregularidades constan-

1.5. DAR ciência aos interessados, ENCAMINHANDO-

1. ACÓRDÃO:

Diário Oficial de Contas
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-SE os presentes autos ao Ministério Público Especial de
Contas para acompanhamento desta decisão, em razão
da multa pecuniária aplicada, ARQUIVANDO-SE os autos
após o adimplemento da obrigação e respectivo trânsito
em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/04/2018 - 11ª 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).
5. Fica a responsável obrigada a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada,
no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação
deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os
prazos para interposição encontram-se previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara
PARECER PRÉVIO

COMPOSIÇÃO DA 2a CÂMARA
Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente
Domingos Augusto Taufner

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-020/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processos: 01883/2018-6, 05781/2016-5, 02401/20154, 02400/2015-1
Classificação: Embargos de Declaração

1. Parecer Prévio
VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Recomendar ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO
DAS CONTAS do senhor Henrique Zanotelli de Vargas,
Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, no exercício
de 2015, nos termos do art. 80, III, da Lei Complementar n.º 621/2012 c/c o art. 132, inciso III, do Regimento
Interno;

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONHECIMENTO – NÃO PROVIMENTO – MANTER PARECER PRÉVIO TC-155/2017 -ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

1.3. Recomendar ao atual Prefeito de São Gabriel da Palha para que:

RELATÓRIO

Adote medidas voltadas à retificação de divergência encontrada entre a conta “Caixa e Equivalente de Caixa” do
Balanço Patrimonial e o somatório dos Disponíveis das

Recorrente: HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Procurador: EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB:
12122-ES)

Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos
pelo senhor Henrique Zanotelli de Vargas, em face do
Diário Oficial de Contas

A parte dispositiva do Parecer Prévio TC-155/2017 tem
o seguinte teor:

1.2. Determinar ao atual Prefeito de São Gabriel da Palha que promova de imediato o levantamento e o recolhimento do montante de contribuições previdenciárias
retidas ainda não recolhidas, adotando, em sequência,
providências cabíveis com o fito de identificar responsáveis e reaver para os cofres públicos os encargos derivados do não pagamento tempestivo das referidas contribuições previdenciárias retidas e não recolhidas e, informe ao Tribunal de Contas as providências e os resultados
obtidos na próxima prestação anual de contas apresentada a este tribunal;

UG: PMSGP - Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Parecer Prévio TC-155/2017, proferido pela Segunda
Câmara desta Corte de Contas, nos autos do Processo
TC 5781/2016.

www.tce.es.gov.br
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unidades gestoras.
- Adote medidas necessárias para a ampla representação
de pais e estudantes no Conselho de Acompanhamento
e Controle do FUNDEB do município de São Gabriel da
Palha, com base na composição mínima legalmente estabelecida.
1.4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Controle Externo
de Recursos e Consultas, foi elaborada Instrução Técnica de Recurso ITR 00079/2018-1, propondo o conhecimento e o não provimento dos embargos declaratórios
opostos.
Tal entendimento foi compartilhado pelo Ministério
Público de Contas, conforme se depreende do Parecer
01431/2018-2.
Após, vieram os autos conclusos para este Gabinete.
É o relatório.

sa adentrar ao mérito recursal, julgando pelo seu provimento ou não provimento.
No presente caso, é patente o preenchimento de todos
os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual passo
à análise meritória.
DO MÉRITO
Sabe-se que o exame de Embargos de Declaração eventualmente opostos impõe ao julgador a análise de pressupostos processuais específicos que se relacionam à
demonstração da existência de obscuridade, omissão ou
contradição em acórdão ou parecer prévio emitido pelo Tribunal.
Sobre o mérito atinente à omissão alegada nos presentes autos, entendo ser precisa e, por isso, suficiente a
análise realizada pela área técnica, consubstanciada na
Instrução Técnica de Recurso ITR 00079/2018-1, e anuída no Parecer 01431/2018-2.

DOS PRESSUPOSTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Em virtude disso, objetivamente, faço referência ao conteúdo externado na ITR 00079/2018-1, que acentua o
seguinte:

Imperioso destacar inicialmente que o pressuposto específico de admissibilidade dos embargos de declaração
é que exista na decisão – em sua parte dispositiva –, obscuridade, contradição ou omissão, na forma do § 1º do
art. 167 da Lei 621/2012 e art. 1022 do CPC/2015 em
aplicação subsidiária, conforme dispõe o art. 70 da LC
622/2012.

Quanto ao mérito, aduziu o Recorrente que na fundamentação do Parecer Prévio recorrido constou, quanto
à irregularidade reltiva ao Não recolhimento das contribuições previdenciárias dos servidores e de terceiros
(item 7.3 do RT 497/2016), que por ocasião da sustentação oral não haviam sido juntados aos autos fatos e
documentos novos.

Demais disso, a análise dos pressupostos recursais passa pela verificação, no caso concreto, da capacidade da
parte, o interesse recursal, a legitimidade processual, assim como do cabimento do recurso. Esse delineamento
é condição essencial para que, em fase posterior, se pos-

Contudo, conforme afirma o recorrente, foram apresentados documentos que comprovariam o saneamento da
irregularidade e o acórdão seria omisso nesse ponto,
limitando-se a informar, por error in judicando, a inexistência de documentos novos.

FUNDAMENTAÇÃO

Diário Oficial de Contas
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Pois bem.
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 1465/2017, assim
analisou a irregularidade Não recolhimento das contribuições previdenciárias dos servidores e de terceiros:
2.6 Não recolhimento das contribuições previdenciárias
dos servidores e de terceiros (item 7.3 do RT 497/2016).
Base legal: artigo 195 da Constituição Federal.
Do demonstrativo da dívida flutuante (DEMDFL) verificou-se que a contribuição previdenciária referente aos
serviços de terceiros, bem como a contribuição dos servidores vinculados ao regime próprio não tem sido recolhida em sua integralidade, causando o endividamento
do município com a autarquia federal (INSS) e municipal
(IPAS), conforme quadro demonstrativo abaixo:
Rubrica

Saldo

ante- Inscrições (B) Baixas e can- Saldo (D)

(D)/(B)

c e l a m e nto s

rior -2014 (A)
INSS-SERV. DE 179.607,83

1.231.150,46

(C)
569.820,97

840.937,32

68,30%

TERC.
PREV.MUNI- 161.696,65

1.749.748,22

1.568.817,57

342.627,30

19,58%

CIPAL

JUSTIFICATIVAS
Devidamente citado, o gestor alegou que:
Quanto a este item, o Técnico subscritor com base no
art. 195 da CF constatou falta de pagamento da contribuição previdenciária referente aos servidores vinculados ao regime próprio, causando o endividamento do
município com a autarquia federal e municipal.
As irregularidades pela falta de repasse da contribuição
previdenciária dos servidores e de terceiros foram devidamente sanadas conforme Termo de Parcelamento
(Doc. Anexo) e, regulamentado através da Lei n° 2.631 de
23 de dezembro de 2016, conforme já informado através
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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do Termo de Notificação n° 149/2016 (fls. 27 e fls. 47)
que as providências já vinham sendo tomadas.
A documentação de suporte para esta irregularidade está acostada às folhas 134/148.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo não logrou
êxito em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 497/2016, verificou-se que o município de São Gabriel da Palha não repassou os valores
sob sua guarda, relativos aos credores INSS e Instituto de
Previdência Municipal de São Gabriel da Palha, cujos saldos em 31 de dezembro de 2015 eram, respectivamente,
de R$ 840.937,32 (oitocentos e quarenta mil novecentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos) e de R$
342.627,30 (trezentos e quarenta e dois mil seiscentos e
vinte e sete reais e trinta centavos).
Em sua defesa, o gestor alegou que vinha adotando medidas em prol da regularização da situação e que, ainda,
assinou Termo de Parcelamento de dívida junto ao Instituto de Previdência. Também alegou que foi editada lei
visando corrigir o déficit do município em relação à autarquia municipal previdenciária.
No que tange ao parcelamento e a correção do déficit
junto ao Instituto de Previdência, verificamos que houve assinatura de termo de parcelamento, bem como a
edição da referida lei. E, nesse sentido, ao se consultar
o Demonstrativo da Dívida Flutuante relativo ao exercício financeiro de 2016 da UG Prefeitura, verifica-se que
o saldo devedor junto ao Instituto de Previdência em 31
de dezembro de 2016 era de R$ 85.084,97 (oitenta e cinco mil oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos).
Diário Oficial de Contas

Porém, em relação ao INSS serviços de terceiros, verificamos que o saldo em 31 de dezembro de 2016 era de R$
883.495,81 (oitocentos e oitenta e três mil quatrocentos
e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos), considerando somente a UG Prefeitura.

Porém, em relação ao INSS serviços de terceiros, verificamos que o saldo em 31 de dezembro de 2016 era de R$
883.495,81 (oitocentos e oitenta e três mil quatrocentos
e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos), considerando somente a UG Prefeitura.

Assim, em que pese o ajuste em relação à previdência
municipal, o município continua não repassando os valores pertencentes ao INSS, incorrendo na mesma irregularidade apontada no exercício financeiro de 2015.

Assim, em que pese o ajuste em relação à previdência
municipal, o município continua não repassando os valores pertencentes ao INSS, incorrendo na mesma irregularidade apontada no exercício financeiro de 2015.

Face ao todo exposto, não vislumbramos razão ao gestor e, nesse sentido, opinamos pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 7.3 do RT
497/2016.

Face ao todo exposto, não vislumbramos razão ao gestor e, nesse sentido, opinamos pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 7.3 do RT
497/2016.

Após a apresentação da sustentação oral, elaborou-se
a Manifestação Técnica MT 1050/2017, que analisou
cuidadosamente a documentação apresentada pelo responsável e assim concluiu quanto à irregularidade Não
recolhimento das contribuições previdenciárias dos
servidores e de terceiros:
2.6 Não recolhimento das contribuições previdenciárias
dos servidores e de terceiros (item 7.3 do RT 497/2016)
Base Normativa: Base normativa: art. 195 da Constituição da República.
A defesa apresentou as seguintes justificativas (fls.214):
Conforme consta no RT 497/2016 foi indicado não recolhimento das contribuições previdenciárias dos servidores e de terceiros.
Devidamente citado, o gestor apresentou justificativas,
mas não logrou êxito, tendo a ITC 1465/2017 mantido o
indicativo de irregularidade apontado no RT 497/2016,
conforme transcrição a seguir:
www.tce.es.gov.br

Em sua defesa, o gestor por meio de seu advogado já
constituído nos autos, Dr. Edmar Lorencini dos Anjos,
apresentou em 12/07/2017 sustentação oral, conforme
notas taquigráficas acostadas às fls. 253/261 e memoriais anexados às fls.206/218 dos presentes autos.
Registra-se de plano que a defesa não apresentou fatos e documentos novos em sede de sustentação oral.
Confrontando-se as justificativas anexadas às fls. 102,
em resposta ao Termo de Citação 50131/2016-1, com
as justificativas expressas no memorial de defesa às fls.
214, constatou-se que ambas são idênticas.
Assim sendo, referendamos na presente manifestação
técnica a análise inicial expressa no RT 497/2016, com
base nos documentos contábeis e gerenciais já disponíveis nos autos, bem como, acompanhamos o posicionamento manifestado na ITC 1465/17 com base nas justificativas e documentos apresentadas pela defesa em
atendimento à citação.
Assim, percebe-se, ao contrário do que afirma o recorSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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rente, não houve omissão na análise da documentação
juntada pelo recorrente. O que ocorreu foi que, como
a documentação/justificativa apresentadas por ocasião
da sustentação oral eram idênticas àquelas trazidas aos
autos quando de sua defesa, não havia qualquer fato
novo apto a descontituir a análise anteriormente feita.
Importante destacar que o artigo 328 do Regimento Interno desta Corte de Contas permite a juntada de documentos novos por ocasião da sustentação oral. Senão
vejamos:
Art. 328. Por ocasião da sustentação oral, as partes poderão juntar documento novo. (Redação dada pela
Emenda Regimental nº 006, de 12.4.2016).
§ 1º Considera-se documento novo aquele preexistente, mas ignorado ou inacessível ou, ainda, aquele que,
mesmo produzido após a defesa, contribua para a verdade material. (Redação dada pela Emenda Regimental nº
006, de 12.4.2016).
§ 2º Requerida a apresentação de documento novo por
ocasião da sustentação oral, caberá ao Relator a verificação do atendimento ao parágrafo anterior como condição de juntada aos autos, podendo adiar o julgamento do processo ou determinar o cumprimento de diligências que entender pertinentes. (Redação dada pela
Emenda Regimental nº 006, de 12.4.2016).
Verifica-se, portanto, que não é qualquer documento
que pode ser juntado por ocasião da sustentação oral,
mas apenas aqueles que se amoldam às hipóteses delineadas no §1º do art. 328 da Resolução TC 261/2013.
A fase de sustentação oral não pode ser entendida como réplica à fase de Instrução Técnica Conclusiva, haja
vista a falta previsão regimental para tanto, bem como
Diário Oficial de Contas

por já estar precluso ao defendente a possibilidade de
aventar novos argumentos jurídicos, cujo momento para alegação restou encerrado quando da apresentação
de sua defesa, isto é, ocorreu a preclusão consumativa, conforme art. 322 e §§ do nosso Regimento Interno:
Art. 322. As alegações de defesa e as razões de justificativa serão admitidas dentro do prazo determinado na citação.

1.1. Conhecer os presentes Embargos de Declaração,
tendo em vista estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no RITCEES;
1.2. Não dar provimento aos Embargos de Declaração,
mantendo-se inalterado o Parecer Prévio TC-155/2017,
devendo o embargante ser cientificado da decisão nos
termos regimentais;
1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

§ 1º A juntada de documentos novos e a entrada de memoriais serão admitidos na forma do art. 328 deste Regimento.

2. Unânime.

§ 2º O Relator não conhecerá de alegações de defesa ou
razões de justificativas que contrariem o disposto neste artigo.

4. Especificação do quórum:

Diante do exposto, não assiste razão ao embargante,
haja vista que a documentação por ele apresentada por
ocasião da sustentação oral era idêntica àquela apresentada à época de sua defesa e foi devidamente analisada na Instrução Técnica Conclusiva ITC 1465/2017.
(grifei)
Ante o exposto, acompanhando integralmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 09/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
PARECER PRÉVIO TC-038/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processos: 05049/2016-8, 04462/2015-4, 04456/2015-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Exercício: 2015
UG: PMVIVA - Prefeitura Municipal de Vila Valério
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: LUIZMAR MIELKE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
– EXERCÍCIO DE 2015 – APROVAÇÃO COM RESSALVAS –
DETERMINAR – RECOMENDAR - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de responsabilidade do senhor LUIZMAR MIELKE, Prefeito à
frente da Prefeitura Municipal de Vila Valério, no exercício financeiro de 2015.
A Prestação de Contas Anual foi encaminhada ao Tribunal de Contas, conforme disposições contidas na Instrução Normativa TCEES nº 34/2015, recebida e homologada no Cidades-Web, fora do prazo regimental, em
16/05/2016 e analisada pelo corpo técnico conforme
Relatório Técnico 00133/2017 (fls. 6/47) e Instrução Técnica Inicial 0000207/2017, sugerindo-se citação do responsável para esclarecer os indicativos de irregularidades a seguir listados:

Ausência de segregação dos restos a pagar em processados e não processados no DEMDFL;

00133/2017). Base Normativa: Art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) e 25 da LDO.

Anexo 5 do RGF (RGFRAP) apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo do balanço patrimonial;

6.2 APURAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO EVIDENCIANDO
DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS (item 7.1 do RT
00133/2017). Base Normativa: artigos 1º, § 1º, 4º, inciso I, alínea “a”, e 9º da Lei Complementar 101/2000; e
artigos 48, alínea “b”, 75, inciso I, 76 e 77 da Lei Federal
4.320/1964.

Relatório e parecer conclusivo do controle interno não
atende a requisitos da IN TCEES 34/2015.
Assegurado ao prestador o direito ao contraditório e à
ampla defesa (DECM 00280/2017 ( fls. 51/52), as razões
de defesa foram juntadas aos autos (fls. 63/66), após extração de cópias (fls 59). Ato sequente, o processo foi
encaminhado à Unidade Técnica para análise conclusiva, ITC 02836/2017, que concluiu nos seguintes termos:
6 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Vila Valério, de responsabilidade do Sr. Luizmar Mielke, referente ao exercício de 2015,
formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e
alterações posteriores.

Apuração de déficit financeiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas;

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO dirigido à
Câmara Municipal de Vila Valério, recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS do Sr. Luizmar Mielke, Prefeito Municipal durante o exercício de 2015, conforme dispõem o
inciso III do art.132, do Regimento Interno deste Tribunal
e o inciso III do art. 80, da Lei Complementar 621/2012,
tendo em vista a manutenção dos indícios de irregularidades constantes no RT 00133/2017, a seguir relacionadas:

Inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidae financeira suficiente para pagamento;

6.1 INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LRF E DA LDO
QUANTO À LIMITAÇÃO DE EMPENHO (item 5.2.1. do RT

Abertura de créditos adicionais com base na loa do exercício anterior;
Inobservância aos requisitos da LRF e da LDO quanto a limitação de empenhos;

Diário Oficial de Contas
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6.3 INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA PAGAMENTO (item 7.2 do RT 00133/2017). Base Normativa: art.85 e art. 92, parágrafo único da Lei Federal
nº 4.320/64
6.4 AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
EM PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO DEMDFL .
(Item 7.3 do RT 00133/2017).Base Normativa: art.85 e
art. 92, parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64
6.5 ANEXO 5 DO RGF (RGFRAP) APRESENTA SALDOS INCONSISTENTES COM OS EVIDENCIADOS NO ANEXO AO
BALANÇO PATRIMONIAL (item 7.4 do RT 00133/2017).
Base Normativa: artigos 50 e 55 inciso III da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92, parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.
6.6 RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO NÃO ATENDE A REQUISITOS DA IN TCEES
34/2015 (item 11.1 do RT 00133/2017). Base Normativa: IN 34/2015
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do Parecer Ministerial nº 181/2017 (fls. 96/102), acolheu a
proposição da Secretaria de Controle Externo e pugnou
pela rejeição das Contas do Executivo Municipal, entendendo como “essencial perquirir a responsabilidade do
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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agente em procedimento de fiscalização específico em
razão de possível infração administrativa tipificada no
art. 5º, inciso III, da Lei n. 10.028/000, punível com penalidade pecuniária”.
Após, os autos integraram a pauta de julgamento da
13ª sessão ordinária da 2ª Câmara, realizada em 02 de
maio de 2018, quando foi realizada sustentação oral,
sendo juntadas as notas taquigráficas e documentação
(fls. 133/327), razão pela qual, os autos foram remetidos à unidade técnica para análise que manifestou-se
por meio da Manifestação Técnica 365/2018, propondo
em síntese, o afastamento do item 7.3 do RT 0133/2017
que trata da “Ausência de segregação dos restos a pagar
em processados e não processados no DEMDFL” e, mantendo o opinamento pela emissão de parecer prévio recomendando a Rejeição da Contas do Sr. Luizmar Mielke.
Ato contínuo, o Ministério Público de Contas, manifestou-se por meio do Parecer 02065/2018, da lavra do Procurador-Geral, Dr. Luciano Vieira (fls. 364/365), nos seguintes termos:
Ressalta-se que é bastante por si mesmo a fundamentação da MT 0365/2018-7 para o afastamento da irregularidade constante no item 7.3 do RT 133/2017 (ausência de segregação dos restos a pagar em processados e
não processados no DEMDFL), tendo em vista que embora o DEMPDFL não tenha segregado os restos a pagar
em processados e não processados, outros documentos
constantes do processo possibilitam verificar a sua ocorrência.
Não obstante, a Unidade Técnica manteve os demais
apontes de irregularidades elencados nos itens 5.2.1[5],
7.1[6], 7.2[7], 7.4[8] e 11.1[9] do RT 133/2017, diante de
graves violações às normas do direito financeiro, bem
Diário Oficial de Contas

como a Lei de Responsabilidade Fiscal.

do RITCEES; e

Noutro giro, quanto à irregularidade elencada no item
5.2.1 (Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO
quanto à Limitação de Empenho), torna-se essencial perquirir a responsabilidade do gestor em procedimento de
fiscalização específico pela possível prática da infração
administrativa tipificada no art. 5º, incisos III, da Lei n.
10.028/2000.

3 – seja determinado ao Poder Executivo Municipal para
que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LC n. 101/2000.

Dessa forma, faz-se necessário que sejam formados autos apartados, instaurando-se novo contraditório em
processo de fiscalização específico, com a finalidade de
aplicar a sanção pecuniária ao responsável, nos moldes
do art. 136 da LC n. 621/2012[10] e 390, inciso III, do
RITCEES[11] c/c art. 5°, inciso, III, §§ 1° e 2°, da Lei n.
10.028/2000[12], em virtude do apontamento descrito
no item 5.2.1 do RTC 133/2017.
Posto isso, o Ministério Público de Contas, reiterando
a manifestação ministerial de fls. 96/102, com ressalva quanto ao apontamento disposto no item 7.4 do RT
133/2017[13], pugna:
1 – seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao
Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do Executivo Municipal de Vila Valério, referente ao exercício de
2015, sob responsabilidade de Luizmar Mielke, na forma
do art. 80, inciso III, da LC n. 621/2012 c/c art. 71, inciso
II, da Constituição do Estado do Espírito Santo;
2 – sejam formados autos apartados, no tocante ao apontamento descrito no itens 5.2.1 do RT – 133/2017[14] ,
com a finalidade de aplicar a sanção pecuniária ao responsável, com espeque no art. 136 da LC n. 621/2012
c/c art. 5°, inciso, III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/2000 e
arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 281 e 390, inciso III,
www.tce.es.gov.br

Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993[15], bem como no parágrafo único do art.
53 da LC n. 621/2012[16], reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão
de julgamento.
Após, conforme regular distribuição, vieram os autos a
este Magistrado de Contas para emissão de relatório e
voto.
É o relatório. Passo a análise.
FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam da PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL do Sr. Luizmar Mielke, na condição de Chefe do
Poder Executivo do Município de Vila Valério, no exercício de 2015, submetida a este Tribunal de Contas para,
no exercício de sua competência constitucional delineada no art. 71, I da CF/88, apreciação e emissão do Parecer Prévio. Trata-se, pois, de Contas de Governo.
Conforme definido no Manual de Inicio de Mandato, editado por esta Corte de Contas em Novembro de 2016,
“Contas de governo são aquelas prestadas pelo chefe do Poder Executivo, compreendendo um conjunto de
demonstrativos, documentos e informações de natureza
contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional que permita a avaliação da gestão política do responsável. Expressa os resultados da atuação governamental, submetidos ao TCE-ES para apreciação e emisSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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são de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento
levado a efeito pelo respectivo Poder Legislativo, a quem
compete o julgamento em definitivo dessa espécie de
contas.”
Também o Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060)
definiu que “contas de governo” são contas globais que
“Demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Revelam o cumprir do orçamento, dos planos de
governo, dos programas governamentais, demonstram
os níveis de endividamento, o atender aos limites de
gasto mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei
4.320/64.”
Assim, fundamento meu voto com informações retiradas
das análises técnicas relatadas nos autos, no intuito de
auxiliar o Poder Legislativo Municipal no julgamento das
contas do Município de Vila Valério, relativas ao exercício de 2015.
Planejamento, Orçamento e Gestão Fiscal
Os instrumentos de planejamento e orçamento (LDO e
LOA) tramitam em autos apartados que integram o presente processo de prestação de contas, sendo, portanto,
considerados na emissão do opinamento técnico.
Execução orçamentária
Quanto a execução orçamentária consolidada, o Relatório Técnico Contábil, às fls. 16/17, relata que o município arrecadou 69,94% da receita prevista e executou
69,89% da despesa autorizada, obtendo um resultado da
execução orçamentária consolidado superavitário em R$
30.187,20, como demonstrado a seguir na tabela 1:
Diário Oficial de Contas

Tabela 1: Síntese da execução orçamentária
Previsão/Autori- Execução

% Variação

tos relevantes da gestão fiscal do Município de Vila Valério.
Metas de Resultado Primário e Nominal

zação
Receita orçamen- 59.188.400,00

41.396.979,03

69,94%

tária consolidada
Despesa orçamen- 59.188.400,00

41.366.791,83

69,89%

tária consolidada
Resultado da Exe-

30.187,20

Superávit

cução

Orçamen-

Em seu art. 1º, § 1º, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece correspondência entre gestão fiscal responsável e a definição de metas de receitas e despesas:
Art. 1º [...]

tária

Fonte: RTC 133/2016 – Processo TC 5049/2016
Ainda quanto a execução orçamentária a unidade técnica apontou a abertura de créditos adicionais suplementares no total de R$ 9.241.962,34 e de R$ 776.000,00 de
créditos adicionais especiais, todos tendo como fonte a
anulação de dotação.
Gestão Fiscal e Limites Constitucionais
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00) tem como princípio básico a responsabilidade na gestão fiscal,
e pressupõe a ação planejada e transparente, em que se
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas. Para tanto, a LRF determina que os gestores pratiquem uma gestão fiscal compatibilizando a captação e a aplicação de recursos públicos,
mediante a implementação de ações planejadas e transparentes que cumpram os limites constitucionais e que
mantenham o equilíbrio das contas públicas.
Ressalto que, por força do art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o TCEES realizou os acompanhamentos bimestrais (RREO) e quadrimestrais (RGF) no exercício de
2015, sobre os limites e condições atinentes às metas de
arrecadação, resultado primário e nominal, à despesa
com pessoal, à dívida consolidada, às operações de crédito, às garantias e contragarantias, entre outros aspecwww.tce.es.gov.br

§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a
ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das
contas públicas, mediante o cumprimento de metas de
resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração de despesas com pessoal, da seguridade social
e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão
de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
As metas de resultado entre receitas e despesas, estabelecidas, anualmente, na Lei de Diretrizes Orçamentárias
são as metas de resultados nominal e primário, fixadas
em valores correntes e constantes. São direcionadores
da política fiscal de cada ente e, como ensina Carvalho
Jr., na obra “Entendendo Resultados Fiscais”, tem como
objetivo controlar a variação do endividamento do ente
federado, em busca da busca permanente de sustentabilidade fiscal.
Neste contexto, verifico que, no exercício de 2015, não
foram cumpridas as metas ficais, como se demonstra a
seguir:
Tabela 2: Metas Fiscais
Resultado Primário

Meta estabelecida
899.300,00

Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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-1.797.584,93
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Resultado Nominal
106.800,00
Arrecadação de recei- 54.812.000,00
tas primárias

-756.963,05
40.527.037,96

Também a obediência aos limites e condições no que
tange a geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar,
bem como concessão de renuncia fiscal, são pressupostos de uma gestão fiscal responsável, é o que dispõe o
art. 1º, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Nesse passo, da análise da Presente Prestação de Contas, retratada no Relatório Técnico, pode-se extrair os seguintes dados:
Tabela 3: Resumo da verificação da observância aos limites
Limite

Executado
Não há previsão

38.786.422,16

Despesa com pessoal
Executivo

20.034.944,72

max. 54%

51,65%

Consolidada

21.323.835,30

max. 60%

54,98%

0,00

max. 120%

0,00%

max. 16%

0,00%

max. 22%

0,00%

max. 7%

0,00%

Dívida Consolidada Líquida

Contratação de Operação de Cré- 0,00
dito
Contratação por Antecipação de 0,00
Receita Orçamentária
Garantias
Receita Bruta de Impostos
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0,00
29.753.649,88

26,09%

Receita vota parte FUNDEB

min. 60%

66,77%

7.491.783,04
Ma-

5.002.555,80

Receita de Impostos e Transferências

Limites

Reais

min. 25%

gistério

Destaco que, ao longo do exercício de 2015, em decorrência do acompanhamento feito por este Tribunal
de Contas, foram emitidos pareceres de alerta, conforme processos TC 6709/2015, 7747/2015, 9956/2015 e
12.971/2015.

Renuncia de Receitas

7.762.897,41

sino
Remuneração

Fonte: RTC 133/2016 – Processo TC 5049/2016

Receita Corrente Líquida

Manutenção do en-

29.753.649,88
Despesa com saúde

6.379.977,49

min. 15%

21,44%

max. 7%

7,00%

monstra equilíbrio entre os ativos (aplicações de recursos) e passivos (origens de recursos) do município:
Tabela 4: Balanço Patrimonial Resumido
Ativo
Circulante
Não Circulante

2015
8.097.880,72
19.984.463,43

2014
8.496.508,55
27.426.292,36

TOTAL DO ATIVO

28.082.344,15

35.922.800,91

Variação
-4,7%
-27,1%

Receita Tributária e transferencias do
exercício anterior

28.641.416,06
Repasse do duodé-

2.004.178,56

cio ao Poder Legis-

Passivo e Patrimô- 2015

2014

Variação

lativo

nio Líquido
Circulante
2.326.614,74
Não Circulante
2.091.215,26
Patrimônio Líqui- 23.664.514,15

2.656.904,33
2.292.372,28
30.973.524,30

-12,4%
-8,8%
-23,6%

do
TOTAL DO PASSIVO 28.082.344,15

35.922.800,91

Fonte: RTC 133/2017; ITC 2836/2017– Processo TC
5049/2016
Na tabela 3, acima, verifica-se que, no exercício de 2015,
todos os limites foram observados.
Execução Financeira
A execução financeira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como, os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, que, somados
ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o
exercício seguinte.
Na análise empreendida, a unidade técnica apurou
que o saldo em espécie no início de 2015 era de R$
6.032.760,95 e ao final do mesmo exercício montava R$
4.946.516,04.
Gestão Patrimonial
As alterações ocorridas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, evidenciadas
na Demonstração de Variações Patrimoniais, geraram,
no exercício, um superávit de R$ 3.846.025,65.
Quanto a situação patrimonial, apresenta-se a seguir o
resumo do Balanço Patrimonial Consolidado, que dewww.tce.es.gov.br

Fonte: RT 133/2017 – Processo TC 5049/2016
O Balanço Patrimonial é acompanhado do quadro demonstrativo do superávit financeiro, apurado pela diferença entre o ativo e o passivo, financeiros. Conforme registrado no relatório técnico contábil (fls. 6/47), no exercício de 2015 o déficit financeiro consolidado totalizou
R$ 1.773.906,54, assim distribuído:
Tabela 15: Resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Recursos não vinculados
Recursos vinculados:
Total:

Resultado
18.793.342,91
(20.567.249,45)
(1.773.906,54)

Fonte: RT 133/2017 - Processo TC 5049/2016- Prestação
de Contas Anual/2015
DAS IRREGULARIDADES
Quanto aos apontamentos da unidade técnica, acompanho as razões lançadas na Manifestação Técnica
365/2018 pelo afastamento do indício de irregularidade
que trata da Ausência de segregação dos restos a pagar
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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em processados e não processados no DEMDFL (item
7.3 do RT 0133/2017). Quanto aos demais itens de irregularidade teço as considerações a seguir.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LRF E DA LDO
QUANTO À LIMITAÇÃO DE EMPENHO (item 5.2.1 do
RT 133/2017, item 2.2 da ITC 2836/2017 e 2.a da MT
365/2018)
Ressalto que in casu, em pleno acordo com a LRF, a Lei
de Diretrizes Orçamentária (LDO) do Município de Vila
Valério, para o exercício de 2015, estabeleceu em seu
art. 25 que a limitação de empenho deveria ocorrer nas
hipóteses previstas nos artigos 9º e 31 da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 (Art. 25, a saber:
Art. 9 Se verificado, ao final de um bimestre, que a
realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o
Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos
montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes,
limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias;
o

[...]
Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término
dos três subseqüentes, reduzindo o excedente em pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.
§ 1o Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido:
I - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, resDiário Oficial de Contas

salvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária;

to com a fixação de regras, limites e postura gerencial.
[g.n.]

II - obterá resultado primário necessário à recondução
da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas,
limitação de empenho, na forma do art. 9o

Para alcançar os fins propostos, a LRF, em seu artigo 1º,
estabeleceu os seguintes postulados de gestão fiscal responsável: i) ação planejada e transparente; ii) prevenção
de riscos e correção de desvios que afetem o equilíbrio
das contas públicas; iii) garantia de equilíbrio das contas,
via cumprimento de metas de resultados entre receitas
e despesas, com limites e condições para renuncia de receitas e geração de despesas com pessoal, seguridade,
dívida, operações de créditos, concessão de garantias e
inscrição em restos a pagar.

De plano, quero rememorar que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) foi introduzida na gestão pública brasileira num contexto de crise econômica, fiscal e administrativa, após diversos planos de estabilização econômica sem êxito
Matias Pereira, em sua obra Finanças públicas: a política
orçamentária do Brasil ensina que ,
“[...] a Lei de Responsabilidade Fiscal apresenta-se como
um código de conduta para os administradores públicos
de todo o país, nos três poderes e nas três esferas de governo – União, Estado e Municípios.
[...] A LRF foi criada com o objetivo de definir normas de
finanças públicas orientadas para a gestão fiscal.
É razoável destacar que a gestão fiscal, preconizada pela LRF, orienta-se para a captação de recursos (arrecadação), para o controle dos gastos públicos e, neste sentido, busca a contenção/gestão do endividamento para
minimizar o comprometimento de recursos com encargos financeiros dele decorrentes.
Ely Célia Corbari, comenta que
A LRF parte de um conjunto de medidas de políticas econômicas adotadas pelo Governo Federal no bojo do programa de estabilização fiscal e está fundamentada nos
princípios do planejamento, transparência, controle e
responsabilidade. A LRF estabelece normas de finanças públicas voltadas à responsabilidade na gestão fiscal, cujo objetivo é controlar o avanço do endividamenwww.tce.es.gov.br

Neste contexto, analisa-se nos presentes autos, a adoção das medidas previstas no art. 9º da LRF combinados
com o art. 25 da Lei de diretrizes orçamentárias do município, para o alcance das metas de resultado primário
e nominal, estabelecidas no planejamento do Município.
Passo então ao significado atribuído pela doutrina e pela
Secretaria do Tesouro Nacional em seu Manual dos Demonstrativos Fiscais (MDF), à métrica de resultado primário e nominal.
Segundo Weder Oliveira, em sua obra Curso de responsabilidade fiscal:
(...) resultado nominal (...) visa quantificar a variação da
dívida pública em determinado período e que um aumento nessa variação é indicativo de que o governo, naquele período, teve que recorrer a operações de crédito
(financiamento, empréstimos ou emissão de título) para
custear a totalidade de suas despesas.
[...]
resultado primário mede a capacidade do governo de
arcar com suas despesas com juros e outros encargos
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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incidentes sobre a dívida contraída anteriormente sem
ter que recorrer a novas operações de crédito, ou seja,
recorrendo apenas às fontes de receitas inerentes à sua
condição de poder publico e prestador de serviços públicos (tributos, essencialmente).
J.R. Caldas Furtado, na obra Direito financeiro esclarece
Resultado nominal é a diferença entre as receitas e as
despesas públicas, incluindo receitas e despesas financeiras, os efeitos da inflação (correção monetária) e da
variação cambial. [...] esse resultado indica, efetivamente, o montante de recursos que o setor público necessitou captar junto ao sistema financeiro, ao setor privado e ao resto do mundo para realização de suas despesas orçamentárias.
[...]
Em outras palavras, o superávit primário representa
quanto o governo conseguiu economizar para pagamento da dívida pública.
Antonio Carlos Costa d’Avila Carvalho Jr, em sua obra
“Entendendo resultados fiscais” ao comentar o § 1º do
art. 1º da LRF que determina o cumprimento de metas
de resultado, argumenta que tais metas tem como objetivo controlar a variação do endividamento do ente federado.
Por sua vez o MDF 8ª edição assim, define:
Resultado Primário
Resultado obtido a partir do cotejo entre receitas e despesas orçamentárias de um dado período que impactam
efetivamente a dívida estatal. O resultado primário pode ser entendido, então, como o esforço fiscal direcionado à diminuição do estoque da dívida pública.
Diário Oficial de Contas

Contudo, é preciso salientar que o principal parâmetro de endividamento eleito pelo legislador foi a Dívida
Consolidada Líquida – DCL.
[...]
Resultado Nominal
Para fins do arcabouço normativo criado pela LRF e pela RSF nº 40/2001, o resultado nominal representa a variação da DCL em dado período e pode ser obtido a partir do resultado primário por meio da soma da conta de
juros (juros ativos menos juros passivos). (g.n.)
[...]
Portanto, as metas de resultado primário e nominal não
cumpridas em 2015, estão intrinsecamente relacionadas
ao grau de endividamento do Ente. Assim, a análise da
gravidade de tal descumprimento precisa ser cotejada
com o nível de endividamento do Munícipio.

[...]
III - dívida pública consolidada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, do Estado, do
Distrito Federal ou do Município, assumidas em virtude
de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização
de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses, dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante
a execução do orçamento em que houverem sido incluídos, e das operações de crédito, que, embora de prazo
inferior a 12 (doze) meses, tenham constado como receitas no orçamento;
[...]
V - dívida consolidada líquida: dívida pública consolidada deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações
financeiras e os demais haveres financeiros

O limite da dívida consolidada líquida (DCL) dos municípios foi fixado pelo Senado Federal em 1,2 vezes a Receita Corrente Líquida. A partir do instante em que ultrapassar este limite, além de ficar impedido de contratar
operações de crédito, na forma do inciso I, § 1º do art.
31 da LRF, deverá tomar providencias no sentido de reduzir a DCL por meio da obtenção de resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, a limitação de empenho,
na forma do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, é o
que determina do inciso II, § 1º do art. 31 da LRF.

Então, a exigência, com gravame, de limitação de empenho para promover resultado primário, existe quando verificado o descumprimento do limite de endividamento líquido.

Por oportuno, a Resolução Senado Federal nº 40 em seu
art. 1º assim define dívida consolida líquida:

Com base nos demonstrativos contábeis integrantes da
prestação de contas anual (arquivo RGFDCL) do município de Vila Valério, ao final do exercício de 2015, a dívida consolidada líquida do município não impactou a re-

§ 1º Considera-se, para os fins desta Resolução, as seguintes definições:
www.tce.es.gov.br

Também, a análise técnica (Relatório Técnico RT
133/2017) demonstra que ao final de 2015, não havia
divida consolidada líquida no Município de Vila Valério, posto que sequer havia dívida consolidada e as deduções eram mais que suficientes para fazer frente à dívida consolidada:
[...]
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ceita corrente líquida, conforme demonstramos na tabela a seguir:

rávit orçamentário de apenas R$ 30.187,20, o que representa 0,0729% da receita arrecadada.

Tabela 21: Dívida consolidada líquida Em R$ 1,00

Até mesmo o déficit financeiro apurado, da ordem de R$
1.773.906,58, como será demonstrado no item a seguir,
decorre, em parte, do cômputo de empenho datado de
dezembro de 2014, decorrente contrato de obra firmado
a partir da celebração do convênio nº 84/2012, firmado
com o Governo do Estado do Espírito Santo, cujo único
repasse foi no montante de R$ 99.769,80. Ressalto que
em consulta ao Geo-Obras verifiquei que não houve execução de tal obra no exercício de 2015.

Descrição
Dívida consolidada
Deduções
Dívida consolidada líquida
Receita corrente líquida - RCL
% da dívida consolidada líquida
sobre a RCL

Valor
5.004.865,74
38.786.422,16
-

Fonte: Processo TC 5049/2016- Prestação de Contas
Anual/2015
Portanto, verifica-se que o município não possui dívida
consolidada líquida.
A Manifestação técnica 0365/2018, entendeu que “a
inobservância dos requisitos da LRF e da LDO com vistas
à limitação de empenho refletiu na dívida consolidada líquida municipal”. Todavia, nos quadros constantes às fls.
337 e 338 dos autos, o aparecimento de valor na dívida
consolidada só ocorre no exercício de 2016, e não há demonstração de que tenha decorrido de ação do exercício 2015, ora em exame. Portanto, tenho convencimento
de que não se vê configurada a imperiosa necessidade
de gerar resultado primário para controlar e/ou reduzir
o estoque da dívida, nos termos do art. 31 da LRF, posto que o limite de endividamento não está comprometido, nem ao menos ocorre aumento/nascimento da dívida consolidada em 2015.
No que tange à gestão orçamentária e financeira das receitas e despesas, observei que ao final do exercício de
2015 a receita arrecadada representou 69,94% da receita prevista o que denota fragilidade do planejamento do
Ente. Porém, é certo que a despesa executada representou 69,89% da despesa autorizada, resultando em supeDiário Oficial de Contas

Desta forma, entendo que o descumprimento das metas
fiscais, neste exercício, não decorre denota irresponsabilidade fiscal na gestão da coisa pública, não sendo, portanto, suficiente para macular as contas.
Contudo, entendo que cabe recomendar o aprimoramento no estabelecimento de metas, adequando-as aos
objetivos de sua gestão, de forma a atender o art. 4º, §§
1º e 2º da Lei Complementar 101/2000.
Destaco que as metas de resultado também são instrumento de gerência e podem e devem ser utilizadas para tal fim, não podendo o executivo abrir mão de acompanhá-las e de conduzir a gestão para seu atingimento.
Neste sentido, Antonio Carlos Consta d’Avila Carvalho Jr.
ensina,
A principio só será preciso determinado ente obter meta de superávit primário, se houver necessidade de redução do endividamento. Como regra geral, a função dos
governos é arrecadar tributos da sociedade e devolver
sob a forma de contraprestação de bens e serviços. Assim, se o governo arrecada e não gasta com o fornecimento de serviços ou execução de obras em benefício
www.tce.es.gov.br

da sociedade, para simplesmente ter sobra de caixa, como se fosse lucro, na essência não está cumprindo sua
função.
[...] A meta fiscal será estabelecida em função da necessidade ou não de redução do endividamento de cada ente da Federação, mas mesmo quando o ente não possui
dívida pode trabalhar com meta de superávit primário
que funcione como “reserva técnica” para eventualidades não previstas, assim como, de forma prudente, se faz
no orçamento doméstico. [...]
[...] Sim, o ente pode anunciar que terá como meta um
déficit primário, pois o objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal não é proibir os entes de se endividarem, mas
que haja um controle do endividamento em patamares
responsáveis ou dentro dos limites fixados. [...]
[...]
Assim, o mais importante é estabelecer a meta fiscal
acompanhada das justificativas técnicas que nortearam
a decisão do governante em determinado exercício de
gastar mais ou menos do que vai arrecadar. [...]
APURAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO EVIDENCIANDO DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS (item 7.1
do RTC 133/2017 e 2.3 da ITC 2836/2017 e “b” da MT
365/2018)
O Relatório Técnico Contábil RTC 133/2017 apontou existência de déficit financeiro no exercício que montava R$
1.773.906,54.
Após regular citação e em sede de apresentação de justificativas a defesa alega que o déficit financeiro apurado no Exercício Financeiro de 2015 deve-se principalmente à inscrição de Restos a Pagar Não Processados de
Exercícios anteriores, 2013 e 2014 com impacto direto
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das contratações com a Empresa MVC COMPONENTES
PLÁSTICOS LTDA em 30/12/2013, no montante de R$.
1.399.527,31, cujo objeto é a construção de creche tipo
B, com recursos do PAC-2, vinculados ao FNDE, de aporte do Governo Federal, e, ao contrato firmado com a Empresa ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA,
em 30/12/2014, no valor de R$ 2.261.373,13, para reurbanização do Centro de Vila Valério, com recursos provenientes de convênio firmado com o Governo do Estado,
através da SEDURB.

gatoriedade de se empenhar o total do valor do contrato. Tal prática, entretanto, não guarda consonância com
a recente deliberação desta Corte de Contas, especificamente quando da decisão sobre as contas de governo
relativas à apuração do artigo 42 da Lei Complementar
101/2000, exercício financeiro de 2012.

Em síntese apertada, o corpo técnico (ITC 2836/2017)
refutou os argumentos por considerar que “nos autos
não foram constatados documentos comprovando os
fatos alegados pela defesa, como por exemplo: cópias
dos contratos firmados como as empresas acima citadas
e extratos bancários das contas bancárias, por ventura
abertas, demonstrando o saldo dos recursos do PAC-2,
vinculados ao FNDE e Convênio Governo do Estado – SEDURB” e que o gestor dispunha de informações suficientes para elaborar um fluxo de caixa e planejar de forma a
evitar o descumprimento da LRF.

Entretanto, ao se analisar o saldo de algumas fontes de
recursos dos exercícios financeiros de 2014, 2015 e 2016
observa-se a seguinte situação:

Em sede de sustentação oral o gestor retomou a alegação de que o déficit era decorrente da execução de obra
vinculada a convênio firmado com a União (termo de
Compromisso PAC 2) e com o Estado do Espírito Santo
(Convenio 084/2012), e desta feita acostou documentos
aos autos relacionados aos convênios e contratações referenciados pela defesa.
O corpo técnico refutou os argumentos nos seguintes
termos:
Inicialmente, cabe destacar que na execução de obras
cujas fontes de recursos são oriundas de convênios firmados com os demais entes estatais é comum a obriDiário Oficial de Contas

Dito isto, a documentação oferecida pelo gestor aponta,
de fato, para uma significativa inscrição de restos a pagar não processados no período de 2013 a 2015, oriunda
dos convênios firmados.

[...]
Dos quadros anteriores restou evidenciado que houve insuficiência de caixa (déficit financeiro) em contas
da saúde (2014, 2015 e 2016), educação (2014, 2015 e
2016) e de recursos próprios (2016), comprovando a verificação feita na peça inicial de que há um desequilíbrio
nas contas públicas do município de Vila Valério.
Essa situação coloca em risco a boa gestão do município,
violando o comando da LRF.
Assim, em face do todo exposto e, considerando a contínua apuração de déficits financeiros e orçamentários; vimos não acatar as alegações de defesa, fato este que nos
conduz a opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 7.1 do RT 133/2017 e 2.3
da ITC 2.836/2017.
O superávit financeiro, conceito trazido pela Lei
4.320/64, como uma das fontes de recursos para abertura de créditos adicionais, representa a diferença positiva entre o Ativo e o Passivo Financeiros evidenciados no
www.tce.es.gov.br

balanço patrimonial. O contrário, a diferença negativa, é
o déficit financeiro.
Assim, ao apurar superávit financeiro (Ativo Financeiro –
Passivo Financeiro) significa que a unidade gestora possui capacidade de honrar o seu passivo financeiro com
folga. Folga esta que poderá se utilizada para suplementar créditos orçamentários para o próximo exercício (43,
§ 1º, da Lei 4.320/64). Por óbvio, o déficit financeiro, indica que a unidade gestora não possui tal capacidade.
Mas não é só isso. Como a apuração do superávit provém da dinâmica financeira do orçamento, qual seja, sua
geração é função de receitas recebidas e orçamento efetivamente comprometido por meio do empenho, o déficit financeiro é um indicativo de má gestão orçamentária
e financeira, na medida que pode indicar comprometimento de receitas de exercícios subsequentes para fazer
frente a despesas criadas no exercício corrente, posto
que estão sem cobertura financeira. Tal distorção, a depender do tamanho e da persistência, tende a gerar aumento do endividamento, resultado que deve ser combatido pela gestão.
Tem-se então que, o déficit financeiro deve ser evitado,
sob pena de afronta ao disposto pela Lei 4.320/64 em
seu artigo 48, “b”, e pela Lei Complementar nº. 101 – Lei
de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 1º, § 1º.
A Lei 4.320/64 em seu art. 48 assim determina:
Art. 48 – A fixação das cotas a que se refere o artigo anterior atenderá aos seguintes objetivos:
a)(omissis)
b) Manter, durante o exercício, na medida do possível, o
equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiênSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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cias de tesouraria.
Por sua vez a LC nº 101 de 04/05/2000 estabeleceu:
Art. 1º, § 1º – A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas [...]
Destaco que não há limitador previsto em lei para o déficit ou superávit financeiros. Contudo, é dever do gestor
do Ente acompanhar a execução do seu orçamento, inclusive, tendo em vista compromissos assumidos anteriormente, com a finalidade de manter o equilíbrio entre
receitas e despesas.
Contudo, estou convencido de que o indicador de déficit
financeiro, isoladamente, não implica em desequilíbrio
das contas, significando irresponsabilidade na gestão fiscal. Portanto, o argumento do gestor de que o déficit é
impactado por convênios firmados sem o correspondente repasse de recursos deve ser examinado.
Neste sentido, trago à colação voto do Eminente Conselheiro Rodrigo Flavio Freire Farias Chamoun, nos autos
do Processo 3339/2013, quando do exame de duas irregularidades, a saber: déficit de execução orçamentária –
infringência ao art. 167, inciso II, da CRF/88 e as despesas contraídas em final de mandato sem disponibilidade
de caixa - infringência ao art. 42 da LRF/00:
[...]
Em relação ao déficit orçamentário apontado de
R$5.233.843,64, o defendente alega, em suma, que
deste total, o percentual de 99,33%, equivalente a
R$5.198.763,67, decorreram dos seguintes Termos de
Compromissos assinados pelo Município:
Convênio firmado com o Ministério das Cidades (ProDiário Oficial de Contas

grama 0576 --- Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários - vinculado ao PAC União), com estimativa de recursos federais na ordem
de R$6.000.000,00 a serem repassados à medida que as
metas e objetivos do Programa fossem executados, medidos e pagos pela Caixa Econômica Federal após auditoria daquela Autarquia:
Empenhado: R$5.682.094,75;
Cancelados: R$1.572.459,26;
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados:
R$4.109.635,49 em 31/12/2012.
Convénios firmados com o Estado para investimentos
em Agricultura (R$ 35.000,00) e investimento para Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos
Precários (R$ 1.054.127,78): foram empenhados quando
concluídos os procedimentos licitatórios:
Empenhado: R$2.092.925,12
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados:
R$1.089.127,78 em 31/12/2012.
A defesa argumenta ainda, que deveria ser considerado
o montante de R$1.536.690,47 de receitas de competência de 2012, que foram creditadas no decorrer da primeira quinzena de janeiro de 2013, como forma de abatimento do déficit orçamentário indicado pela área técnica.
Com estes cálculos, o defendente afirma que foi mantido
o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada (Art. 48 “b” da Lei 4.320/1964), bem como não houve realização de despesa ou a assunção de obrigações diretas que excedessem os créditos orçamentários ou adicionais (Art. 167, II da CR).
www.tce.es.gov.br

Por fim, considera como legítima a dedução dos valores das despesas empenhadas nos itens antecedentes,
cujas condições não foram implementadas no decorrer
de 2012, restando demonstrado com tais cálculos que
o Município teria resultado orçamentário superavitário.
Em relação ao indicado descumprimento ao disposto
no art. 42 da Lei Complementar Federal 101/2000, no
valor de R$2.407.979,83 (Anexo 3 do RTC 245/2014), a
defesa argumenta que devem ser considerados somente as Disponibilidades — o Disponível em Moeda Nacional de R$13.599.316,26 para um Passivo Financeiro de
R$12.199.449,17, ou seja, um índice de liquidez imediata de R$1,11.
Ademais, menciona que deviam ser aproveitados os
recursos financeiros derivados de Termos de Ajustes e
Convênios assinados com a União e Estado que foram
convertidos em receita efetivamente realizada no decorrer de 2013 e 2014, posto que as obras contratadas em
2012 continuavam em andamento nos exercícios subsequentes.
Pois bem.
Primeiramente destaco que não pode prosperar a tese da defesa quanto ao cumprimento do art. 42 da LRF
por parte do Município em tela, ante ao apresentado índice de liquidez de R$1,11, em decorrência da disponibilidade de R$13.599.316,26 e o Passivo Financeiro de
R$12.199.449,17, vez que a infringência ao art. 42 da LRF
é demonstrada não apenas pela insuficiência de recursos em caixa, mas se esse recurso é suficiente para honrar todos os compromissos assumidos.
Nessa linha, não cabe serem confundidos os recursos
vinculados, que possuem destinação certa, com os que
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não possuem recursos próprios (não vinculados).
Logo, para a cobertura das despesas não vinculadas é
necessária uma disponibilidade de caixa que não esteja
comprometida com outras despesas.
Nesse ponto, as tabelas confeccionadas pela área técnica demonstram uma insuficiência de caixa no montante
de R$2.407.979,83 (fls.376/381), restando um déficit para a cobertura das despesas vinculadas.
Assim, os cálculos confeccionados pela defesa não amparam os argumentos de que havia caixa suficiente, pois
as tabelas confeccionadas pela área técnica deixam claro
que em relação às despesas vinculadas não há suficiência de caixa para honrar tais obrigações.
Entretanto, verifico que o cerne das irregularidades ora
apontadas repousam na impropriedade de não remessa das receitas referentes aos Convênios firmados com
a União e o Estado em 2012, cujas despesas não tiveram
execução implementada no mesmo exercício.
Sobre o assunto, reporto-me ao precedente extraído de
julgado do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – Processo PDI - 06/00063828, da Prefeitura Municipal de Itapoá, gestão 2001/2004, Relatório nº 654/2008
(Restrição constante do Relatório de Contas Anuais do
exercício de 2004, apartada em autos específicos por decisão do Tribunal Pleno – Reinstrução), que trouxe à colação os termos do Prejulgado nº 1.576 daquele Tribunal
de Contas, com o seguinte posicionamento sobre a questão que envolve Convênios e subsequente atraso nos repasses de recursos ajustados:
“1. As disposições do art. 42 da Lei Complementar nº 101/00, que impõem condições para realização de despesas nos últimos oito meses anteriores ao
Diário Oficial de Contas

final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20 do citado diploma legal, também abrangem as obrigações de despesas assumidas em razão
de expectativa de recebimento de recursos por conta de convênios, de modo que as despesas relativas
às parcelas executadas nesse período devem ser integralmente pagas no exercício ou reservar recursos financeiros para pagamento no exercício seguinte.
2. O descumprimento do art. 42 da Lei Complementar nº
101/00 deve ser caracterizado em relação ao momento
em que foi contraída a obrigação de despesa. Pode ficar
descaracterizada afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal se na data em que a obrigação de despesa foi contraída havia convênio assinado, com previsão de recebimento de recursos, considerados para fins de apuração da disponibilidade financeira de que trata o § 1º do
referido artigo, e se ficar demonstrada, com base em
fluxo de caixa, devidamente formalizado, a previsão de
disponibilidade financeira suficiente para pagamento
das despesas previstas para o exercício, desde que a indisponibilidade financeira para pagamento de todas as
obrigações contraídas nos últimos oito meses do mandato tenha se originado exclusivamente do não-recebimento dos recursos previstos por conta do convênio.”(grifo nosso)
Nessa linha, desconsidera-se a afronta ao art. 42 da LRF,
apenas se o não recebimento dos recursos de convênio
seja o motivo pela indisponibilidade de caixa.
De fato, a fim de confirmar o alegado pela defesa e aferir
a receita de Convênios efetivamente recebida no exercício sob análise e nos subsequentes, determinei a Diligência solicitada em defesa oral por intermédio da DEwww.tce.es.gov.br

CM 1891/2015 (fls. 731).
Entretanto, tendo em vista o descumprimento da supracitada diligência e consequente não encaminhamento
das cópias dos extratos bancários dos Convênios firmados pela Prefeitura em questão com a União e o Estado, pertinentes a obras executadas em 2012, ou em execução nos exercícios seguintes (2013 e 2014), reportei-me ao Portal da Transparência da União e do Estado,
para apuração dos Convênios firmados e respectivas receitas aferidas nesse período, bem como aos Relatórios
de Prestação de Contas Mensal e Empenhos por Classificação de Licitação, extraídos do SISAUD, para verificação
dos empenhos realizados em despesas relativas a obras
e serviços de engenharia e qual a fonte de recursos que
neles constava.
Primeiramente constatei que os empenhos nessa classificação de licitação – Obras e Serviços de Engenharia,
tinham como fonte de recursos os Convênios firmados
com a União e o Estado, respectivamente, 2620 e 2610.
Também verifiquei no Portal de Transparência (União
e Estado) que, inobstante alguns Convênios terem sido
empenhados em 2012 na totalidade do valor a ser executado nos exercícios seguintes, somente parcela foi efetivamente recebida no Município pelos Órgãos repassadores, senão vejamos:
Valor dos Con- Empenhado pevênios firmados lo
Município
com o Estado
em Obras e Serviços de Engenharia – fonte
de Convênios 2610
1.322.739,94
1.322.739,94
457.506,36
735.185,19
443.405,18
35.000,00

Pagamentos re- Valor que deializados pelo xou de ser receMunicípio em bido
2012

22.170,26
140.411,64
22.875,33
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1.023.025,00
0
0
3.246.676,48
Valor dos Convênios firmados
com a União

1.575.332,07
1.631,70
1.965.375,28
591.873,00
4.134.212,05
TOTAL

0
0
0
2.092.925,13
Empenhado pelo
Município
em Obras e Serviços de Engenharia – fonte
de Convênios 2620
1.575.332,07
1.631,70
1.965.375,28
591.873,00
4.134.212,05
6.227.137,18

144.877,01
51.151,00
242.968,00
624.453,24
Pagamentos realizados pelo
Município em
2012

349.159,39
149.087,25
0
0
498.246,64
1.122.699,88

1.468.471,89
Valor que deixou de ser recebido

3.635.965,41
5.104.437,30

Desse modo, no caso concreto, diante dos recursos de
convênios não recebidos de R$5.104.437,30, resta devidamente motivada a insuficiência de caixa no montante de R$2.407.979,83, razão pela qual, afasto a infringência disposta no item II.3.b., atinente ao descumprimento do art. 42 da LRF. [g.n.]
Em relação ao déficit orçamentário indicado de
R$5.233.843,64, verifico que deste montante, o valor
de R$5.104.437,30, correspondente a um percentual de
97,58%, seriam em decorrência da ausência de remessa de recursos oriundos dos Convênios firmados com a
União e o Estado.
Também há que se considerar que a prefeitura em questão tinha lastro financeiro para suportar o déficit orçamentário apurado de R$129.406,34, porque deixou no exercício anterior um superávit financeiro de
R$4.224.510,45, que perfeitamente serviria para cobrir
as despesas orçamentárias descobertas neste exercício,
razão pela qual entendo por afastar a irregularidade referente ao apontado pela área técnica (item II.3.a).
Diário Oficial de Contas

Observo que, nos presentes autos, foram trazidas cópias
dos termos firmados com a União e com o Estado do Espírito Santo, bem como dos extratos bancários das contas que abrigam os recursos dos respectivos convênios.
Todavia, no que tange ao convênio com a União o documento trazido não revela o valor do acordo firmado,
desta forma foi necessário consultar ao portal do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle –
SIMEC. Adicionalmente, tanto para complementar informação quanto para certificar-me do valores repassados
ao Município consultei o SIMEC, da União e o Portal de
Transparência do Estado do Espírito Santo, bem como ao
Geo-Obras, para verificar a execução da obra, obtendo o
seguinte resultado:
Valor

dos Empenhado Repasse Re- Valor de con- P a g a m e n - Líquido

Convênios

pelo Municí- cebido

até venio não re- tos

pio em Obras 31/12/2015

cebido

de

realiza- Caixa s/ atu-

dos pelo Mu- alização mo-

e Serviços de

nicípio

Engenharia –

31/12/2015

até netária

fonte de Convênios - 1501
(a)
C o n v e n i o 1.984.762,80

(b)

(c)

( a- c)

(d)

( c - d)

2.261.376,13

99.762,80

1.885.000,00

0,00

99.762,80

1.399.527,31

708.198,39

191.801,61

106.878,01

601.320,38

com o Estado do Espírito

Santo

84/2012 (1)
Termo PAC2 900.000,00
firmado com
a União (2)

Fonte: 1 – Processo TC 5049/2016 e
2–disponível em http://simec.mec.gov.br/painelObras/
contratacao.php?obra=25616 e TC 5049/2016
No quadro acima, verifica-se que, em ambos os casos,
o valor da contratação foi integralmente empenhado e,
em razão da lógica contábil, ao final do exercício inscriwww.tce.es.gov.br

to em Restos a Pagar não Processados. Todavia, em nenhum dos casos o valor do convenio foi integralmente
recebido.
Assim, como foi reconhecido um passivo financeiro,
o valor não recebido dos Entes concedentes, interfere no resultado financeiro, aumentando o déficit em R$
2.076.801,61 (R$ 1.885.000,00 + 191.801,61). Destaque-se em particular que, em relação ao convênio 084/2012,
firmado com o Estado do Espírito Santo, a obra pactuada não teve nenhuma execução até o exercício de 2015,
pois segundo o gestor, obras realizadas no Município pela Companhia de Saneamento, impediram a realização
das mesmas.
Ainda com relação à informação trazida na Manifestação
Técnica 365/2018 de que foi observado que nos exercícios de 2014 a 2016 as contas do Município apresentaram insuficiência de caixa, comprovando que há desequilíbrio das contas públicas, devo considerar que a presente irregularidade trata tão somente de apuração do
resultado financeiro, realizado pela confronto entre Ativos Financeiros e Passivos Financeiros. No presente caso,
o apontamento deu-se em razão da apuração do resultado financeiro global do Ente. Desta forma, tal indicador
difere daquele que demonstra a disponibilidade líquida
de caixa por fonte, não podendo, a meu ver, um ser comparado diretamente ao outro.
Desse modo, neste caso concreto, acolho as justificativas
trazidas em sede de sustentação oral vez que, diante dos
recursos de convênios não recebidos de R$2.076.801,61,
resta devidamente justificado o déficit financeiro apurado no valor de R$ 1.773.906,54, decorrente em parte de
Restos a Pagar Não Processados relacionados aos mesmos convênios, razão pela qual, afasto a presente irreSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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gularidade.
INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA
PAGAMENTO (item 7.2 do RT 511/2016)
Conforme Manifestação Técnica :
Em consulta ao Demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar, Relatório de Gestão Fiscal RGF,
2º semestre de 2015, verifica-se que o município de Vila Valério efetuou a inscrição de restos a pagar não processados nas fontes de recursos de ações e serviços públicos de saúde, manutenção e desenvolvimento do ensino e 40% dos recursos do FUNDEB (demais recursos),
em 31/12/2015, sem possuir disponibilidade financeira
suficiente para pagamento.
Em sede de defesa inicial, o gestor argumentou que:
Contudo, a justificativa apresentada não foi suficiente
para afastar o indicativo de irregularidade, conforme se
depreende da análise lançada na ITC 2.836/2017:
De acordo com o RT 0133/2017 o município de Vila Valério registrou inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento.
Argumenta a defesa que a aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no FUNDEB e
em Ações e Serviços de Saúde em nível bem acima do
previsto constitucionalmente acarretou a inscrição de
Restos a Pagar Não Processados, sem disponibilidade
de recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde, em
MDE e FUNDEB 40%.
Alega o gestor que o pequeno percentual não compromete a regularidade das contas anuais.
Diário Oficial de Contas

Discordamos das alegações da defesa, e entendemos
que inscrição de restos a pagar não processados sem lastro financeiro compromete a regularidade da presente
prestação de contas, tendo como agravante déficits financeiros elevados nas fontes: Ações e Serviços Públicos de Saúde, MDE e FUNDEB 40% nos montantes de R$
2.605.642,90; R$ 2.175.547,97 e R$ 738.129,31 respectivamente, conforme apontado no RT 0133/2017 (fls. 21).
Considerando que a defesa não enfrentou a citação deste Tribunal de Contas, não demonstrou zelo com as finanças do município, não preservou o equilíbrio fiscal do
município nas fontes: Ações e Serviços Públicos de Saúde, MDE e FUNDEB 40%. E não demonstrou o cumprimento dos artigos 1º, § 1º e 55 da LRF, somos pela manutenção da irregularidade apontada na inicial.
Nessa fase processual – defesa oral – o gestor trouxe os
seguintes argumentos:

somente poderiam ser liquidadas no início do Exercício
de 2016, posto que as notas, faturas e outros documentos fiscais somente são emitidas após o término do mês
de competência.
Ora, não haveria possibilidade de liquidar a despesa no
curso do Exercício Financeiro com documento fiscal do
Exercício seguinte, mesmo que se refira àquele anterior.
Ademais a isto, a inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira ocorreu em todos os exercícios anterior a 2015 sem, no entanto, haver
qualquer tipo de anotação para correção de conduta administrativa.
Avocando o princípio da razoabilidade e da segurança jurídica, entende-se que esta anotação deve ser relevada,
sobremaneira porque o déficit de execução financeira
utilizada para o apontamento da irregularidade foi fartamente justificado no tópico anterior.

Segundo a Instrução Técnica Conclusiva 02836/2017-1,
houve inscrição em Restos a Pagar Não Processados sem
disponibilidade financeira suficiente para pagamento da
ordem de R$ 417.37 4,79 (quatrocentos e dezessete mil,
trezentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos), sendo:

O gestor não acostou documentação de suporte específica para este indicativo de irregularidade.

a) R$ 180.875,57 em Ações e Serviços Públicos de Saúde;
b) R$ 227.244,42 em Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino e; c) R$ 9.254,80 vinculados aos 40% dos Recursos do FUNDES (Demais Despesas).

Nos termos do RT 133/2017, verificou-se a inscrição de
restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento, infringindo, assim,
o artigo 55, III, b, da LRF.

Este montante representa apenas 1,1% (um inteiro e um
décimo percentual) do montante total da despesa R$
41.366.791,83 (quarenta e um mil, trezentos e sessenta e seis mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e
três centavos), e, está diretamente ligado a despesas que

Em sua defesa, o gestor alegou que o percentual sem cobertura financeira representava apenas 1,1% (um vírgula um ponto percentual) da despesa empenhada no período. Aduziu, ainda, que as referidas despesas somente poderiam ser liquidadas no exercício seguinte (2016),

www.tce.es.gov.br

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor nesta fase processual, entendemos que
não merece prosperar tal argumentação. Explica-se.
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considerando que a emissão das notas e faturas ocorrem
após o encerramento do mês de competência.
Por fim, afirmou que a situação narrada no RT ocorrera em outros exercícios financeiros, sem que o Tribunal
questionasse tal ponto.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre-nos destacar que para efeitos da
contabilidade pública o estágio da despesa para o reconhecimento da mesma é o empenho.
O gestor arvora a teoria de que não haveria documentação de suporte que pudesse ensejar a liquidação das
despesas não processadas. Ora, esse fato, ainda que pertinente aos estágios liquidação e pagamento, em nada
interfere na infração narrada na peça inicial. Se uma despesa não liquidada não possuía lastro financeiro dentro
da fonte de recurso cabível, quando houvesse a liquidação da mesma a ausência de lastro financeiro não se alteraria pelo processamento desta.
Quanto ao alegado de o Tribunal nunca ter questionado o fato ocorrido, temos que as metodologias de análise são modificadas de tempos em tempos. Isso não significa que a conduta praticada estaria abonada pela ausência de fiscalização anterior. Ademais, foi assegurada
a ampla defesa e o contraditório à parte passiva do processo.
Face o todo exposto e, considerando a ausência de lastro financeiro para a inscrição de restos a pagar não processados, vimos não acolher as alegações de defesa, fato este que nos conduz a opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 7.2 do RT
133/2017 e 2.4 da ITC 2.836/2017.
Para avaliar este item, me reporto a voto da lavra do E.
Diário Oficial de Contas

Conselheiro Rodrigo Flavio Freire Farias Chamoun em
seus votos, dentre os quais cito aquele proferido nos autos do Processo TC 3746/2016:
Assiste razão a área técnica, visto que o gestor inscreveu restos a pagar não processados no valor de R$
398.163,91, sem disponibilidade financeira.
Entretanto, cabe destacar o esforço fiscal realizado pela
municipalidade diante da situação econômica apresentada nesse exercício, visto que o Brasil passou em 2015
por uma das mais graves crises econômicas da sua história, permanecendo em 2016, interrompendo um longo ciclo de prosperidade que teve inicio com a estabilidade monetária alcançada em meados da década de 90.
O desempenho da economia brasileira e do Espírito Santo em 2015 foi de forte retração da atividade econômica.
Esse resultado pode ser atribuído, no nível nacional como reflexo da expressiva deterioração das expectativas
dos agentes econômicos quanto ao desempenho econômico brasileiro nos próximos anos.
Muita incerteza provocada pela visão de que faltou ao
governo federal, demonstração de força política e determinação de alterar a política econômica na direção e na
magnitude que a situação exigia.
Quando isso foi ficando claro, ao longo de 2015, a confiança dos agentes econômicos, já abalada pela deterioração fiscal de 2014, caiu fortemente e as economias regionais foram, inevitavelmente, na mesma direção.
Do lado externo sofremos na medida em que as exportações perderam fôlego mesmo com a forte desvalorização do real. Já do lado interno, a demanda agregada
mais fraca reduziu as oportunidades dos negócios locais
crescerem. Em casos como esse, os efeitos negativos se
www.tce.es.gov.br

reforçaram, provocando perda de dinamismo com maior
intensidade.
O ano de 2015 finalizou com a continuidade da recessão
econômica em 2016 e de estagnação em 2017, um quadro difícil que implicará que o gestor permaneça atento à gravidade do momento e da importância do planejamento e da formulação de ações estratégicas prioritárias que visem minimizar os impactos da crise sobre o
município.
Diante da situação de recessão, verifiquei que o gestor
conseguiu melhorar sua situação financeira em 2016,
pois reduziu seu estoque de dívida flutuante de R$
4.204.198,99 (2015) para R$ 3.011.146,33 (2016), conforme Demonstração da Dívida Flutuante – Anexo 17 –
Prestação de Contas Anual, exercício de 2016, sistema
Cidades-Web.
Diante das constatações verificadas e mediante todo o
esforço fiscal realizado pela municipalidade, mantenho
a irregularidade, mas não vislumbro que seja suficiente
para macular as contas do exercício.
No presente caso, verifiquei que, apesar da crise financeira que assolou e assola o Brasil e o Estado do Espírito
Santo e, como trazido em seus argumentos de defesa, da
redução de 12% da Receita em relação ao exercício anterior, a Prestação de Contas revela que foi empreendido
esforço fiscal na gestão do Municipio naquele exercício.
Ora, o gestor tomou providencias para reduzir a despesa em igual proporção à queda da receita, fato demonstrado tanto pelo fato da despesas executada representar
69,89% da executada, quanto pela geração de superávit
orçamentário.
Ademais, reduziu seu estoque de dívida flutuante de R$
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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7.852.843,84 em 31/12/2014 para R$ 6.750.088,62 em
31/12/2015, conforme Demonstração da Dívida Flutuante
– Anexo 17 – Prestação de Contas Anual, exercício de 2016,
sistema Cidades-Web.
Assim, embora mantenha a irregularidade, considerando
o esforço fiscal do gestor, entendo que neste exercício não
deve macular as contas.
ANEXO 5 DO RGF (RGFRAP) APRESENTA SALDOS INCONSISTENTES COM OS EVIDENCIADOS NO ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL (item 7.4 do RT 133/2017 e 2.6 da
ITC 2.836/2017)
Inicialmente destaco que embora se refiram a diferentes
indicadores, à vista dos elementos que os integram é esperado uma proximidade entre tais valores.
Entretanto, no presente caso concreto, o que se observa
é uma distância muito grande entre os mesmos, não justificada pelo responsável pela Prestação de Contas Anual: Superávit de recursos não vinculados da ordem de R$
18.793,342,91, contra uma disponibilidade líquida após os
Restos a pagar não processados de R$ 161.093,89 e, Déficit financeiro nos recursos vinculados da ordem de R$
20.567.249,45, contra uma disponibilidade líquida negativa após os Restos a pagar não processados de R$
7.184.939,94.
Considero que, por força do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei
4.320/64, o superávit financeiro apurado nos recursos não
vinculados pode ser utilizado para abertura de crédito adicional suplementar no próximo exercício, razão pela qual
é imprescindível que prestação de contas anual permita a
verificação dos valores que o compõe sua apuração quando do encerramento do exercício. Todavia observei que a
presente inconsistência não se fez presente no exercício
subsequente, sinalizando adoção de providencias para corDiário Oficial de Contas

rigir a inconsistência. Desta forma, reconheço, no exercício
de 2015, a irregularidade apontada como decorrente falha
na elaboração das demonstrações do exercício.
Assim, à vista do entendimento técnico manifesto no Processo TC 03744/2016, o qual acompanhei em meu voto
7085/2017, entendo deva ser determinado à atual gestão do município para que tome providencias para garantir
que os demonstrativos que compõem a prestação de contas anual, sejam encaminhados de forma completa, nestes incluindo o Relatório de Gestão Fiscal de Restos a Pagar
(RGFRAP) que evidencie todas as informações necessárias
ao aferimento do cumprimento do artigo 55, inciso III, da
Lei Complementar Federal 101/2000.
RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO NÃO ATENDE A REQUISITOS da IN TCEES 34/2015
(item 11.1 do RT 00133/2017).
Conforme narrativa da Manifestação Técnica 0365/2018:
Em consulta ao sistema CidadES, constata-se que o arquivo RELOCI (Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno) não foi enviado
conforme prevê a IN 34/2015, sendo enviado em seu lugar
o Relatório de Gestão referente ao exercício de 2014.

do dentro das diretrizes estabelecidas pela IN TCEES nº
34/2015.
Ressalva-se que não foram apresentados documentos
comprovando os fatos alegados e não foi encaminhado o
Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno.
Considerando que a defesa não atendeu a citação deste
Tribunal de Contas, considera-se mantida a irregularidade
apontada na inicial.
Nessa fase processual – defesa oral – o gestor trouxe os seguintes argumentos:
Conforme já afirmado, o Anexo RELOCI (arquivo Prestação
de Contas Anual 12105/2016-8 RELOCI- ORIGINAL- 01_RELOCI_ 42.pdf), contém material estranho ao Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno.
Tal erro, escusável, foi cometido quando da preparação da
PCA para envio a este Sodalício. A Declaração do Contador
responsável pelo envio, Senhor NILTON SUAVES JUNIOR e
a cópia do Relatório e do Parecer Conclusivo do Controle interno, que ora juntamos, certamente saneará tal irregularidade.
O gestor não acostou documentação de suporte específica para este item.

Em sede de defesa inicial, o gestor argumentou que:

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

Contudo, a justificativa apresentada não foi suficiente para
afastar o indicativo de irregularidade, conforme se depreende da análise lançada na ITC 2.836/2017:

Compulsando os documentos e justificativas apresentadas
pelo gestor nesta fase processual, entendemos que não
merece prosperar tal argumentação. Explica-se.

Afirma o defendente que o envio do Relatório de Gestão
do Exercício de 2014, em detrimento do relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno foi erro formal que segundo aquele, será corrigido tão logo disponibilizado pela
atual gestão.

Nos termos do RT 133/2017, observou-se que o arquivo
RELOCI (Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão
central do sistema de controle interno) não foi enviado conforme prevê a IN 34/2015, sendo enviado em seu lugar o
Relatório de Gestão referente ao exercício de 2014.

Argumenta a defesa que tal relatório foi confecciona-

Em sua defesa, o gestor alegou que o arquivo RELOCI conti-

www.tce.es.gov.br
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nha material estranho ao Relatório e Parecer Conclusivo do
Controle Interno. Afirmou, ainda, que estaria encaminhando declaração do contador responsável pelo envio, bem como cópia do Relatório e do Parecer Conclusivo do Controle Interno.
Pois bem.
Primeiramente, cabe registrar que não identificamos, na
documentação acostada aos autos, os documentos aludidos pelo gestor.
Nesse sentido, não existem outros elementos para análise
nesse momento processual, fato este que nos remete para
a situação identificada na inicial.
Assim, vimos não acatar as alegações de defesa, fato este
que nos conduz a opinar pela manutenção do indicativo
de irregularidade apontado no item 11.1 do RT 133/2017
e 2.7da ITC 2.836/2017.
Como registrado pelo corpo técnico o gestor não acostou
aos autos quaisquer documentos relacionados ao Parecer
Conclusivo do Controle Interno.
Todavia, por estar em exame o exercício de 2015, em linha
com julgados recentesdesta Corte de Contas, tomo como
razão de decidir o fato de que naquele exercício foram promovidas diversas alterações por esta Corte de Contas à forma de apresentação das PCA’s (constantes na IN 34/2015) e
que as últimas mudanças ocorreram em 29/03/2016 (Anexo I da IN 34/2015) e 31/03/2016 (Anexo II da IN 34/2015),
coincidindo com o prazo de envio da PCA ao TCE. Ademais,
o exercício de 2015 foi o primeiro em que se exigiu na PCA
a apresentação do parecer conclusivo.
Assim, entendo que tal ausência não pode macular a Prestação de Contas Anual do exercício de 2015 e como não há
indicativos de que o Município não conta com a estrutura
de Controle Interno, deve ser recomendado ao gestor que,
Diário Oficial de Contas

nas futuras prestações de contas, encaminhe parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao artigo 82 da Lei Complementar
621/2012.
Ante o exposto, divergindo parcialmente da área técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Parecer
Prévio que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Recomendar ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO
COM RESSALVAS das contas do senhor LUIZMAR MIELKE,
Prefeito Municipal de Vila Valério, no exercício de 2015, nos
termos do art. 80, II, da Lei Complementar n.º 621/2012 c/c
o art. 132, inciso II, do Regimento Interno.
1.2. Determinar a atual gestor do Município de Vila Valério para que:
tome providencias para garantir que os demonstrativos
que compõem a prestação de contas anual, sejam encaminhados de forma completa, nestes incluindo o Relatório de
Gestão Fiscal de Restos a Pagar (RGFRAP) que evidencie todas as informações necessárias ao aferimento do cumprimento do artigo 55, inciso III, da Lei Complementar Federal 101/2000
1.3. Recomendar ao atual gestor do Município de Vila Valério que:
tome medidas visando o aprimoramento no estabeleciwww.tce.es.gov.br

mento de metas, adequando-as aos objetivos de sua gestão, de forma a atender o art. 4º, §§ 1º e 2º da Lei Complementar 101/2000;
nas futuras prestações de contas, encaminhe parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao artigo 82 da Lei Complementar
621/2012
1.4. Determinar ao Poder Executivo Municipal para que:
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício
em questão e o respectivo parecer prévio, na forma do art.
48 da LC n. 101/2000;
1.5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/06/2018 - 19ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas
(convocada).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Outras Decisões - 2ª Câmara
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões)
abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na
Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Decisão 01461/2018-3
Processo: 05197/2017-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
UG: PMVIVA - Prefeitura Municipal de Vila Valério
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: LUIZMAR MIELKE, ROBSON PARTELI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CITAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos das contas anuais apresentadas pelo Senhor Luizmar Mielke, Prefeito do município de
Vila Valério, exercício de 2016.
De acordo com o Relatório Técnico (RT) 064/2018 foram
constatados indicativos de irregularidade passíveis de citação do gestor responsável. Das irregularidades apontas no RT, verificou-se que as contas foram prestadas em
descumprimento ao prazo previsto na legislação vigente.
Nesse sentido, o Senhor Robson Parteli, atual prefeito do município de Vila Valério, foi citado, nos termos
Diário Oficial de Contas

da DECISÃO SEGEX 124/2018 e do TERMO DE CITAÇÃO
163/2018, a exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa quanto ao descumprimento do prazo para encaminhamento da PCA.

[...] dispõe o Regimento Interno do TCEES em seu art.
157, III, que a decisão em processo de prestação de contas concederá prazo de trinta dias, para que o citado
apresente razões de justificativa.

Dentro do prazo de 30 (trinta) dias, o Senhor Robson Parteli apresentou suas justificativas, consoante protocolo
TCEES 6530/2018.

Já o parágrafo 7º dispõe que o responsável que não atender à citação será considerado revel pelo Tribunal, para
todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo.

Ainda nos termos do RT 064/2018, foram constatadas sete irregularidades atribuídas ao ex-gestor, Senhor Luizmar Mielke. Da mesma forma que o atual gestor, ao ex-gestor foi concedido o direito ao contraditório e à ampla
defesa, conforme DECISÃO SEGEX 124/2018 e TERMO DE
CITAÇÃO 162/2018.

Ou seja, de todo exposto, entende-se que a Lei Complementar 621/2012 e o RITCEES regulamentaram a questão, estando a decisão sobre o pedido de prorrogação
vinculado a tais normativos.

Dentro do prazo de 30 (trinta) dias, o Senhor Luizmar
Mielke apresentou suas justificativas, consoante protocolo TCEES 6593/2018.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia, foi elaborada a Manifestação Técnica 00450/2018-3, propondo o indeferimento do
requerimento realizado pelo responsável, que requer a
baixa dos autos em diligência, pelo prazo de 90 dias, com
a finalidade de obter, pelas vias legais, junto ao Município
de Vila Valério ou junto ao Ministério da Integração Nacional, cópia integral dos processos que redundaram no
reconhecimento da situação de emergência.
Após, vieram os autos conclusos para este Gabinete.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Da análise da Manifestação Técnica 00450/2018-3 verifica-se que o requerimento feito pelo gestor responsável é
contestado pela Área Técnica, cujo entendimento, no caso em tela, é de que:
www.tce.es.gov.br

Isto é, entende-se que somente a modificação do RITCEES pode subsidiar decisões favoráveis à concessão de
mais prazo, visto que tal regra está expressamente disposta na Lei Complementar 621/2012.
Desta forma, propomos indeferir o pedido dando-se ciência ao interessado.
(grifei)
No presente caso, entendo que, não obstante seja inapropriada a baixa do processo em diligência no prazo requerido pelo gestor responsável, assim como seja indesejável a relativização de normas processuais que contenham prazos definidos pela legislação regente deste
TCEES, excepcionalmente, a partir de requerimento devidamente fundamentado, conforme o faz o Sr. Luizmar
Mielke, é possível a flexibilização da norma contida no
art. 63, I, da LC 621/2012 c/c art. 300, § 1º, do RITCEES,
para que à luz do princípio da ampla defesa, seja concedida a prorrogação do prazo de citação.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da
Área Técnica, VOTO por que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

1. DELIBERAÇÃO

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim

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:

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

1.1. Prorrogar o prazo da citação por 15 (quinze) dias,
contados da publicação desta decisão, devendo tal dilação ser estendida aos demais citados nos presentes autos, oportunizando-se aos gestores responsáveis a apresentação dos documentos que por razões excepcionais
não puderam ser trazidos no prazo estabelecido na DECISÃO SEGEX 00124/2018-2.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator. Vencido o
conselheiro João Luiz Cotta Lovatti que votou por negar
a prorrogação.
3. Data da Sessão: 04/07/2018 – 21ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator) e Domingos Augusto Taufner;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 01462/2018-8
Processo: 06141/2017-4
Diário Oficial de Contas

Representante : Membros do Ministério Público de Contas (LUCIANO VIEIRA)
Responsável: THIAGO PECANHA LOPES, MONYQUE NOGUEIRA SALES SANTOS, TEREZINHA CORDEIRO BARBIRATO, ALINE DE ALMEIDA MARVILLA, EMILSON DA CONCEICAO JUNIOR, JOELMA ABREU SILVA, ORLANDO BERGAMINI JUNIOR, RICARDO RIOS DO SACRAMENTO, MONIQUE FERREIRA RIBEIRO DE MATOS ALBERONE, MARCIASILVA BITENCOURT, LUCIENE PECANHA LOPES ARCANJO
REPRESENTAÇÃO – PERDA DE OBJETO DE MEDIDA CAUTELAR – CITAÇÃO – INSTRUIR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de representação, com pedido de concessão de
medida cautelar, protocolada nesta Corte de Contas pelo
Ministério Público de Contas, através do Procurador Luciano Vieira, em desfavor do Município de Itapemirim,
em razão de supostas ilegalidades contidas nos Editais
de Processos Seletivos Simplificados de nºs 07 e 08/2017
destinados à contratação temporária de profissionais para o atendimento de necessidade considerada de excepcional interesse público.
Após trâmites processuais, encaminhados os autos à
Unidade Técnica, esta por meio de manifestação nº
1347/2017 pugnou pela concessão da medida cautelar.
Na ocasião analisando os editais objurgados, observando
www.tce.es.gov.br

que havia informações no preâmbulo dos editais motivos
que justificassem a necessidade da contratação de cada
cargo e necessidade de verificação dos fatos visando a
instrução do feito, pugnou pela notificação do responsável para apresentação e documentos.
Não obstante, observei, ainda que existiam vários cargos previstos nos editais, como médico, farmacêutico,
nutricionista, psicólogo, professor, técnico em tecnologia da informação, engenheiros, contadores, dentre outros, onde entendi que, a princípio seriam considerados
como efetivos e essenciais para a continuidade da Administração.
Verifiquei, ainda que o prazo de validade para os processos seletivos é de 06 (seis) meses prorrogável por igual
período, à exceção dos cargos para: Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Limpeza Pública, Auxiliar de Serviços Gerais, Agente de Vigilância Patrimonial, Motorista/Área e
Operador de Máquinas Pesadas/Área, seriam extintos
em razão da Lei Complementar nº 194/2016, onde terão
o prazo de validade até 12 de dezembro de 2017.
Por fim, acrescentando que a situação do Município de
Itapemirim é delicada desde o exercício de 2015 com o
afastamento e retorno de Prefeito e outras autoridades
pelo Poder Judiciário, entendi que a boa administração
encontrava-se prejudiciada.
Nesse pensamento, entendi melhor a análise dos documentos faltantes – essenciais para apreciação da cautelar
– para posteriormente apreciá-la, o que fui acompanhado pelos meus pares gerando a Decisão TC 5064/2017.
Atendendo notificação desta Casa, os Responsáveis encaminharam documentos consoante se nota nos eventos
48 a 65.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Instada a se manifestar a Secex/Previdência por meio de
Instrução Técnica Inicial nº 237/2018-2, observando que
em conformidade com a Decisão do Colegiado em aguardar a documentação necessária para manifestação da
cautelar pretendida, acabou por perder o objeto da sua
análise em razão de que, diante do prosseguimento do
processo seletivo, os cargos já encontram ocupados, pugnado pela citação dos responsáveis ante a possibilidade
de possível irregularidade passível de multa.
Em despacho nº 2234/2018-7, o Coordenador da SecexPrevidência em substituição, manifestou-se no sentido
de acolher o entendimento esposado na Manifestação
Técnica nº 1347/2017 sugerindo o acolhimento da medida cautelar determinando ao jurisdicionado que se abstenha de convocar e contratar novos candidatos.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
Pois bem, considerando a necessidade de análise da medida cautelar passo a manifestar:
REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR:
A Lei Complementar Estadual nº 621/2012 prevê, expressamente, a possibilidade deste Tribunal de Contas determinar à autoridade competente a suspensão de execução de ato, procedimento administrativo ou contrato, inclusive por meio de medida cautelar, conforme se depreende dos seguintes artigos:
“Art. 125. São medidas cautelares, dentre outras previstas nesta Lei Complementar:
[...] II - a sustação da execução de ato ou de procedimento administrativo, até que se decida sobre o mérito da
questão suscitada;
É cristalino, portanto, o poder-dever atribuído às Cortes
de Contas para atuação preventiva no controle externo
Diário Oficial de Contas

dos atos da Administração Pública, especialmente diante
da previsão expressa da Lei Orgânica e do Regimento Interno deste Tribunal.

Médico;

No presente caso, o Ministério Público de Contas interpôs a presente Representação com pedido de cautelar
objetivando suspender os Processos Seletivos Simplificados nº 007/2017 e 008/2017 em 22/08/2017, alegando irregularidades nos editais e, via de consequência nas
possíveis contratações.

Peça Complementar 5720/2017-1- Cláusula 9.4 do edital
prevendo o prazo de validade do processo seletivo e dos
contratados de 06 (seis) meses podendo ser prorrogado
por igual período.

Após trâmites processuais, onde se verificou a necessidade de dilação de prazo para apresentação de justificativa prévia em razão de assassinato de Secretário Municipal com decretação e luto e após justificativa, novos documentos seriam imprescindíveis para continuidade da
análise dos autos, infelizmente, culminou com a apresentação da Instrução Técnica Inicial 08 (oito) meses após a
interposição da representação, onde entendeu a SecexPrevidência pela perda do objeto da cautelar em razão
de preenchimento dos cargos oferecidos nos editais impugnados.
Não obstante, a Coordenadoria da SecexPrevidência, dissentindo do entendimento, manifestou-se no sentido de
concessão da medida cautelar.
Feitas estas breves considerações, compulsando os autos, verifico:
Evento 61 – Processo Administrativo 35.073/2017 – Termo de Ajuste e Conduta do Município de Itapemirim
comprometendo-se até o dia 31/12/2018 finalizar Concurso Público;
Evento 62 e 63 – Lista de servidores efetivos e contratados para os cargos essenciais como, por exemplo: Fisioterapeuta; Engenheiro Civil, Educador Social; Contador;
www.tce.es.gov.br

Evento 64 – Relação de profissionais contratados através
de processo seletivo – maioria em setembro/2017;

Com efeito, para que haja a concessão da medida cautelar nos moldes do novo código de ritos, necessário verificar se a técnica processual destina à preservação do resultado útil do processo, desde que atendidos os requisitos legalmente previstos para tanto.
No caso concreto, visualizo que o Município de Itapemirim, vem ao longo dos anos, promovendo processos seletivos sem que conste nos autos, justificativa para contratação temporária, o que por si só, a princípio, vem apresentando conduta irregular sujeita às penalidades por esta Corte de Contas.
Não obstante, de início, entendi necessária a juntada de
outros documentos para fundamentar minha decisão
quanto à concessão da cautelar pretendida, me preocupando com a possível contratação de profissionais essenciais para a Administração no sentido de atender a população local.
Visualizo que, pelos documentos acostados aos autos,
muitos contratados decorrentes dos editais impugnados,
principalmente na área de saúde são temporários, sendo
que, a não prestação de serviços por estes profissionais
poderão trazer maiores prejuízos à comunidade, portanto, a não contratação, ao meu sentir, se reveste em medida inadequada e desarrazoável, em razão do perigo da
demora inverso que ocorre quando houver dano irrepaSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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rável à parte contrária, ou seja, quando o dano resultante da concessão da medida for superior ao que se deseja evitar.
Verifico, também que a contratação dos profissionais decorrente dos processos seletivos, somente poderão se
manter até o final do corrente ano, em razão do prazo final e do comprometimento firmado com o Ministério Público Estadual decorrente do Termo de Ajuste e Conduta.
Além das razões acima, impende sinalizar que consta no
pedido cautelar pugnado pelo Ministério Público de Contas que seja determinada a suspensão dos Processos Seletivos Simplificados na fase que se encontrarem, contudo como bem sopesado pela unidade técnica na ITI nº
237/2018 os processos seletivos já encontram-se homologados com contratações já efetuadas, e em relação ao
Cargo de Agente Fiscal de Renda foram desconsideradas
do Edital nº 008/2017, configurando Perda do Objeto da
medida liminar.
Assim, diante destas ponderações, por ter vislumbrado
a configuração do perigo da demora em razão descontinuidade de serviços essenciais de saúde à população do
Município de Itapemirim, bem como a possibilidade de
contratação até o dia 31/12/2018 e diante da homologação e contratação de profissionais decorrente dos Editais
objurgados, acompanho o entendimento exarado na ITI
nº 237/2018, por entender prejudicada análise da liminar por Perda de Objeto.

1. DELIBERAÇÃO

do n. 008/2017

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos na sessão da 2ª Câmara, acolhendo a
Instrução Técnica Inicial nº 237/2018, dissentindo do despacho nº 22341/2018-7 da Coordenadoria da SecexPrevidência, ante as razões expostas pelo relator:

JOELMA ABREU SILVA – Presidente da Comissão Especial
do Processo Seletivo Simplificado n. 008/2017

1.1. DEIXAR DE APRECIAR a Cautelar pretendida referente à suspensão dos processos Seletivos Simplificados, instrumentalizados nos Editais nºs 007 e 008/2017 do Município de Itapemirim, em razão da PERDA DE OBJETO, nos
moldes delineados no presente voto;
1.2. CITAR com base no art. 56, II da LC 621/21012 e Art.
157, III do RITCEES os responsáveis indicados no quadro
adiante, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente
razões de justificativa, bem como os documentos que julgar pertinentes, em razão dos indícios de irregularidades
detectados na Instrução Técnica Inicial - ITI nº237/20182:
THIAGO PEÇANHA LOPES – Prefeito Municipal de Itapemirim
EMILSON DA CONCEIÇÃO JÚNIOR – Secretário Municipal
de Administração, Planejamento e Gestão
MARCIA SILVA BITENCOURT – Presidente da Comissão Especial Coordenadora do Processo Seletivo Simplificado n.
007/2017

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.

MONIQUE FERREIRA RIBEIRO DE MATOS ALBERONE –
Procuradora Geral Municipal

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

ALINE DE ALMEIDA MARVILLA DA SILVA – Coordenadora da Comissão Especial do Processo Seletivo Simplifica-

Conselheiro Relator
Diário Oficial de Contas

RICARDO RIOS DO SACRAMENTO – Controlador Geral

www.tce.es.gov.br

LUCIENE PEÇANHA LOPES ARCANJO – Secretária Municipal de Educação Realização de processo seletivo simplificado com exiguidade de prazo de inscrição, prova exclusivamente de títulos e privilegiando a experiência profissional púbica, em afronta aos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e da isonomia.
THIAGO PEÇANHA LOPES – Prefeito Municipal de Itapemirim
EMILSON DA CONCEIÇÃO JÚNIOR – Secretário Municipal
de Administração, Planejamento e Gestão
LUCIENE PEÇANHA LOPES ARCANJO – Secretária Municipal de Educação Promoção irregular de editais de processos seletivos simplificados para contratação de servidores temporários em detrimento à realização de concurso
público e processo seletivo público
1.3. Orientar ao responsável quanto à observância do
formato dos documentos (defesa e anexos) aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015. Ademais, para efeito de citação deverá
ser enviado, juntamente com o Termo, cópia da Instrução
Técnica Inicial 237/2018 e desta Decisão.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/07/2018 – 21ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator) e Domingos Augusto Taufner;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (reSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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lator).

de gerenciamento de bilhetagem e bobinas de etiquetas.

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

Em síntese, a representante alega a ocorrência de “excesso de formalismo” no referido certame; cerceamento da
ampla competição; restrição indevida à competitividade
e inobservância aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. Requer a representante o acolhimento da denúncia e a suspensão cautelar do
procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial
47/2017.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 01463/2018-2
Processo: 03020/2018-2
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Representante : OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
- EPP [PEDRO ERNESTO RANGEL ALVES JUNIOR (CPF:
004.362.577-00)]
Responsável : ROBERTINO BATISTA DA SILVA, GEORGE
MACEDO VIEIRA, REYNAN GONCALVES DE SOUZA
REPRESENTAÇÃO – MANTER CAUTELAR CONCEDIDA –
RATIFICAR DECISÃO SEGEX 318/2018-2 – CITAÇÃO – NOTIFICAÇÃO - DETERMINAÇÃO.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os autos de representação, com pedido de cautelar, formulada pela empresa Osíris Comércio e Serviços
Ltda., em face da Prefeitura Municipal de Marataízes, alegando supostas irregularidades ocorridas no Pregão Presencial 47/2017, cujo objeto é a contratação de empresa
para prestação de serviços de cópia e digitalização com
cessão de equipamentos multifuncionais e impressoras,
com manutenção corretiva, fornecimento de todas as peças, partes ou componentes necessários, bem como de
todos os suprimentos, materiais de consumo, software
Diário Oficial de Contas

Nos termos da Decisão Monocrática 529/2018-6, ratificada pela Decisão 850/2018-4, a 2ª Câmara desta Corte
deliberou pelo conhecimento da Representação; acolher
o pedido de medida cautelar e determinar a suspensão
imediata do Pregão Presencial 47/2017, na fase em que
se encontra, até ulterior manifestação deste Tribunal;
Notificar os responsáveis, Sr. Robertino Batista da Silva,
Prefeito Municipal de Marataízes e Sr. George Macedo
Vieira, Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Marataízes, para apresentarem toda a documentação pertinente à referida licitação (cópia completa do processo
administrativo do município) no prazo de 10 (dez) dias e
se manifestem acerca do conteúdo da Manifestação Técnica 242/2018. Deliberou-se ainda pela remessa de cópia da Manifestação Técnica 242/2018 aos responsáveis
e por dar-se ciência ao representante desta Decisão.
Notificados, os responsáveis prestaram esclarecimentos
a esta Corte e apresentaram pedido de revisão em caráter de urgência da liminar concedida (Petição Intercorrente 741/2018-5 e Peça Complementar 395/2018 -8, sendo
os autos remetidos à área técnica para instrução com base nas informações juntadas (despacho 24715/2018).
Por conseguinte, o NTI exarou a Manifestação Técnica
395/2018-8 e a Instrução Técnica Inicial 295/2018-5, cuja
www.tce.es.gov.br

proposta de encaminhamento deu origem à Decisão SEGEX 318/2018-2 com o seguinte teor:
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
secretário-geral de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o Sr. George Macedo Vieira (Pregoeiro Oficial), para que, no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, apresente razões de justificativas / alegações de
defesa, bem como os documentos que entender necessários, em razão das ocorrências constantes da Instrução
Técnica Inicial 00295/2018-5.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, da Manifestação Técnica 00395/20188, bem como da Instrução Técnica Inicial 00295/2018-5,
juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do
art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do
julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art.
101 do mesmo diploma normativo, em observância aos
princípios do devido processo legal, contraditório, ampla
defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com
o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de controle externo
PEDRO ALBERTO BUSATTO BROSEGHINI
Coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação e
Comunicação
De posse dos autos, encaminhei novamente o presente feito ao NTI para o cumprimento do despacho
24715/2018, inclusive quanto ao pedido de revisão de liminar concedida (Despacho 27781/2018-1).
Nos termos da Manifestação Técnica 480/2018-4 conDiário Oficial de Contas

cluiu aquele Núcleo não ser producente executar o novo
contrato com a T.M. Amaral, passível de anulação devido
aos indícios de irregularidades apontados na Manifestação Técnica 395/2018. Em razão disso, opina pela manutenção da liminar concedida. Ressalta ainda que a Manifestação Técnica 00395/2018-8 e a Instrução Técnica Inicial 00295/2018-5 sugeriram a citação do Sr. George Macedo Vieira (Despacho 28455/2018-2).

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

Tendo em vista o meu período regulamentar de férias,
os autos foram encaminhados à consideração do Senhor
Presidente deste Tribunal de Contas, Conselheiro Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, para deliberação, por força do
art. 20, inciso XXII, do RITCEES. Entendendo sua Excelência que o juiz natural da causa já havia deliberado quanto ao pedido cautelar presente nos autos, deferindo a tutela de urgência pretendida, não vislumbrou, de plano, o
periculum in mora reverso, e assim, devolveu os autos ao
gabinete deste Relator.

1.1. Manter a medida cautelar determinada na Decisão Monocrática 529/2018-6, ratificada pela Decisão TC
850/2018-4, em que a 2ª Câmara desta Corte deliberou
pelo conhecimento da Representação; acolher o pedido
de medida cautelar e determinar a suspensão imediata
do Pregão Presencial 47/2017, na fase em que se encontra, até ulterior manifestação deste Tribunal; dentre outras providências;

Pois bem.

1.2.2. Cumpra a Decisão SEGEX 00318/2018-2, encaminhando-lhes cópias da Manifestação Técnica
00395/2018-8; da Instrução Técnica Inicial 00295/20185, da Decisão SEGEX 00318/2018-2 e da Manifestação
Técnica 480/2018-4, juntamente com o Termo de Citação.

Considerando as manifestações da área técnica deste Tribunal, externadas nos termos da Manifestação Técnica
00395/2018-8; da Instrução Técnica Inicial 00295/20185, da Decisão SEGEX 00318/2018-2 e da Manifestação
Técnica 480/2018-4, tendo esta última após a devida análise opinado, inclusive, pela manutenção da liminar concedida, verifica-se que os autos estão regularmente instruídos, restando apenas o posicionamento deste Relator e da respectiva Câmara desta Corte acerca do pedido
apresentado.
Pelo exposto, acompanhando o entendimento do corpo
técnico, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração:
www.tce.es.gov.br

1.2. Determinar à Secretaria Geral das Sessões que:
1.2.1. Notifique os responsáveis do teor desta Decisão;

1.2.3. Dê ciência ao douto Ministério Público de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/07/2018 – 21ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (reSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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lator/em substituição).
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 01468/2018-5
Processo: 03015/2009-2
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: CMF - Câmara Municipal de Fundão
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável : OZAIR RIBEIRO, ANDRE LUIZ RANGEL RIBEIRO
Denunciante: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DENÚNCIA – CONHECER – DECRETAR PRESCRIÇÃO – REJEITAR ALEGAÇÕES DE DEFESA – CONVERTER EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – RESSARCIMENTO – NOTIFICAR – ALERTAR
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os autos de denúncia formulada pelo Procurador-Chefe da Procuradoria de Justiça de Contas (à época)
que encaminhou documentação arrolada pelo Senhor
Marcelo Zenkner, então Promotor da 8ª Vara Cível de Vitória, solicitando a apuração de possíveis irregularidades
no pagamento dos edis da Câmara Municipal de Fundão
(fls. 01/89).
Alegam os denunciantes a existência de supostas irregularidades no pagamento aos edis da Câmara Municipal de Fundão por sessões extraordinárias realizadas nos
meses de julho nos anos de 1999 a 2005.
Diário Oficial de Contas

Tendo sido apurado que os fatos noticiados, não haviam sido objeto de análise por este Tribunal de Contas
(fl. 100 não numerada), o feito foi recebido como denúncia (fl. 107), os autos foram encaminhados à 4ª Controladoria Técnica (fl. 110) e desencadeou-se auditoria denúncia em atendimento ao Plano e Programa de Auditoria 350/2009 (fls. 111/113), que resultou na elaboração
do Relatório de Auditoria Denúncia RA-D 41/2009 (fls.
114/123 e documentos), no qual foram confirmados indícios de irregularidades.
De acordo com as informações obtidas, foi elaborada a
Instrução Técnica Inicial ITI 118/2010 (fls. 384/389), por
meio da qual foi sugerida a citação do Senhor Ozair Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Fundão durante o
período de 1999 a 2001, objeto da presente denúncia, o
que foi corroborado pelos termos da Decisão Preliminar
TC 45/2010(fl. 394), na qual se assinou prazo improrrogável de 45 dias para a apresentação de justificativas.
Salienta-se que a Instrução Técnica Inicial – ITI 118/2010
sugeriu a citação apenas do responsável Ozair Ribeiro,
tendo em vista que a área técnica ao analisar a Lei Orgânica do Município auditado e suas emendas, verificou
que o recesso parlamentar nos meses de julho foi abolido
no período compreendido entre julho de 1996 a julho de
2001. Com isso, os indícios de irregularidades foram constatados apenas nos anos em que o Senhor Ozair Ribeiro
foi o ordenador de despesas (01/01/1999 a 05/02/2002),
sendo assim, necessária apenas a citação deste responsável, visto que as irregularidades nos outros exercícios objeto da presente denúncia foram esclarecidas.
Realizada a tentativa de citação, o Termo de Citação nº
65/2010 (fl. 395), retornou a este Tribunal com a informação dos correios de que o interessado veio a óbito (fl.
www.tce.es.gov.br

396), os autos foram submetidos à consideração do Relator que, em atenção aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, encaminhou os presentes autos para renovar a citação em nome do espólio do Senhor Ozair Ribeiro (fl. 401).
Regularmente citado o espólio, o inventariante Senhor
André Luiz Rangel Ribeiro, apresentou justificativas e documentos, juntados às fls. 410/415, sendo os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (NEC) para elaboração de Instrução Técnica Conclusiva.
A instrução técnica conclusiva foi expedida com a seguinte conclusão:
2. CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
2.1. Levando em conta as análises procedidas e as motivações adotadas, conclui-se pela PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA apresentada diante da constatação das seguintes irregularidades:
2.1.1. Ausência de sessões ordinárias nos meses de julho dos exercícios analisados, conforme narrado no item
1.1 desta Instrução Conclusiva.
Base Legal: Artigo 9º da Lei Orgânica Municipal.
Responsável: Espólio de Ozair Ribeiro – Presidente da Câmara Municipal de Fundão.
Ressarcimento: sendo passível de ressarcimento ao erário o valor de R$ 21.410,59 (vinte e um mil, quatrocentos
e dez reais e cinquenta e nove centavos) correspondente
a 8.988,4950 (oito mil e oitenta e oito vírgula quatro mil
novecentos e cinquenta) VRTE’s.
2.2. Tendo em vista a existência de DANO presentificado
no item 2.1.1, no valor de R$ 21.410,59 (vinte e um mil,
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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quatrocentos e dez reais e cinquenta e nove centavos)
equivalente a 8.988,4950 (oito mil e oitenta e oito vírgula quatro mil novecentos e cinquenta) VRTE’s, sugere-se,
preliminarmente, a conversão dos autos em tomada de
contas especial na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei
Complementar 621/2012, ressaltando que os responsáveis já foram devidamente citados quanto à possibilidade
de ressarcimento, nos moldes do artigo 162 da Resolução
TCE 182/2002 e Termo de Citação nº 0228/2010, fls. 401.
2.3. Isto posto e diante do preceituado no artigo 79, inciso III, da Resolução TCE 182/2002, conclui-se opinando por:
2.3.1. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo espólio de Ozair Ribeiro, em razão da irregularidade
disposta no item 1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva.
2.3.2. Julgar irregulares as contas do senhor Ozair Ribeiro – Presidente da Câmara Municipal de Fundão nos exercícios de 1999, 2000 e 2001 pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 2.1.1 pelo cometimento de infração
que causou dano injustificado ao erário, condenando, ao
ressarcimento no valor de R$ 21.410,59 (vinte e um mil,
quatrocentos e dez reais e cinquenta e nove centavos)
equivalente a 8.988,4950 (oito mil e oitenta e oito vírgula
quatro mil novecentos e cinquenta) VRTE’s, com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
2.3.3. Sugerir, que seja solicitado a Câmara Municipal do
Município de Fundão as folhas de pagamento dos meses
de julho de 1996, 1997 e 1998 para verificação se houve
também neste período a remuneração indevida de sessões extraordinárias aos edis. Tendo em vista que a equipe de auditoria analisou a Lei Orgânica do Município auditado e suas Emendas, e verificou que o recesso parlaDiário Oficial de Contas

mentar nos meses de julho foi abolido no período compreendido entre julho de 1996 a julho de 2001 (fl. 119).
2.3.4. Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao denunciante do teor da decisão final a ser proferida, conforme preconiza o §3º, do artigo 91, da Resolução TC
182/2002 (Regimento Interno do TCEES).
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer PPJC 2273/2014 (fl. 435), se manifesta pelo acolhimento da Instrução Técnica Conclusiva ITC – 1474/2013 (fls.
419/431), anuindo com os argumentos fáticos e jurídicos
delineados.
Permanecendo por aproximadamente quatro anos no
gabinete do Relator Conselheiro José Antônio Almeida
Pimentel sem impulsos processuais, os autos retornaram
ao Ministério Público de Contas para manifestação quanto à possibilidade dos atos praticados estarem alcançados pela prescrição.
O Parecer Ministerial de lavra do Exmo. Senhor Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se nos seguintes termos:
Por força do Despacho 16965/2018-5 (fl. 437), foram os
autos encaminhados ao Parquet de Contas para manifestação quanto à possível ocorrência do fenômeno prescricional.
De plano, fácil é constatar a prescrição da pretensão punitiva.
Por outro lado, registra-se a imprescritibilidade do dano
ao erário de R$ 8.988,4950 VRTE.
É o Relatório.
PRELIMINARES
Inicialmente, cabe registrar a presença dos requisitos newww.tce.es.gov.br

cessários para admissibilidade da denúncia discriminados nos artigos 91 e 92 da Lei Complementar nº 32/1993,
legislação vigente à época.
Ainda, na seara inicial, reconheço a ocorrência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva deste Egrégio
Tribunal de Contas, tendo em vista que a citação válida
do responsável através do seu espólio ocorreu em 18 de
junho de 2010 (fl. 406), consumando-se por completo no
ano de 2015.
Inobstante tal fato, permanece a obrigação de ressarcimento ao erário de 8.988,4950 VRTE’s, tendo em vista a
imprescritibilidade do dano.
Ausência de sessões ordinárias nos meses de julho dos
exercícios analisados
Conforme pontuado no Relatório de Auditoria Denúncia
RA-D 41/2009 e na Instrução Técnica Inicial ITI 118/2010,
a equipe de auditoria analisou a Lei Orgânica Municipal
de Fundão e suas Emendas, com isso, verificou que o recesso parlamentar nos meses de julho foi abolido no período compreendido entre julho de 1996 a julho de 2001
(fls. 119).
Foi apurado que nos meses de julho de 1999 a julho de
2001, a Câmara Municipal de Fundão realizou sessões extraordinárias remunerando os vereadores por sessão.
Conforme documentos analisados pela equipe técnica
constatou-se que o Regimento Interno da Câmara previa
para o mês de julho do período em questão a ocorrência de duas sessões ordinárias, ou seja, a extraordinária
ocorreria a partir da terceira sessão.
Diante disso, percebe-se que as sessões pagas como extraordinárias sendo duas no ano de 1999, uma no ano
2000 e uma no ano 2001, na verdade deveriam ser traSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tadas como ordinárias com remuneração já contemplada
nos subsídios mensais dos edis.
A equipe técnica entendeu que o ordenador de despesas inobservou o disposto no artigo 9º da Lei Orgânica
do Município de Fundão, alterado pela Emenda nº 01/95,
que assim previa que: “A Câmara Municipal reunir-se-à
anualmente, na sede do Município, de 15 de fevereiro a
15 de dezembro”. [...]
O Senhor André Luiz Rangel Ribeiro, inventariante do espólio do Senhor Ozair Ribeiro, em suas justificativas alegou às fls. 410/415, que até o mês de outubro do ano de
1995, a Câmara Municipal de Fundão não realizava sessões legislativas ordinárias durante o mês de julho, por
tratar-se de período de recesso parlamentar no referido
município.
Explicou que, com o advento da Emenda a Lei Orgânica
Municipal nº 01/95 de outubro de 1995, que alterou a redação do artigo 9º da Constituição Municipal e, por conseguinte, extinguiu o período de recesso nos meses de
julho, aquelas sessões legislativas que antes se realizavam em caráter extraordinário, passaram ex vi legis a se
realizar ordinariamente.
Todavia, durante os anos de 1996, 1997 e 1998, período
em que o Senhor Ozair Ribeiro não era o ordenador de
despesas da Câmara Municipal de Fundão, todas as sessões que foram realizadas no mês de julho, foram remuneradas de forma extraordinária, a despeito da novel legislação.
Afirma ainda o inventariante às fls. 412/413 que, tal expediente, acabou por induzir o Senhor Ozair Ribeiro a cometer o erro durante o período de 1999 a 2001, por acreditar que uma vez que as sessões realizadas nos meses
Diário Oficial de Contas

de julho dos anos de 1996, 1997 e 1998 foram pagas de
forma extraordinária, com a remuneração dos vereadores para a realização das mesmas, o certo seria continuar com o procedimento adotado anteriormente. Informa
ainda, que o responsável desconhecia à época os termos
da Emenda a Lei Orgânica nº 01/95, que alterou a redação do artigo 9º desta mesma lei.
O defendente conclui a sua defesa afirmando que reconhece que o Senhor Ozair Ribeiro errou ao remunerar indevidamente os seus pares durante o período analisado.
No entanto, tal erro ocorreu sem dolo por parte do responsável e que não teria ele procedido da mesma forma
caso soubesse que tal conduta estava vilipendiando a legislação municipal, expediente que havia se realizado em
todos os regimes anteriores.
Destacou ainda, que houve a ocorrência por parte do Senhor Ozair Ribeiro de Erro de Proibição Escusável, que tal
erro exclui a culpabilidade do agente, pois este atua sem
consciência atual ou potencial da ilicitude.
Tal justificativa apresentada pelo defendente, não deve
lograr êxito, pois sendo o Senhor Ozair Ribeiro, presidente da Casa de Leis do Município de Fundão, tinha o dever
de conhecer a Lei Orgânica do Município.
Outrossim, o artigo 3º da Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro prevê que “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” e ainda o Regimento Interno da Câmara Municipal de Fundão dispõe
sobre o compromisso de posso do Presidente da Câmara, verbis:
Art. 4º. § 4º O Presidente, de pé, no que será acompanhado pelos presentes, prestará o seguinte compromisso: Prometo defender e cumprir as Constituições e as leis
www.tce.es.gov.br

da República, do Estado e do Município bem como desempenhar, fiel e lealmente, o mandato que me foi confiado pelo povo fundãoense, promovendo o bem geral
do Município” e, em seguida, feita a chamada pelo 1º Secretário, cada Vereador, de pé, o ratificará dizendo: “Assim o prometo”.
Também não deve prosperar a justificativa de que a remuneração em caráter extraordinário dos vereadores era
praxe, uma vez que tal remuneração havia se realizado
em todos os anos anteriores (julho dos anos 1996, 1997
e 1998) ao período analisado.
Na qualidade de ordenador de despesas e Presidente da
Câmara, deveria o Senhor Ozair Ribeiro ter analisado e
remunerado os edis de acordo com a legislação vigente
à época, seguindo os princípios da gestão responsável,
pois o ordenador de despesas é o agente público com capacidade e legitimidade para assumir a autoridade de gerir dinheiro e bens públicos, de cujos atos resulta o dever
de prestar contas.
Quanto a alegação de “erro de proibição escusável”, embora a aplicação seja na área penal, foi utilizado neste
processo, por analogia pelo defendente, sendo importante o esclarecimento quanto ao termo, conforme a doutrina, diz que “alegar erro de proibição não elimina a culpabilidade, pois não basta mera exclusão da consciência
atual da ilicitude”. É necessária a análise do fato quanto a
“Potencial consciência da ilicitude”, a fim de se evitarem
abusos o legislador erigiu como requisito da culpabilidade não o conhecimento do caráter injusto do fato, mas a
possibilidade de que o agente tenha esse conhecimento
no momento da ação ou omissão. Trata-se da potencial
consciência da ilicitude. Dessa forma, o que importa é investigar se o sujeito, ao praticar o crime, tinha a possibiSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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lidade de saber que fazia algo errado ou injusto, de acordo com o meio social que o cerca, sua formação cultural,
seu nível intelectual”. [...] CAPEZ, Fernando (in Curso de
Direito Penal, Parte Geral vol. 1, Ed. Saraiva 2001, p. 273).
Feitas estas considerações, em análise preliminar, é inescusável a irregularidade concernente ao pagamento das
sessões ordinárias como se extraordinárias fossem, durante o período em que o recesso parlamentar estava formalmente abolido, com o advento da Lei Orgânica Municipal nº 01/95 de outubro de 1995, que alterou
a redação do artigo 9º da Constituição Municipal, verificado nos meses de julho de 1999, 2000 e 2001, uma vez
que violou uma determinação legal, à época vigente.
O então Presidente da Câmara Municipal de Fundão, Senhor Ozair Ribeiro, somente poderia autorizar a realização de tais despesas à vista da existência de vínculo obrigacional válido. Como ordenador de despesas, tinha o
dever de supervisionar o fundamento jurídico dos atos
de despesa a ele submetidos, ou, ao menos, certificar-se
de que os seus subordinados diretos assim o fizessem.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º,
diz que, in verbis:
Art. 37. § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Os artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro estabelecem como regra, que:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilíDiário Oficial de Contas

cito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dando a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Tais dispositivos legais estabelecem de forma inequívoca que o agente público ou privado que tenha concorrido
para a ocorrência do dano, seja por ação, omissão dolo
ou culpa, possui a obrigação de reparação.
Além disso, há a necessidade de recorrer aos ensinamentos de renomados juristas buscando averiguar os critérios adotados pela doutrina para a apreciação do elemento culpa.
“Para se verificar se existiu, ou não, erro de conduta, e,
portanto, culpa, por parte do agente causador do dano,
mister se faz comprar o seu comportamento com aquele
que seria norma e correntio em um homem médio, fixado como padrão. Se de tal comparação resultar que o dano derivou de uma imprudência, imperícia ou negligência
do autor do dano, nos quais não incorreria o homem padrão, criado in abstrato pelo julgador, caracteriza-se a culpa, ou seja, o erro de conduta”. RODRIGUES, Silvio (in Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva 2000,
p. 144):
No mesmo sentido: “... o comportamento do agente será reprovado ou censurado, quando, ante circunstâncias
concretas do caso, se entende que ele poderia ou deveria ter agido de modo diferente” DINIZ, Maria Helena (in
Curso de Direito Civil Brasileiro, Responsabilidade Civil,
Ed. Saraiva, p. 33).
Analisando, especificamente, os atos praticados pelo
Senhor Ozair Ribeiro, o defendente alega que não houve presença de dolo ou má-fé na conduta do Presidente
da Câmara. Ressalta-se que, não há nos autos elementos
www.tce.es.gov.br

que comprovem que o responsável ao realizar os pagamentos ordinários como se extraordinários fossem, possuía o intuito de lesar os cofres públicos o que afasta a
configuração da prática de ato doloso.
Contudo, apesar da conduta do Senhor Ozair Ribeiro não
possuir dolo, o mesmo obrou com culpa na modalidade
negligência e imprudência, e nisto consiste a sua responsabilidade.
A negligência ocorreu porque agiu com falta de atenção e
ausência de reflexão necessária, deixando de prever o resultado, que no caso em questão, podia e deveria ser previsto. Já a imprudência consiste, pois agiu sem as cautelas
necessárias no exercício de suas funções, remunerando
indevidamente seus pares, sem observar as normas internas que regem a Câmara Municipal, em especial a Lei
Orgânica Municipal, que expressamente, conforme visto
em seu art. 9º, à época vigente, aboliu o recesso parlamentar nos meses de julho. Houve, portanto, violação do
dever de cuidado por parte do Senhor Ozair Ribeiro, que
poderia e deveria ter agido de outra forma, posto que como Presidente da Câmara do Município de Fundão não
poderia ter ignorado o cumprimento da lei.
No caso em questão, ficou caracterizada a responsabilidade Senhor Ozair Ribeiro que, na qualidade de ordenador de despesas da Câmara, era o responsável por maior
pelo cumprimento da lei, sendo o seu dever zelar pela
boa e regular aplicação dos recursos públicos colocados
à sua disposição.
As alegações de defesa apresentadas pelo Senhor André
Luiz Rangel Ribeiro, inventariante do espólio de Odair Ribeiro, não são suficientes a esclarecer a irregularidade
nos pagamentos realizados de forma extraordinária referentes as sessões feitas no mês de julho de 1999, 2000
Segunda-feira, 9 de julho de 2018

534

ATOS DA 2a CÂMARA

e 2001.

2º, inciso I e II e § 4º, inciso I da Lei Complementar nº
621/2012;

621/2012) o recolhimento da quantia de R$ 21.410,59,

A área técnica em sua ITC 1474/2013 (fls. 419/431) sugere que seja solicitado a Câmara Municipal de Fundão as
folhas de pagamento dos meses de julho de 1996, 1997
e 1998 para verificação se houve também neste período
a remuneração indevida de sessões extraordinárias aos
edis. Com respeito, rejeito tal sugestão, levando em consideração o princípio da celeridade e economicidade processual, considerando que por aproximadamente 4 anos
os autos mantiveram-se inativos no gabinete do Relator
Conselheiro José Antônio de Almeida Pimentel e, que tal
diligência demandaria tempo que poderia atrasar o julgamento do caso em questão.

1.3. Pela PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA apresentada
diante da constatação das seguintes irregularidades;

a qual deverá ser atualizada monetariamente na data da

1.4. Ausência de sessões ordinárias nos meses de julho
dos exercícios analisados, conforme narrado no item 1.1
da ITC 1474/2013 (fls. 419/431)

na de serem as contas do Senhor Ozair Ribeiro julgadas

Base legal: Artigo 9º da Lei Orgânica Municipal

plementar 621/2012.

Desse modo, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva 1474/2013 (fls. 419/431) e do Parecer Ministerial
2273/2014 (fls. 435/436), VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

1.5. REJEITAR as alegações de defesa;

1.9. RETORNAR os autos à conclusão deste Relator, após

1.6. CONVERTER os autos em Tomada de Contas Especial
diante das irregularidades com dano ao erário municipal
no valor de R$ 21.410,59 (vinte e um mil quatrocentos e
dez reais e cinquenta e nove centavos) correspondente a
8.988,4950 (oito mil novecentos e oitenta e oito vírgula
quatro mil novecentos e cinquenta) VRTE’s, na forma do
artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012. Cientificar o responsável que A LIQUIDAÇÃO TEMPESTIVA DO
DÉBITO, ATUALIZADO MONETARIAMENTE, SANEARÁ O
PROCESSO, hipótese em que o Tribunal julgará as contas
regulares com ressalva com quitação, conforme previsto
no artigo 87, §§ 1º e 2º da Lei Complementar 621/2012
c/c artigo 157, §§ 4º e 5º do Regimento Interno;

cumprido o prazo, com ou sem comprovação do ressarci-

Pelo exposto, mantém-se a irregularidade.

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões
expostas neste voto, em:
1.1. CONHECER da presente DENÚNCIA, vez que preenche os requisitos de admissibilidade;
1.2. DECRETAR A PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva o
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, diante da
ocorrência das hipóteses previstas no art. 71, caput e §
Diário Oficial de Contas

Responsável: Espólio de Ozair Ribeiro – Presidente da Câmara Municipal de Fundão.
Ressarcimento: sendo passível de ressarcimento ao erário o valor de R$21.410,59 (vinte e um mil quatrocentos
e dez reais e cinquenta e nove centavos) correspondente
a 8.988,4950 VRTE’s;

1.7. NOTIFICAR o Espólio do Senhor Ozair Ribeiro (ex-Presidente da Câmara Municipal de Fundão), nos exercícios de 1999, 2000 e 2001 para que comprove NO PRAZO
DE ATÉ TRINTA DIAS, perante o Tribunal (art. 146 da LC
www.tce.es.gov.br

equivalente a 8.988,4950 VRTE’s ao Tesouro Municipal,
efetiva quitação, na forma da legislação em vigor, sob peirregulares, nos termos do artigo 157, §§ 2º e 3º do Regimento Interno e artigo 84, inciso III alínea ‘c’, da Lei Com1.8. ALERTAR ao Senhor André Luiz Rangel Ribeiro (inventariante do espólio de Ozair Ribeiro) que, nos termos
do artigo 398, inciso III, do regimento Interno deste Tribunal, não cabe recurso da decisão preliminar que rejeita
as alegações de defesa.

mento ao erário.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/07/2018 – 21ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator/em substituição).
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.

Devidamente citado, em observância à DECM 1661/20171, conforme se depreende do Termo de Citação n°
1962/2017-3, compareceu o responsável aos autos apresentando seus esclarecimentos e documentos.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE, após analisar a defesa apresentada e os respectivos documentos, elaborou a Instrução Técnica Conclusiva n° 1069/2018-9, concluindo da seguinte forma:

ACÓRDÃO TC-481/2018 – SEGUNDA CÂMARA

III – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Processo: 04873/2017-1

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ, exercício de 2016, formalizada de acordo com a IN 34/2015 e alterações posteriores.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: CMG - Câmara Municipal de Guaçuí
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: PAULO HENRIQUE COUZI ROSA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – EXERCÍCIO DE 2016 – JURISDICIONADO: CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ – REGULAR – QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Prestação de Contas Anual, pertencente à CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ, referente ao exercício de 2016, sob
a responsabilidade do Sr. PAULO HENRIQUE COUZI ROSA.
De acordo com a análise feita através do Relatório Técnico RT 0840/2017-2, foi sugerida a citação do gestor responsável, confirmada por meio da Instrução Técnica Inicial ITI 1304/2017-4, para apresentação das justificativas,
alegações de defesa e documentação pertinentes.
Diário Oficial de Contas

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio
Tribunal de Contas julgue REGULAR a prestação de conta anual do Sr. PAULO HENRIQUE COUZI ROSA, Presidente, no exercício de funções de ordenador de despesas da
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ, no exercício de 2016,
na forma do artigo 84, inciso I, da Lei Complementar Estadual 621/2012.

ambas as peças explicitadas, tornando-as parte integrante do presente voto, independentemente de transcrição.
Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar Regular as contas apresentadas pelo Senhor
PAULO HENRIQUE COUZI ROSA, frente à Câmara Municipal de Guaçuí, no exercício de 2016, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Dar ciência aos interessados

Nos termos regimentais, foram os autos encaminhados
ao Ministério Público Especial de Contas, que em manifestação do Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, através de Parecer 1408/2018-3, em que anuiu
aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na ITC
1069/2018-9 e pugnou pela aprovação das contas em
análise.

1.3. Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados.

Desse modo, considerando que o Ministério Público Especial de Contas acompanhou integralmente o entendimento da área técnica exposto por ocasião da ITC
1069/2018-9, encampo os fundamentos e conclusões em

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator).

www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC-482/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processos: 00902/2018-3, 00903/2018-8, 08475/2017-5,
08425/2017-7, 06809/2014-1
Classificação: Embargos de Declaração
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Castelo
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: Ricardo Tedoldi Machado, Carmozina Maria
Pires Martins Vieira, Mario Pupim Junior, Felipe Siqueira
Pires, Maria Eliete Pedruzzi, Janaina Nicoli Rosa, Luiz Carlos Piassi

RELATÓRIO
Tratam os autos de Embargos de Declaração interpostos pelo Sr. Jair Ferraço Junior, em face do Acórdão TC1278/2017, lavrado pela Segunda Câmara desta Corte de
Contas, nos autos do Processo TC 6809/2014, que se refere à Tomada de Contas Especial, decorrente de Representação formulada pela empresa AMR Engenharia LTDA-ME, relatando supostas irregularidades na Tomada
de Preço nº 002/2014, realizada pela Prefeitura, para a
contratação de serviços de elaboração de projeto executivo de engenharia viária para pavimentação e drenagem
de estradas vicinais do município.
O referido Acórdão, julgou irregulares as contas dos responsáveis, dentre eles os Embargantes, condenando-os
em multa individual no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a ressarcirem solidariamente o erário municipal o
valor equivalente a 9.105,98 VRTE.
Em seguida, foram os autos encaminhados ao Núcleo de
Recursos e Consultas, que, por meio da Instrução Técnica de Recurso ITR 00040/2018-9, manifestou-se pelo não
conhecimento embargos declaratórios opostos.
Tal entendimento foi compartilhado pelo Ministério Público de Contas, conforme se depreende do Parecer
00994/2018-1.

Recorrente: JAIR FERRACO JUNIOR

Após, vieram os autos conclusos para este Gabinete.

Procurador ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR, RICARDO
TEDOLDI MACHADO (OAB: 11065-ES)

É o relatório.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – ARQUIVAR.

DOS PRESSUPOSTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
Diário Oficial de Contas

FUNDAMENTAÇÃO
Imperioso destacar inicialmente que o pressuposto específico de admissibilidade dos embargos de declaração é que exista na decisão – em sua parte dispositiva
www.tce.es.gov.br

–, obscuridade, contradição ou omissão, na forma do §
1º do art. 167 da Lei 621/2012 e art. 1022 do CPC/2015
em aplicação subsidiária, conforme dispõe o art. 70 da
LC 622/2012.
Demais disso, a análise dos pressupostos recursais passa pela verificação, no caso concreto, da capacidade da
parte, o interesse recursal, a legitimidade processual, assim como do cabimento do recurso. Esse delineamento é
condição essencial para que, em fase posterior, se possa
adentrar ao mérito recursal, julgando pelo seu provimento ou não provimento.
No presente caso, conforme atesta a Instrução Técnica de
Recurso ITR 00040/2018-9, o presente recurso é intempestivo, senão vejamos:
[...]
Verifica-se, em relação à tempestividade, que os embargos de declaração foram protocolizados nesta Corte de
Contas em 19/01/2018 e, conforme informação prestada pela Secretaria Geral das Sessões, nos termos do
Despacho 05770/2018-8, o prazo para a sua interposição venceu em 30/10/2017, sendo, portanto, INTEMPESTIVO, nos termos em que dispõem os artigos 167,
parágrafo 1º, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c o artigo
411, parágrafo 2º, do Regimento Interno desta Corte.
Ademais, observou-se que o ora Embargante já havia
protocolizado anteriormente nesta Corte de Contas Embargos de Declaração em face do mesmo Acórdão, o que
não se admite, em razão da unicidade recursal.
Opina-se assim, pelo não conhecimento dos Embargos
de Declaração.
(grifei)
Com efeito, acompanhando integralmente o entendiSegunda-feira, 9 de julho de 2018

537

ATOS DA 2a CÂMARA

mento da área técnica e do Ministério Público de Contas,
VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Não conhecer dos presentes Embargos de Declaração, porquanto um dos pressupostos recursais, nos termos em que dispõem os artigos 167, parágrafo 1º, da Lei
Orgânica deste Tribunal, c/c o art. 411, parágrafo 2º, do
RITCEES;
1.2. Cientificar o embargante acerca da decisão, nos termos regimentais;
1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator).

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-483/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processos: 00903/2018-8, 00902/2018-3, 08475/2017-5,
08425/2017-7, 06809/2014-1
Classificação: Embargos de Declaração

O referido Acórdão, julgou irregulares as contas dos responsáveis, dentre eles os Embargantes, condenando-os
em multa individual no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a ressarcirem solidariamente o erário municipal o
valor equivalente a 9.105,98 VRTE.

Recorrente: RICARDO TEDOLDI MACHADO

Em seguida, foram os autos encaminhados ao Núcleo de
Recursos e Consultas, que, por meio da Instrução Técnica de Recurso ITR 00041/2018-3, manifestou-se pelo não
conhecimento embargos declaratórios opostos.

Interessado: JAIR FERRACO JUNIOR, CARMOZINA MARIA
PIRES MARTINS VIEIRA, MARIO PUPIM JUNIOR, FELIPE SIQUEIRA PIRES, MARIA ELIETE PEDRUZZI, JANAINA NICOLI
ROSA, LUIZ CARLOS PIASSI

Tal entendimento foi compartilhado pelo Ministério Público de Contas, conforme se depreende do Parecer
00995/2018-4.
Após, vieram os autos conclusos para este Gabinete.

Procuradores: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR, RICARDO TEDOLDI MACHADO (OAB: 11065-ES)

É o relatório.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – ARQUIVAR.

DOS PRESSUPOSTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

UG: PMC - Prefeitura Municipal de Castelo
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Tratam os autos de Embargos de Declaração interpostos
pelo Sr. Ricardo Tedoldi Machado, em face do Acórdão
TC-1278/2017, lavrado pela Segunda Câmara desta Corte de Contas, nos autos do Processo TC 6809/2014, que

Diário Oficial de Contas

se refere à Tomada de Contas Especial, decorrente de Representação formulada pela empresa AMR Engenharia
LTDA-ME, relatando supostas irregularidades na Tomada
de Preço nº 002/2014, realizada pela Prefeitura, para a
contratação de serviços de elaboração de projeto executivo de engenharia viária para pavimentação e drenagem
de estradas vicinais do município.

RELATÓRIO

www.tce.es.gov.br

FUNDAMENTAÇÃO
Imperioso destacar inicialmente que o pressuposto específico de admissibilidade dos embargos de declaração é que exista na decisão – em sua parte dispositiva
–, obscuridade, contradição ou omissão, na forma do §
1º do art. 167 da Lei 621/2012 e art. 1022 do CPC/2015
em aplicação subsidiária, conforme dispõe o art. 70 da
LC 622/2012.
Demais disso, a análise dos pressupostos recursais pasSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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sa pela verificação, no caso concreto, da capacidade da
parte, o interesse recursal, a legitimidade processual, assim como do cabimento do recurso. Esse delineamento é
condição essencial para que, em fase posterior, se possa
adentrar ao mérito recursal, julgando pelo seu provimento ou não provimento.

Conselheiro Relator

No presente caso, conforme atesta a Instrução Técnica de
Recurso ITR 00041/2018-3, o presente recurso é intempestivo, senão vejamos:

1.1. Não conhecer dos presentes Embargos de Declaração, porquanto um dos pressupostos recursais, nos termos em que dispõem os artigos 167, parágrafo 1º, da Lei
Orgânica deste Tribunal, c/c o art. 411, parágrafo 2º, do
RITCEES;

[...]
Verifica-se, em relação à tempestividade, que os embargos de declaração foram protocolizados nesta Corte de
Contas em 19/01/2018 e, conforme informação prestada pela Secretaria Geral das Sessões, nos termos do
Despacho 05771/2018-2, o prazo para a sua interposição venceu em 30/10/2017, sendo, portanto, INTEMPESTIVO, nos termos em que dispõem os artigos 167,
parágrafo 1º, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c o artigo
411, parágrafo 2º, do Regimento Interno desta Corte.
Ademais, observou-se que o ora Embargante já havia
protocolizado anteriormente nesta Corte de Contas Embargos de Declaração em face do mesmo Acórdão, o que
não se admite, em razão da unicidade recursal.
Opina-se assim, pelo não conhecimento dos Embargos
de Declaração.
(grifei)
Com efeito, 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
Diário Oficial de Contas

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

Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC-484/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 01773/2018-1
Classificação: Agravo
UG: PMSGP - Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

1.2. Cientificar o embargante acerca da decisão, nos termos regimentais;

Recorrente: LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, ERLITON DE MELLO BRAZ

1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

Interessado: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES, São
Gabriel da Palha, LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA)

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator).
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
www.tce.es.gov.br

AGRAVO – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO – APENSAR AO TC-9298/2017.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo interposto por Lucélia Pim Ferreira da
Fonseca e Erliton de Mello Braz, Prefeita Municipal e Pregoeiro Oficial do Município de São Gabriel da Palha, em
face da Decisão 226/2018, proferida pela Segunda Câmara desta Corte de Contas, que concedeu a medida cautelar pleiteada nos autos do TC 9298/2017, a fim de suspender os lotes 1 e 2 do Pregão Presencial 087/2017,
cujo objeto consiste na confecção de Registro de Preços
para eventual aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de pneus e serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem de rodas, para manutenção dos veículos

Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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que compõem ou que venham a compor a frota (veículos
leves, ônibus e caminhões) da Administração Municipal,
por um período de 12 (doze) meses.
A decisão confrontada foi proferida nos seguintes termos:
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. Conhecer e receber esta Representação, na forma dos
arts. 177 c/c 181 do RITCEES, aprovado pela Resolução
TC nº 261/2013;
2. Deferir a medida cautelar pleiteada, nos termos do
art. 377, III, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC
261/2013 c/c art. 124 da Lei 621/2012, visto que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida cautelar no caso concreto, devendo a Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, Sr.ª Lucélia Pim Ferreira da
Fonseca, determinar a suspensão dos lotes 1 e 2 do Pregão Presencial 087/2017, na fase em que se encontrar,
até decisão ulterior desta Corte;
3. Notificar a Sr.ª Lucélia Pim Ferreira da Fonseca; e o Sr.
Erliton de Mello Braz, para que, no prazo de 10 (dez) dias,
cumpram a decisão e comuniquem ao Tribunal as providências adotadas, bem como encaminhem a esta Corte
de Contas cópia integral do processo administrativo nº
3765/2017, referente ao Pregão Presencial nº 087/2017,
sob pena de multa em caso de descumprimento;
4. Cientificar o Representante acerca da decisão do Tribunal, nos termos do artigo 307, § 7º do RITCEES.
Inconformados com a referida decisão proferida por esta Corte de Contas, os Recorrentes apresentaram o preDiário Oficial de Contas

sente Agravo, que foi encaminhado à SecexRecursos que,
por sua vez, confeccionou a Instrução Técnica de Recurso ITR 0063/2018-1, propondo, basicamente, o conhecimento e o não provimento do recurso.
Enviados os autos para o Ministério Público Especial de
Contas, lá foi elaborado o Parecer 01352/2018-1, anuindo a proposta apresnetada pela área técnica.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Em consonância com a Instrução Técnica de Recurso ITR
0063/2018-1, constata-se que os requisitos recursais 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.
DO MÉRITO

so foram igualmente apresentados no TC 9298/2017, e
apreciados na ITI 91/2018.
Vale ressaltar que o recurso de Agravo não constitui o instrumento adequado para apreciação das razões de mérito direcionadas à causa principal, por demandar uma
análise apenas perfunctória, e não exauriente, das irregularidades debatidas naqueles autos, restringindo-se à
averiguação da presença dos elementos autorizadores da
concessão da medida cautelar, sob pena de o seu julgamento representar uma antecipação do pronunciamento final.
Nesse sentido, tem-se que o artigo 124 da Lei Complementar 621/2012 preceitua que:
Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão de mérito, o
Tribunal de Contas poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares.

Compulsando os autos, verifico que, de acordo com a Instrução Técnica de Recurso ITR 0063/2018-1, elaborada
pela área técnica, e cujos termos foram anuídos pelo Ministério Público de Contas, o recurso interposto não apresenta argumentos de fato e de direito suficientemente
capazes de possibilitar a reforma da decisão combatida,
que deferiu a medida cautelar para que a Administração
Pública municipal determinasse a suspensão dos lotes 1
e 2 do Pregão Presencial 087/2017. Acerca desse entendimento, faço constar os seguintes trechos extraídos da
referida instrução técnica:

De igual forma, determina o artigo 376, da Resolução
261/2013 (RITCEES):

[...]

Assim, na verificação da necessidade da tutela de urgência pleiteada, ambos os requisitos devem estar muito

Repise-se que todos os argumentos lançados neste recurwww.tce.es.gov.br

Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o
Tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com
ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares, observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312
deste Regimento, desde que presentes os seguintes requisitos:
I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e
II - risco de ineficácia da decisão de mérito.

Segunda-feira, 9 de julho de 2018

540

ATOS DA 2a CÂMARA

bem delineados, quais sejam, a plausibilidade do direito reclamado (fumus boni iuris), cuja inobservância pode
gerar grave lesão ao Erário ou a direito de outrem, e o risco de ineficácia da prestação jurisdicional, caso se aguarde a decisão de mérito para a proteção desse direito (periculum in mora).
Alegam os Agravantes, em suas razões:
Em síntese, a reclamante alega que a Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha está cerceando o direito a
competitividade entre os participantes.
Alega que tal direito foi ofendido devido ao fato do município ter incluído em um único “Lote” o serviço de alinhamento e fornecimento de pneu.
Alinhavou sua sustentação com ementa de decisões congêneres, e cópia de documentos.
Aduziu ainda que tal postura do município afeta diretamente os princípios da economicidade e concorrência
que regem a administração pública municipal.
Tal fundamento foi acatado pelo relator, conforme verificado na decisão acima transcrita.
Ocorre que tais fundamentos não se sustentam, eis que a
administração pública tem poder discricionário para criar
regras que proporcione maior eficiência ao serviço prestado, as quais passo a fundamentar.
DE LEGALIDADE DA COMPOSIÇÃO DOS ITENS CONSTANTES NO EDITAL
Primeiro e principal ponto da reclamação gira em torno
da possibilidade jurídica de cumular em apenas um lote
do certame licitatório um produto e um serviço.
Obviamente que tal análise passa pela observação da tênue linha que diferencia a discricionariedade da inviabiliDiário Oficial de Contas

dade de competição.
A discricionariedade é uma característica do poder do
gestor em escolher o melhor ato ou objeto para atingir a
finalidade do Estado, que é o bem comum.
Já a inviabilidade de competição é o resultado do excesso
de zelo, ou até mesmo, a má intenção do gestor em possibilitar ou direcionar o resultado do certame licitatório
a apenas um competidor ou fornecedor que acarreta na
má contratação dos serviços.
Porém, no caso em tela vemos que o gestor, ao estabelecer apenas um item para a prestação do serviço e o fornecimento do produto não extrapolou os limites de sua
discricionariedade.
Os princípios que regem a administração pública não podem ser analisado de forma individualizada, eis que todos participam concomitantemente da regência da administração pública, motivo pelo qual, em determinados
momentos sua aplicação deve ser preponderada em face de outros princípios integralizados do sistema da administração pública.
No caso em tela, os princípios que devem preponderar
são os da economicidade e eficiência.
Assim, a empresa que sagrar vencedora do certame, garantirá maior eficiência na prestação de seu serviço, eis
que concentrará em apenas um local toda a logística necessária.
Neste caso, assim dispõe o art. 7 da lei 8.666/1993:

§ 5o É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua
bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em
que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.
Portanto, resta clara a relação entre os produtos e serviços que pretendem ser adquiridos. Além disso assim dispõe o parágrafo 3º do art. 23 da lei 8.666/93:
§ 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.
Veja que o parágrafo primeiro define como regra a divisibilidade dos itens, contudo, faz ressalvas quanto a manutenção da economia de escala.
Isso significa que o gestor ao criar o instrumento convocatório deve observar preceitos que viabilizem a melhor
contratação para o município, não só em valor, mas também em eficiência.
Além do mais, tal pratica vem sendo adotada por todos
os Estados e vários municípios, inclusive pelo próprio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Art. 7o As licitações para a execução de obras e para a
prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:

Veja que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através do pregão presencial 04/2015, processo administrativo nº 3.279/2015 também licitou contratação de
pneus e serviços em lote único.

(...)

Inclusive, neste procedimento licitatório, os serviços
www.tce.es.gov.br
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eram ainda mais abrangentes, eis que englobavam prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral e pintura, com fornecimento e substituição de pneus e peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras, acessórios, vidraçaria, capotaria e tapeçaria nos
veículos pertencentes ao Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo (TCEES).
Desta forma, resta evidente que por ter adotado tal seguimento, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo também entende que a concentração dos serviços
em uma única empresa garantirá maior eficiência à administração pública.
[...]
IV – DA LOGÍSTICA ADOTADA PARA FINS DE COMPOSIÇÃO
DE CUSTOS DO OBJETO
A logística adotada para fins de composição do objeto
deste Pregão, encontra-se espelhada no princípio da eficiência. A administração pública deve contratar com plena convicção de que será atendida com a eficácia necessária ao atendimento da municipalidade.
No caso em tela, tratamos de reposição de pneus destinados a equipar os veículos da frota do município, veículos estes que são destinados ao atendimento dos interesses da coletividade.
A administração pública não pode se dar ao luxo de manter qualquer veículo de sua frota, estacionado, aguardando uma determinada empresa a proceder com a entrega
de pneus, para ainda assim, solicitar a uma terceira contratada a sua substituição e as adequações necessárias
ao efetivo uso deste veículo. Daí, somente após esta “via
Diário Oficial de Contas

sacra”, colocá-lo à disposição dos serviços públicos.
Não pode também a administração pública se dar ao luxo
de manter estoque de pneus em seu almoxarifado, comprometendo o seu próprio orçamento, nem tampouco o
erário, sem a aplicação efetiva daquilo que dispôs.
Não obstante, não vislumbramos no edital de Pregão rebatido, qualquer cláusula restritiva de participação. Basta qualquer interessado em participar do certame, adequar-se ao seu objeto. Vale ressaltar que, o objeto da licitação foi definido observância com a oportunidade e conveniência, e planejado de forma a traduzir no que é de
melhor para a administração pública de São Gabriel da
Palha.
O mercado hoje encontra-se repleto de empresas que
atendem ao objeto desta licitação. Tão é realidade esta
afirmação, que o edital sequer sofreu impugnação, com
exceção do que fora rebatido pela representante, já mencionada neste instrumento.
Empresas interessadas em determinadas licitações, não
podem desejar que a administração pública elabore editais ao seu prazer e conveniência. Devem se adequar às
necessidades da administração, para assim oferecer o
que é eficiente ao poder público.
[...]
Ademais, incluir no mesmo item o serviço e produto reduzirá custos para a administração, tendo em vista que
alguns serviços deixarão de ser cobrados.
V – DA LIVRE COMPETIÇÃO ENTRE OS LICITANTES
[...]
Existem diversas empresas que prestam os referidos serviços, além do mais, nada impede que empresas que
www.tce.es.gov.br

prestam apenas um dos serviços façam parcerias com outras empresas para executar a integralidade do contrato.
É necessário que o Estado acompanhe o desenvolvimento social e econômico em que está inserido. Atualmente,
as relações comerciais estão mais desenvolvidas e por isso o poder discricionário tende a aumentar seu leque de
opções.
Portanto, não existe cerceamento de competição entre
os licitantes. Ademais, é do interesse público que o produto e o serviço seja entregue e prestado pela mesma
empresa por questão de logística, conforme fora explanado no tópico anterior.
VI – DO PROVEITO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO
Diante do fato da mesma empresa prestar o serviço e o
produto, o município lucra por não ter que pagar por outros tipos de serviços.
Veja só, se a empresa que entregasse os produtos fosse
diferente daquela que presta os serviços, o município teria que pagar pelo serviço de retirada dos pneus.
Como no caso em tela será a mesma empresa, tal serviço é diluído e o município não necessita de pagar pelo mesmo.
Também existe valor incorporado no tempo para resolução do serviço. Conforme acima fora devidamente asseverado ao que tange a logística para contratação, se os
itens fossem licitados separadamente, somados os períodos, o veículo ficaria parado o dobro do tempo necessário.
Então, imagine o prejuízo de uma ambulância parada por
7 (sete) dias aguardando a entrega dos pneus e mais 7
(sete) dias aguardando a realização do balanceamento.
É inestimável.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Outro problema seria a necessidade de estocagem dos
pneus na sede do município. Além da despesa com o local apropriado, o município também seria prejudicado
com a deterioração pela exposição do produto no tempo.
Enquanto eles são guarnecidos pela empresa que realiza
a troca, existe uma rotatividade de produtos o que garante melhor qualidade.
Além do mais, ao ficar guarnecido em local próprio do
município fica sujeito a furtos e desvio, o que acarretará
em acréscimo de despesa com segurança.
Portanto, a divisão dos itens acarretará custos diretos e
indiretamente, o qual faz tornar mais eficiente a concretização do objeto como está.
Assim sendo, além da vantagem logística, também existe
vantagem econômica em concentrar em apenas um lote
os serviços e produtos.
Percebe-se, do teor da Decisão 226/2018 – 2ª Câmara, que restaram devidamente fundamentadas as razões que conduziram ao deferimento da medida cautelar. Com efeito, encampando a Manifestação Técnica
17/2018, aduziu o Relator em seu voto que a verossimilhança da alegação do Representante encontra respaldo
nas disposições constantes da peça inaugural do certame, que estabelecem a obrigatoriedade, para a proposta, de que a empresa seja capaz de oferecer TODOS os
produtos e serviços listados num mesmo lote, o que sinaliza a possibilidade de prejuízo à ampla participação
dos interessados e, como consequência, à obtenção dos
melhores resultados para a Administração Pública.
É importante salientar, mais uma vez, que até aqui o que
se fez foi, apenas, uma apreciação superficial da situação
submetida a esta Corte, ficando a análise pormenorizada
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dos autos e das alegações de ambas as partes postergada
para o adequado momento processual, qual seja, a Instrução Técnica Conclusiva e seus atos posteriores.
A própria defesa dos responsáveis, acima transcrita, já
reforça a impossibilidade de que seja avaliada, num juízo ainda preliminar, a ocorrência ou não da irregularidade suscitada, na medida em que sustenta a legalidade do
procedimento na acepção do conceito de discricionariedade do administrador público e seu alcance, tema extremamente complexo e palco de infindáveis discussões no
mundo jurídico.
No que concerne ao perigo da demora, vê-se que a urgência se justifica pelo andamento do procedimento
que, não sendo suspenso, já seria capaz de produzir plenamente seus efeitos – tendo em vista que o certame
já foi até homologado –, pondo em risco, de forma irrefutável, a utilidade e a eficácia do pronunciamento de
mérito.

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Conhecer do presente Agravo, e, no mérito, negar
provimento ao presente recurso, mantendo-se incólume os termos a Decisão 226/2018 - Segunda Câmara (TC
9298/2017);
1.2. Dar ciência aos recorrentes a respeito do teor da decisão;
1.3. Após o trânsito em julgado, apensar os autos ao processo principal, na forma do art. 420, parágrafo único, do
RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

CONCLUSÃO

4. Especificação do quórum:

Ante o exposto, opinamos pelo CONHECIMENTO do Agravo, por presentes os pressupostos recursais e, no mérito,
pela NEGATIVA DE PROVIMENTO, devendo ser mantida,
em todos os seus termos, a Decisão 226/2018 - Segunda
Câmara (TC 9298/2017)

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator).

(grifei)
Ante o exposto, em conformidade com o posicionamento externado pela área técnica e pelo Ministério Público
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
www.tce.es.gov.br

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-485/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 04017/2015-8
UNIDADE GESTORA: HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2014
RESPONSÁVEL: NÉLIO ALMEIDA DOS SANTOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2014 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, referente ao
exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade do
Senhor Nélio Almeida dos Santos, diretor geral no exercício em análise.
Atendendo as disposições contidas no artigo 135 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo
– RITCES e na Instrução Normativa TC 28/2013, o senhor
Nélio Almeida dos Santos, encaminhou, em arquivos digitais, a Prestação de Contas Anual relativa ao exercício financeiro de 2014.
As peças contábeis, encaminhadas a esta Corte de Contas, foram analisadas pela então, 2ª Secretaria de Controle Externo de Contas, que expediu Relatório Técnico
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414/2015 (fls. 11/24) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação do agente responsável
pelo exercício de 2014 para apresentação de justificativas
quanto aos seguintes achados:
Descrição do achado:
Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens em almoxarifado (material de consumo) e os
saldos registrados no balanço patrimonial, no montante
de R$ 5.421.598,69, conforme item 3.5.1 (Base Legal: Lei
4.320/64, arts. 94 e 96)
Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens móveis e os saldos registrados no Balancete
de Verificação, a maior no valor total de R$ 83.922,30 e
a menor no valor total de R$ 73.965,31, conforme item
3.5.2 (Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 e 96)
Realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial), relativos a perdas involuntárias com bens móveis por destruição, morte ou extravio, sem documentação de suporte,
no valor total de R$ 274.474,06., conforme item 3.5.2.1
(Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 e 96; Portaria Conjunta
SECONT/ SEGER/ SEFAZ nº 002-R/2011, art. 4º, § 2º (com
alterações).)
Ausência de regularização no exercício de 2014, no SIGEFES, do saldo de R$ 104.188,71, relativo aos valores lançados no exercício de 2013, no SIAFEM, na conta contábil nº 199131902 (Diversos Responsáveis em Apuração),
conforme item 3.5.2.2 (Base Legal: Lei 4.320/1964, arts.
94 e 96; Lei Estadual 9.916/2012, art. 1º; Portaria Conjunta SECONT/ SEGER/ SEFAZ nº 002-R/2011 (com alterações), art. 3º, § 2º, c/c art. 4º, § 1º, inc. II.
Os indícios de irregularidade apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 2091/2015 (fls.
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25/26), propiciaram a citação do responsável para apresentação de suas justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 1966/2015) às folhas 27.
Regularmente convocado (termo de citação 2163/2015),
o responsável exercitou seu direito de defesa, apresentando suas justificativas e documentos comprobatórios
às folhas 35/42.
Ao proceder à análise das justificativas apresentadas,
o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, em Instrução Técnica Conclusiva 411/2018 (fls.
45/55), acata as justificativas submetidas ao exame e
opina pelo afastamento dos indicativos de irregularidade apontados, sugerindo julgar REGULARES as contas em
apreço nos termos do art. 84 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas, que se posicionou através de Parecer da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, que endossou a proposição da área técnica, exposta na ITC 411/2018.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Hospital Infantil
Nossa Senhora da Glória, ora em discussão, referente ao
exercício de 2014, sob a responsabilidade do Senhor Nélio Almeida dos Santos, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico RTC
414/2015, resultando na citação do responsável, com relação aos seguintes itens:
Item 3.5.1- Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens em almoxarifado (material de
consumo) e os saldos registrados no balanço patrimonial,
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no montante de R$ 5.421.598,69,
-Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 e 96
Item 3.5.2- Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens móveis e os saldos registrados
no Balancete de Verificação, a maior no valor total de R$
83.922,30 e a menor no valor total de R$ 73.965,31,
-Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 e 96
Item 3.5.2.1 Realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial), relativos a perdas involuntárias com bens móveis por destruição, morte ou extravio, sem documentação de suporte, no valor total de R$ 274.474,06.

valores registrados na contabilidade não coincidem com
aqueles exibidos pelo Balancete de Verificação (03 – 14
BALVER).
Descrição

Balanço

Patrimonial
Bens em almoxa- 6.986.079,47

Inventário

Diferença

1.564.480,78

5.421.598,69

rifado

Quanto ao Inventário de Bens em Almoxarifado do HINSG
no total de R$ 3.249.677,78, em Nota Explicativa foram
apontados registros indevidos, decorrentes de erros de
digitação e/ou interpretação, como segue:
Tabela 1

veis Apurados, no decorrer do exercício financeiro de
2014, através das Notas Patrimoniais ns. 2014NP00053,
2014NP00055,
2014NP00056,
2014NP00058
e
2014NP00059.
A sua análise evidencia uma reincorporação de R$
155.404,67, tendo sido definitivamente baixado um saldo de R$ 12.521,19, após a finalização do processo de
apuração de responsabilidades, segundo histórico da Nota Patrimonial n. 2014NP00056 que remete ao processo
n. 64997499.
Por fim, do total reincorporado, verifica-se a baixa por
destruição por uso, no total de R$ 51.492,98, através da
Nota Patrimonial n. 2014NP00054, que também remete
ao processo n. 64997499.

-Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 e 96; Portaria Conjunta
SECONT/ SEGER/ SEFAZ nº 002-R/2011, art. 4º, § 2º (com
alterações).

Considerando os valores apresentados, o saldo final corrigido para o Inventário de Bens em Almoxarifado do
HINSG passa a ser de R$ 1.564.480,78:

Item 3.5.2.2 Ausência de regularização no exercício de
2014, no SIGEFES, do saldo de R$ 104.188,71, relativo
aos valores lançados no exercício de 2013, no SIAFEM,
na conta contábil nº 199131902 (Diversos Responsáveis
em Apuração),

Tabela 2

-Base Legal: Lei 4.320/1964, arts. 94 e 96; Lei Estadual
9.916/2012, art. 1º; Portaria Conjunta SECONT/ SEGER/
SEFAZ nº 002-R/2011 (com alterações), art. 3º, § 2º, c/c
art. 4º, § 1º, inc. II

Assim, faz-se necessário que o ordenador responsável
justifique a divergência e providencie os devidos lançamentos de ajustes, de forma que a sua contabilidade venha a refletir a real composição de seu patrimônio.

No que diz respeito ao achado 3.5.1, o RT 414/2015 assim afirmou:

No encerramento do exercício financeiro de 2013 foi
registrado um saldo de R$ 167.925,86, na conta contábil n. 199131902 (INSCRIÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS), através da Nota de Lançamento
n. 2013NL01375, correspondente aos Bens Patrimoniais
Móveis não localizados para posterior regularização.

As justificativas apresentadas foram as seguintes:

Em consulta ao SIGEFES, verifica-se que foi realizada baixa desse saldo, sem inscrição em Diversos Responsá-

Por lapso da contabilidade não foi encaminhado o relatório do almoxarifado de farmácia que corresponde a

Embora tenha sido encaminhado, o Resumo do Inventário do Almoxarifado (arquivo 03 – 23 RESAMC) apresenta inconsistências uma vez que tanto as colunas referentes à movimentação física não correspondem aos valores
constantes do Inventário de Bens em Almoxarifado (Arquivos 03 – 22 INVALM 03), como as colunas relativas aos
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Ao confrontarmos o Relatório de Inventário de Bens em
Almoxarifado do HINSG com o respectivo saldo contábil, conforme Tabela 01, apuramos uma diferença de
R$ 5.421.598,69.
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Contudo, não se tem elementos suficientes para identificação de quais bens tiveram seus valores baixados, uma
vez que não foi apresentada cópia do referido processo.
Sendo assim, faz-se necessário que o gestor responsável justifique o saldo baixado, no total de R$ 64.014,17
(51.492,98 + 12.521,19), sem inscrição em diversos responsáveis apurados, podendo inclusive encaminhar cópia do processo n. 64997499, em arquivos assinados
com certificação digital, conforme art. 12, caput e paragrafo único, da Instrução Normativa TC Nº 28/2013.
Esclarecemos que ao verificarmos as diferenças apontadas por esse Tribunal de Contas, observamos que ao encaminharmos o arquivo de saldo de almoxarifado (03-22
INVALM 03), constatamos que enviamos apenas o relatório do almoxarifado administrativo.
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R$3.621.364,89.
Observamos que quando a contabilidade realizou os lançamentos de baixa dos Almoxarifados, Administrativo e
de Farmácia, tomou por base os relatórios apresentados
em 31/12/2014, conforme quadro resumo:
Contas

Almoxarifado

Almoxarifado

Contábeis

Administrativo

Farmácia

de Total dos
Almoxarifados
Administrativo

7
9
10
11
17
20
21
22
23
24
25
26
28
35
36
42
43
16

193.490,46
1.570.283,34
122,3
64.467,15
73.317,27
2.158,90
3.033,49
192.772,35
26.715,68
20.679,83
15.890,26
98.589,69
37.699,47
642.577,83
78,48

96.089,81
1.636.234,13
254.168,16

454.784,97

48
Total

e

de Farmácia
193.490,46
1.570.283,34
122,3
15
73.317,27
2.158,90
3.033,49
192.772,35
26.715,68
20.679,83
15.890,26
98.589,69
37.699,47
96.089,81
2.278.811,96
78,48
254.168,16
78.055,75

1.839.844,43

3.621.364,89

5.461.209,32

(* ) Não consta no inventário de Almoxarifado, pois esse
valor deveria estar baixado na contabilidade.
A título de explicação sobre o que ocorreu, levantamos
os dados para revisão dos valores outrora apresentados
na Prestação de Contas do Hospital Infantil e constatamos erros de cálculos na nota explicativa, elaborada pelo
responsável pelo Almoxarifado Administrativo, que serviu de base para que o Tribunal de Contas apurasse o valor R$ 1.564.480,78, inventariado erroneamente pelo Almoxarifado Administrativo. Ainda, não foi considerado,
por essa Corte de Contas, o Almoxarifado de Farmácia,
Diário Oficial de Contas

porque não encaminhamos esse relatório, no valor de R$
3.621.364,89, conforme relatado anteriormente.
Em segundo lugar, verificamos que a contabilidade não
realizou baixa contábil, no valor de R$ 1.523.232,73, demonstrado no Balancete, proveniente de programas específicos, como fibrose cística, DST AIDS, tuberculose e
outros, transferidos contabilmente da Secretaria de Saúde para o Hospital Infantil e que deveriam estar baixados
em 31/12/2014.
Também, não foi registrada na contabilidade a baixa de
R$ - 78.055,75(*), que corresponde a materiais do Almoxarifado Administrativo, com saída imediata logo após
as entradas, como: pinças, dispensador com sensor, leitor de código de barra, carros de contêiner, carrinhos de
transporte de prontuário, suporte de televisão, extintores e outros.
Nesta oportunidade, encaminhamos, em anexo, o inventário do Almoxarifado de Farmácia, bem como reapresentamos o inventário do Almoxarifado Administrativo
com as correções nos quadros de ajustes que acompanham a Nota Explicativa.
Para melhor compreensão, segue a tabela dos Saldos Patrimoniais de Bens em Almoxarifados, após a realização das notas patrimoniais 2015NP00214, no valor de R$1.523.232,73 e 2015NP00215 nos valores de
R$78.055,75 e R$ 68,16.
Saldos Patrimoniais
Descrição
Saldo Contábil
Bens em Almoxarifado Administrativo
Bens em Almoxarifado de Farmácia

Balanço
Patrimonial
6.986.079,47

www.tce.es.gov.br

Inventário

Registro
Contábil Nota Patrimonial
2015NP00214
Registro
Contábil Nota Patrimonial
2015NP00215
Saldo Contábil após as
Notas
Patrimoniais

(1.523.232,73)

(78.055,75)
68,16
5.384.859,15

5.384.859,15

Resumo dos bens em Almoxarifado Administrativo e Farmácia, após as regularizações contábeis:
Contas Contábeis

Almoxarifado

Alrñoxarifado

Administrativo

Farmácia

de Total dos
Almoxarifados
Administrativo

7
9
10
11
17
20
21
22
23
24
25
26
28
35
36
42
43
16
48
Total

191.785,68
1.570.283,34
122,3
64.467,15
73.317,27
2.158,90
6.443,25
192.773,15
26.715,68
20.679,83
15.890,26
98.589,69
37.699,47
642.577,83
78,48

96.089,81
1.636.234,13
254.168,16

454.784,97
1.763.494,26

3.621.364,89

e

de Farmácia
193.490,46
1.570.283,34
122,3
15
73.317,27
2.158,90
3.033,49
192.773,15
26.715,68
20.679,83
15.890,26
98.589,69
37.699,47
96.089,81
2.278.811,96
78,48
254.168,16
454.784,97
0,00
5.384.859,15

Ao analisar as justificativas apresentadas, a área técnica
opinou por afastar a irregularidade:
Da análise das justificativas

1.763.494,26

Conforme documentação apresentada em CD, fl.42 do

3.621.364,89

processo TC 4017/2015, a prestação de contas do exercício de 2014 não fez constar o inventário de bens em alSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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moxarifado farmácia no valor de R$3.621.364,89, sendo
este o principal motivo da divergência apontada pelo Relatório Técnico Contábil – RTC 414/2015-8.
A prestação de contas do exercício de 2014 também
não apresentou junto ao inventário de bens de consumo, os materiais de distribuição gratuita, que segundo a
defesa são materiais que deveriam ter sido baixados até
31/12/2014. Em consulta ao SIGEFES/2015, verificou-se
que esses materiais de distribuição gratuita foram baixados conforme Nota Patrimonial - 2015NP00214, em
01/12/2015.
A nota patrimonial 2015NP00215 baixou o valor de
R$78.055,75 por se tratar de material de consumo durável remetendo ao almoxarifado central, baixou também o
valor de R$68,16 com operação patrimonial 3586 – ajuste positivo referente a dízima periódica e média de preços/SIGA.
Após apresentação do novo inventário contemplando a
inserção bens referente ao estoque de farmácia e as baixas conforme 2015NP00214 e 2015NP00215, vimos que
ficou encerrada a divergência entre inventário de almoxarifado – consumo e registros contábeis. Assim, sugere-se que seja afastada a irregularidade.
Com relação ao item 3.5.2, o RT 414/2015 verificou que
no confronto entre registros físicos e contábeis no encerramento do exercício financeiro de 2014, relativos aos
Bens Patrimoniais Móveis do HINSG, refletiu-se uma diferença no valor de R$ 9.956,99.
As alegações de defesa foram no sentido de que a diferença entre o saldo contábil e o inventário físico, de
R$9.956,99, foi proveniente dos lançamentos positivos
e negativos realizados através das Notas Patrimoniais
Diário Oficial de Contas

2015NP00119 e 2015NP00135. Informaram ainda que
regularizaram, através de estorno contábil, Nota Patrimonial 2015NP00216, os valores lançados nas Notas Patrimoniais 2015NP00119 e 2015NP00135, que ocasionaram a diferença apontada pelo Tribunal de Contas e que,
após o registro da Nota Patrimonial 2015NP00216, o valor contábil ficou o mesmo que o do inventariado em
Bens Móveis.
Ao fazer análise das justificativas apresentadas, a ITC
411/2018 opinou por afastar a irregularidade, pois em
consulta ao SIGEFES/2016, viu-se que a nota patrimonial
2015NP00216 trouxe os lançamentos contábeis de ajuste “positivo e negativo” igualando os saldos das contas
contábeis de bens móveis fazendo com que tanto o inventário de bens móveis quanto a contabilidade, refletissem valores equivalentes, ou seja, o mesmo saldo final,
R$7.283.353,48.
Quanto ao item 3.5.2.1, segundo RT 414/2015, foram
identificadas, na conta contábil n. 363110100, baixas
de bens patrimoniais móveis no total de R$ 274.474,06,
através da Nota Patrimonial n. 2014NP00119, cujo histórico aponta a baixa de bens patrimoniais móveis sucateados, remetendo ao Processo n. 64348610. Porém, da
análise de tais lançamentos não se tem elementos suficientes para identificação de quais bens tiveram seus saldos baixados, sendo citado o gestor responsável para esclarecer a origem das baixas registradas, podendo encaminhar cópia do processo administrativo n. 64348610.
O responsável citado encaminhou cópia do Processo Administrativo Nº. 64348610 constando as solicitações de
baixa de bens móveis expedidos pelo setor de patrimônio, orientação do FES/SEGER para baixa dos bens sucateados, lista dos bens a serem baixados (descrição, quanwww.tce.es.gov.br

titativo, valor, localização), conta contábil, e suas fichas
patrimoniais, sendo sugerido através da ITC 411/2018 o
afastamento de tal irregularidade.
Por fim, quanto ao item 3.5.2.2 o RT 414/2015 assim detectou:
No encerramento do exercício financeiro de 2013 foi registrado um saldo de R$ 2.109.060,17 correspondente
aos Bens Patrimoniais Móveis não localizados, para posterior regularização.
Após a realização dos respectivos ajustes, através dos
processos ns. 65028120, 65028210, 65028244, 65028279
e 65028333, restou após o encerramento do exercício
de 2014 um saldo de R$ 104.188,71, na conta contábil
nº 797000000 – INCONSISTÊNCIA DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS, pendente de apuração.
No entanto, conforme Portaria Conjunta SECONT/SEGER/
SEFAZ n. 002-R, de 28 de setembro de 2011 os saldos excepcionalmente inscritos em contas de diversos responsáveis em apuração, para viabilização da migração dos
dados patrimoniais para o SIGA, deveriam ser regularizados no exercício de 2014 por Comissão instituída para esse fim.
Portanto, faz-se necessário que o ordenador responsável
providencie e demonstre a apuração e regularização desse saldo, de forma que a sua contabilidade venha a refletir a real composição de seu patrimônio.
As alegações de defesa foram no seguinte sentido:
Ausência de regularização no exercício de 2014, no SIGEFES, do saldo de R$ 104.188,71, relativos aos valores lançados no exercício de 2013, no SIAFEM, na conta contábil n o 199131902 (Diversos Responsáveis em Apuração),
conforme item 3.5.2.2 (Base Legal: Lei 4.320/64, art. 94
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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e 96; Lei Estadual 9.916/2012, art. 10, Portaria Conjunta
SECONT/SEGER/SEFAZ n O 002-R/2011 .com alterações),
art. 3 0, § 20, c/c art. 40, § 1 0, inc. 11.
Conforme verificado pelo Tribunal de Contas, a diferença de bens não encontrados, inicialmente, era de R$
2.109.060,17, registrada no encerramento do exercício
financeiro de 2013.
Ainda, menciona essa Corte de Contas que após a realização dos respectivos ajustes, através dos Processos
Nº 65028120, 65028210, 65028244 e 65028333, restou
no encerramento de 2014, o saldo de R$ 104.188,71, na
Conta Contábil 797000000 - Inconsistência de Saldos Patrimoniais - Bens Móveis, pendente de apuração.
A Comissão Especial de Patrimônio continua trabalhando
em 2015 para sanar essa irregularidade.
Findo 2015, será transferido os bens localizados para incorporação ou baixa contábil, considerando a Instrução
Normativa SRF Nº 162, de 31 de dezembro de 1998, que
trata do prazo de vida útil, aplicando a taxa de depreciação, pois muitos desses bens apresentam sua vida útil expirada.
Observamos que, após a incorporação ou baixa contábil,
acima mencionada, para o restante dos bens não localizados com vida útil a depreciar, encaminharemos o Processo Nº. 65028333 para a Corregedoria da Secretaria Estadual de Saúde, uma vez que a Comissão Especial de Patrimônio do Hospital Infantil alega que não tem como indicar os responsáveis para registro contábil, por tratar-se
de gestões passadas.
Ao fazer análise das alegações de defesa, a área técnica entendeu por sanada a irregularidade, tendo em vista que a diferença de bens não encontrados, inicialmenDiário Oficial de Contas

te, era de R$ 2.109.060,17, registrada no encerramento do exercício financeiro de 2013 e já no exercício de
2014 foram feitas regularizações consistentes levando esse valor para R$104.188,71, ou seja, uma regularização de aproximadamente 95% durante o exercício de
2014. Ainda foi verificado em consulta ao sistema SIGEFES/2017, por meio do balancete contábil, que o valor de
R$104.188,71, inscrito na conta contábil 797130102 (inconsistência de saldos patrimoniais – Bens móveis) já foi
totalmente regularizada.
Tendo sido sanadas as irregularidades apontadas no RT
414/2015, os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de
Parecer da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira, que endossou a proposição da área técnica, exposta na ITC 411/2018-3.
DISPOSITIVO:
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 411/2018-3, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo
corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
www.tce.es.gov.br

razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, sob responsabilidade do senhor Nélio Almeida dos Santos, relativas ao
exercício financeiro de 2014, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar
nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO ao responsável, conforme artigo art. 85 da mesma lei.
1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente).
4.2. Conselheiro substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição - relator) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
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ACÓRDÃO TC-486/2018 – SEGUNDA CÂMARA

sáveis pelo exercício de 2014 para apresentação de justi-

Ausência de regularização no exercício Luciara Botelho Moraes Jorge
de 2014, no SIGEFES, do saldo de R$

PROCESSO TC: 04512/2015-9

16.156,12, relativo aos valores lança-

UNIDADE GESTORA: CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO DOUTOR ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS

na conta contábil nº 199131902 (Diver-

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR

dos no exercício de 2013, no SIAFEM,
sos Responsáveis em Apuração), conforme item 3.5.2.2 (Diversos Respon-

ficativas quanto aos seguintes achados:

SECONT/ SEGER/ SEFAZ nº 002-R/2011

RESPONSÁVEIS: ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS e
LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:

(com alterações), art. 3º, § 2º, c/c art.
4º, § 1º, inc. II.)

Descrição do achado
Responsáveis
Divergência entre os valores apura- Luciara Botelho Moraes Jorge
dos no inventário anual dos bens em
almoxarifado e os saldos registrados

I – RELATÓRIO

no balanço patrimonial no valor de R$

Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do
Centro de Atendimento Psiquiátrico Doutor Aristides
Alexandre Campos, referente ao exercício financeiro de
2014, sob a responsabilidade das senhoras Andréa Nogueira David Bastos (Diretora Geral- 01/01 a 28/08/2014)
e Luciara Botelho Moraes Jorge (Diretora Geral- 10/09 a
31/12/2014).

Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 e 96)
Realização de ajustes contábeis de- Luciara Botelho Moraes Jorge

48.514,01, conforme item 3.5.1 (Base

correntes da reavaliação de bens patrimoniais móveis, sem documentação de suporte, no total a débito de R$
129.883,28 e a crédito de R$ 2.458,52,
conforme item 3.5.2.1 (Base Legal: Lei
4.320/64, arts. 94 e 96; Portaria Conjunta SECONT/ SEGER/ SEFAZ nº 002-

Atendendo as disposições contidas no artigo 135 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo – RITCES e na Instrução Normativa TC 28/2013, as senhoras encaminharam, em arquivos digitais, a Prestação
de Contas Anual relativa ao exercício financeiro de 2014.

R/2011, art. 4º, § 2º (com alterações).
Realização de ajustes contábeis (baixa Andrea Nogueira David Bastos

As peças contábeis, encaminhadas a esta Corte de Contas, foram analisadas pela então, 2ª Secretaria de Controle Externo de Contas, que expediu Relatório Técnico Contábil 548/2015 (fls. 13/26) evidenciando procedimentos
irregulares, e opinando pela citação das agentes respon-

sos Responsáveis em Apuração), con-
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4.320/1964, arts. 94 e 96; Lei Estadual
9.916/2012, art. 1º; Portaria Conjunta

EXERCÍCIO: 2014

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2014 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

sáveis em Apuração). (Base Legal: Lei

patrimonial), relativo aos valores lan- Luciara Botelho Moraes Jorge
çados no exercício de 2013, no SIAFEM, na conta contábil nº 199131902,
sem documentação de suporte, no
valor total de R$ 50.923,52, (Diverforme item 3.5.2.2 (Diversos Responsáveis em Apuração). (Base Legal: Lei
4.320/64, arts. 94 e 96; Portaria Conjunta SECONT/ SEGER/ SEFAZ nº 002R/2011, art. 4º, § 2º (com alterações).
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Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 13/2016 (fls. 27/28),
propiciaram a citação das responsáveis para apresentação de suas justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática Preliminar 35/2016) às folhas
29/30.
Regularmente convocadas (termo de citação 36/2016 e
37/2016), a Senhora Andréa Nogueira David Bastos solicitou prorrogação do prazo de 60 dias para apresentação
de defesa, alegando que estava no período de elaboração
de PCA de 2015 e não dispunha de recursos humanos suficientes no Setor Financeiro. A DECM 186/2016 (fls. 38),
deferiu a dilação do prazo por apenas mais 30 dias.
Após, as responsáveis exercitaram seu direito de defesa,
apresentando suas justificativas e documentos comprobatórios às folhas 48/76.
Ao proceder à análise das justificativas apresentadas,
o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, em Instrução Técnica Conclusiva 347/2018 (fls.
79/87), acata as justificativas submetidas ao exame e opina pelo afastamento dos indicativos de irregularidades
apontados, sugerindo julgar REGULARES as contas em
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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apreço nos termos do art. 84 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas, que se posicionou através de Parecer da lavra do Procurador Luciano Vieira, que endossou
a proposição da área técnica, exposta na ITC 347/2018-9.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Centro de Atendimento Psiquiátrico Doutor Aristides Alexandre Campos,
ora em discussão, referente ao exercício de 2014, sob a
responsabilidade das senhoras Andréa Nogueira David
Bastos e Luciara Botelho Moraes Jorge, preliminarmente,
indícios de irregularidades foram detectados no Relatório
Técnico RTC 648/2015, resultando na citação das responsáveis, com relação aos seguintes itens:
3.5.1- Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens em almoxarifado e os saldos registrados no balanço patrimonial no valor de R$ 48.514,01
(Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 e 96)
Responsável: Luciara Botelho Moraes Jorge
3.5.2.1- Realização de ajustes contábeis decorrentes da
reavaliação de bens patrimoniais móveis, sem documentação de suporte, no total a débito de R$ 129.883,28 e a
crédito de R$ 2.458,52
(Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 e 96; Portaria Conjunta
SECONT/ SEGER/ SEFAZ nº 002-R/2011, art. 4º, § 2º (com
alterações).
Responsável: Luciara Botelho Moraes Jorge
3.5.2.2- Realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial), relativo aos valores lançados no exercício de 2013,
Diário Oficial de Contas

no SIAFEM, na conta contábil nº 199131902, sem documentação de suporte, no valor total de R$ 50.923,52, (Diversos Responsáveis em Apuração)
(Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 e 96; Portaria Conjunta
SECONT/ SEGER/ SEFAZ nº 002-R/2011, art. 4º, § 2º (com
alterações).Responsável: Andrea Nogueira David Bastos e Luciara Botelho Moraes Jorge
3.5.2.2.-Ausência de regularização no exercício de 2014,
no SIGEFES, do saldo de R$ 16.156,12, relativo aos valores lançados no exercício de 2013, no SIAFEM, na conta
contábil nº 199131902
(Base Legal: Lei 4.320/1964, arts. 94 e 96; Lei Estadual
9.916/2012, art. 1º; Portaria Conjunta SECONT/ SEGER/
SEFAZ nº 002-R/2011 (com alterações), art. 3º, § 2º, c/c
art. 4º, § 1º, inc. II.)
Responsável Luciara Botelho Moraes Jorge
No que diz respeito ao achado 3.5.1,o RTC 548/2015
questionou a diferença de R$48.514,01, registrado na
contabilidade e não constante do inventário, sendo solicitado às gestoras que trouxessem aos autos as regularizações realizadas no exercício de 2015. Essa divergência
foi gerada porque o saldo contábil em 31/12/2014 era de
R$175.203,25 e o saldo de inventário de bens em almoxarifado somava R$126.689,24.
Analisando as justificativas, a ITC 347/2018 concluiu por
afastar a irregularidade, tendo em vista que o anexo 1,
em CD, demonstrou as liquidações, pagamentos e cancelamentos de restos a pagar realizados em janeiro de
2015, e as responsáveis também trouxeram lançamento
no sistema de almoxarifado deixando o saldo de almoxarifado igual ao contábil, ou seja, R$175.203,25.
www.tce.es.gov.br

Quanto ao item 3.5.2.1, as gestoras trouxeram aos autos
cópias dos processos 65053796 e 65048202, que tinham
sido solicitados pelo RTC como forma de melhor entender os lançamentos de débitos e créditos realizados na
conta contábil 237110300, para que houvesse a regularização física e contábil.
Sendo assim, a ITC opinou por afastar a irregularidade,
pois as gestoras demonstraram nos processos enviados a
necessidade de os ajustes terem sido feitos em decorrência dos números apresentados pela CPCON não demonstrarem a realidade patrimonial do CAPAAC.
Com relação ao item 3.5.2.2- Realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial), relativo aos valores lançados no exercício de 2013, no SIAFEM, na conta contábil nº 199131902, Diversos Responsáveis em Apuração, sem documentação de suporte, no valor total de
R$ 50.923,52- o RTC 548/2015 assim entendeu:
No encerramento do exercício financeiro de 2013 foi
registrado um saldo de R$ 67.079,64, na conta contábil n. 199131902 (INSCRIÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS), através da Nota de Lançamento
n. 2013NL00671, correspondente aos Bens Patrimoniais
Móveis não localizados para posterior regularização.
Em consulta ao SIGEFES, verifica-se que foram realizadas baixas, sem inscrição em Diversos Responsáveis Apurados, no decorrer do exercício financeiro de 2014, no
montante de R$ 50.923,52, através das Notas Patrimoniais ns. 2014NP00049, 2014NP00050, 2014NP00054,
2014NP00064,
2014NP00066,
2014NP00067
e
2014NP00068, que remetem aos processos ns. 67605095
e 65048202.
Contudo, não se tem elementos suficientes para identifiSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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cação de quais bens tiveram seus valores baixados, uma
vez que não foram apresentadas cópias dos referidos
processos.
Tendo sido realizados ajustes, mesmo após o encerramento do exercício de 2014, resta na conta contábil
nº 797130102 (INCONSISTÊNCIA DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS) um saldo pendente de regularização, no total de R$ 16.156,12.
No entanto, conforme Portaria Conjunta SECONT/SEGER/
SEFAZ nº 002-R, de 28 de setembro de 2011, os saldos
excepcionalmente inscritos em contas de diversos responsáveis em apuração, para viabilização da migração
dos dados patrimoniais para o SIGA, deveriam ter sido
regularizados no exercício de 2014 por Comissão instituída para esse fim.
Sendo assim, faz-se necessário que os gestores responsáveis justifiquem o saldo baixado sem inscrição em diversos responsáveis apurados, podendo inclusive encaminhar cópia dos processos ns. 67605095 e 65048202,
em arquivos assinados com certificação digital, conforme
art. 12, caput e paragrafo único, da Instrução Normativa
TC Nº 28/2013.
Para isso, segue segregação dos valores de acordo com o
período de cada ordenador.
Ordenador:
Data
02/09/2014
02/09/2014
Total
Ordenador:
Data
12/09/2014
21/10/2014
21/10/2014
21/10/2014
21/10/2014

Andrea Nogueira David Bastos
Documento
Valor (R$)
2014NP00049
20.487,20
2014NP00050
660,00
21.147,20
Luciara Botelho Moraes Jorge
Documento
Valor (R$)
2014NP00054
6.691,93
2014NP00064
8.227,07
2014NP00066
9.550,94
2014NP00067
5.236,38
2014NP00068
70,00

Diário Oficial de Contas

Total

29.776,32

As diretoras responsáveis apresentaram as seguintes alegações de defesa:
Com relação às 2014NP00054, 2014NP00066,
2014NP00067, fls. 42 a 54 e 68 do processo n.65048202,
informamos que alguns bens passaram despercebidos
nos levantamentos da CPCON e foram apontados como
não encontrados indo para a conta de bens móveis em
apuração, mas estavam na Unidade; outros estavam ao
mesmo tempo na relação de bens encontrados e de não
encontrados, e outros ainda estavam na conta de bens
em apuração, mas não são mais considerados bens permanentes, tais bens foram baixados da conta de bens em
apuração.
A 2014NP00064, fl. 48 (proc. 65048202), registrou a incorporação de bens para reavaliação de valores realizada com auxílio de planilha específica encaminhada pela
SEGER e com fórmulas já prontas, conforme metodologia
estabelecida, fls.09 a 17 ( proc.65048202).

lançamento de transferência feito anteriormente não foi
considerado pela CPCON e pelo FES/SESA, fl.59 dos autos.
Com relação ao saldo de R$67.079,64, inscrito na conta
199131902(inscrição de saldos patrimoniais – bens móveis) com baixa de R$50.923,52, sem inscrição em “diversos responsáveis apurados” e o saldo de R$16.079,64 inscrito na conta contábil 797130102(inconsistência de saldos patrimoniais – Bens móveis) entende o gestor, que
não foi feito a inscrição em Diversos Responsáveis Apurados pela falta de conhecimentos da necessidade do lançamento não havendo qualquer pretensão de burlar as
normas contábeis ou de mascarar serviço mal feito. Houve, sim, um erro no lançamento contábil, porém sem prejuízos financeiros aos cofres públicos.
Posto isto, o entendimento da área técnica foi no sentido
de afastar a irregularidade, pois foi possível identificar os
bens baixados e os motivos que levaram à realização das
baixas ao verificar os processos 65048202 e 67605095.

O bem SESA_FES 064752 ( tv tela plana) que foi transferido ao CAPS Cachoeiro, foi inventariado no valor bruto da nota fiscal, porém foi concedido um desconto que
não foi observado, assim, foi realizada a baixa no valor do
desconto para conciliação do valor físico com o contábil,
fls.74(proc. 65048202).

Por fim, quanto ao item 3.5.2.2 do RTC- Ausência de regularização no exercício de 2014, no SIGEFES, do saldo de
R$ 16.156,12, relativo aos valores lançados no exercício
de 2013, no SIAFEM, na conta contábil nº 199131902 - Diversos Responsáveis em Apuração- a defesa apresentada
foi de que não foi feita a inscrição em Diversos Responsáveis Apurados por falta de conhecimento da necessidade
de lançamento, não havendo intenção de burlar as normas contábeis ou de mascarar serviço mal feito, havendo
erro sem prejuízos financeiros aos cofres públicos.

Autuamos o processo nº 65048202 na qual consta a transferência (2014NP00049, 2014NP00050 e 2014NP0005,
fls.30,32 e 33 do CD) que refizemos, referentes aos bens
do CAPS Cachoeiro, não encontrados no CAPAAC, cujo

A ITC 347/2018 também opinou por afastar essa irregularidade, tendo em vista que, conforme balancete contábil
da última prestação de contas apresentada no exercício
de 2016, o valor de R$16.079,54, inscrito na conta con-

A 2014NP00068 (proc. 65048202) registrou a baixa referente à diferença de preço de bens transferido proveniente de desconto concedido pelo fornecedor.

www.tce.es.gov.br
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tábil 797130102 (inconsistência de saldos patrimoniais –
Bens móveis) já foi totalmente regularizada.
Tendo sido sanadas todas as irregularidades apontadas
no RT 548/2015, os autos foram, então, encaminhados
ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de Parecer da lavra do Procurador Luciano Vieira, que
endossou a proposição da área técnica, exposta na ITC
347/2018.
DISPOSITIVO:
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 347/2018, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo
corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Centro de Atendimento Psiquiátrico Doutor Aristides Alexandre Campos, sob responsabilidade das senhoras Andréa Nogueira David Bastos e Luciara Botelho Moraes
Jorge, relativas ao exercício financeiro de 2014, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso I, da
Diário Oficial de Contas

Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO às responsáveis, conforme artigo art. 85 da mesma lei.
1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente).
4.2. Conselheiro substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição - relator) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

TOS NEVES
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2014
RESPONSÁVEL: CHARLESTON SPERANDIO DE SOUZA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2014 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do
Hospital Doutor João dos Santos Neves, referente ao
exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade do
Senhor Charleston Sperandio de Souza, diretor geral no
exercício em análise.
Atendendo as disposições contidas no artigo 135 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo
– RITCES e na Instrução Normativa TC 28/2013, o Senhor
Charleston Sperandio de Souza, encaminhou, em arquivos digitais, a Prestação de Contas Anual relativa ao exercício financeiro de 2014.
As peças contábeis, encaminhadas a esta Corte de Contas, foram analisadas pela então, 2ª Secretaria de Controle Externo de Contas, que expediu Relatório Técnico
58/2016 (fls. 13/22) evidenciando procedimentos irregu-

ACÓRDÃO TC-487/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 04655/2015-1
UNIDADE GESTORA: HOSPITAL DOUTOR JOÃO DOS SAN-

www.tce.es.gov.br

lares, e opinando pela citação do agente responsável pelo exercício de 2014 para apresentação de justificativas
quanto ao seguinte achado:
Descrição do achado
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial),
relativo aos valores lançados no exercício de 2013, no
SIAFEM, na conta contábil
nº 199131902 (Diversos Responsáveis em Apuração), sem
documentação de suporte, no
valor total de R$ 64.014,17,
conforme item 3.5.1.1. (Base
Legal: Lei 4.320/64, arts. 94
e 96; Portaria Conjunta SECONT/ SEGER/ SEFAZ nº 002R/2011, art. 4º, § 2º (com alterações).

O indício de irregularidade apontado, e também assinalado na Instrução Técnica Inicial 97/2016 (fls. 23), propiciou
a citação do responsável para apresentação de suas justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 184/2016) às folhas 25.
Regularmente convocado (termo de citação 306/2016),
o responsável exercitou seu direito de defesa, apresentando suas justificativas e documentos comprobatórios
às folhas 32/47.
Ao proceder à análise das justificativas apresentadas,
o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, em Instrução Técnica Conclusiva 351/2018 (fls.
50/52), acata as justificativas submetidas ao exame e
opina pelo afastamento do indicativo de irregularidade
apontado, sugerindo julgar REGULARES as contas em
apreço nos termos do art. 84 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas, que se posicionou através de Parecer da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da
Diário Oficial de Contas

Silva, que endossou a proposição da área técnica, exposta na ITC 351/2018.

2014NP00055,
2014NP00059.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A sua análise evidencia uma reincorporação de R$
155.404,67, tendo sido definitivamente baixado um saldo de R$ 12.521,19, após a finalização do processo de
apuração de responsabilidades, segundo histórico da Nota Patrimonial n. 2014NP00056 que remete ao processo
n. 64997499.

Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual do Hospital Doutor João dos Santos Neves, ora em discussão, referente
ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Senhor
Charleston Sperandio de Souza, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório
Técnico RTC 58/2016, resultando na citação do responsável, com relação ao seguinte item:
Item 3.5.1.1- Realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial), relativo aos valores lançados no exercício de
2013, no SIAFEM, na conta contábil nº 199131902 (Diversos Responsáveis em Apuração), sem documentação de
suporte, no valor total de R$ 64.014,17, conforme item
3.5.1.1.
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 e 96; Portaria Conjunta
SECONT/ SEGER/ SEFAZ nº 002-R/2011, art. 4º, § 2º (com
alterações).
No que diz respeito ao achado, o RTC 58/2016 assim afirmou:
No encerramento do exercício financeiro de 2013 foi
registrado um saldo de R$ 167.925,86, na conta contábil n. 199131902 (INSCRIÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS), através da Nota de Lançamento
n. 2013NL01375, correspondente aos Bens Patrimoniais
Móveis não localizados para posterior regularização.
Em consulta ao SIGEFES, verifica-se que foi realizada baixa desse saldo, sem inscrição em Diversos Responsáveis Apurados, no decorrer do exercício financeiro de
2014, através das Notas Patrimoniais ns. 2014NP00053,
www.tce.es.gov.br

2014NP00056,

2014NP00058

e

Por fim, do total reincorporado, verifica-se a baixa por
destruição por uso, no total de R$ 51.492,98, através da
Nota Patrimonial n. 2014NP00054, que também remete
ao processo n. 64997499.
Contudo, não se tem elementos suficientes para identificação de quais bens tiveram seus valores baixados, uma
vez que não foi apresentada cópia do referido processo.
Sendo assim, faz-se necessário que o gestor responsável justifique o saldo baixado, no total de R$ 64.014,17
(51.492,98 + 12.521,19), sem inscrição em diversos responsáveis apurados, podendo inclusive encaminhar cópia do processo n. 64997499, em arquivos assinados
com certificação digital, conforme art. 12, caput e paragrafo único, da Instrução Normativa TC Nº 28/2013.
Foi apresentada justificativa no sentido de afirmar que
constavam dos autos, às folhas 33, planilhas com a relação dos bens baixados, de acordo com a Nota Patrimonial 2014NP00054, com valores de R$ 51.492,98 e R$
12.521,19, referentes às baixas realizadas na Nota Patrimonial 2014NP00056.
Ao analisar as justificativas apresentadas, a área técnica
opinou por afastar a irregularidade:
Da análise das justificativas
O gestor foi citado para que justificasse a baixa de bens
Segunda-feira, 9 de julho de 2018

553

ATOS DA 2a CÂMARA

móveis, feitos conforme 2014NP00054 e 2014NP00056.

1. ACÓRDÃO

Não constavam da prestação de contas descrição dos
bens baixados ou cópia do processo n. 64997499 que
motivou às baixas dos bens móveis.

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:

Constam das fls. 34 a 39 do processo TC 4655/2014, bem
como em CD, fl. 47, planilhas com a listagem dos bens
móveis baixados e suas respectivas contas contábeis.
Embora, a defesa, não tenha enviado cópia do processo
n. 64997499, entende-se como satisfatória, a apresentação da relação dos bens móveis baixados, uma vez que,
os documentos apresentados trazem informação facilmente verificada por uma ação fiscalizatória in loco. Desta forma, sugere-se que seja afastada a irregularidade.
Tendo sido sanada a irregularidade apontada no RTC
58/2016, os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de Parecer da lavra do Procurador Luís Henrique Anastácio da
Silva, que endossou a proposição da área técnica, exposta na ITC 351/2018.
DISPOSITIVO:
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 351/2018, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo
corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
Diário Oficial de Contas

1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Hospital Doutor João dos Santos Neves, sob responsabilidade do senhor Charleston Sperândio de Souza, relativas
ao exercício financeiro de 2014, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO ao
responsável, conforme artigo art. 85 da mesma lei.
1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-488/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 04937/2015-1
UNIDADE GESTORA: HOSPITAL ADALTO BOTELHO
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2014

2. Unânime.

RESPONSÁVEIS: RENATO CARLOS VIEIRA e ALOISIO CALVE

3. Data da Sessão: 02/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2014 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

4. Especificação do quórum:

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente).
4.2. Conselheiro substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição - relator) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
www.tce.es.gov.br

I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do
Hospital Adalto Botelho, referente ao exercício financeiro
de 2014, sob a responsabilidade do Senhor Aloísio Calve,
diretor geral no exercício em análise.
Atendendo as disposições contidas no artigo 135 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo
– RITCES e na Instrução Normativa TC 28/2013, o Senhor
Renato Carlos Vieira, Diretor Geral do HAB no exercício
de 2015, encaminhou, em arquivos digitais, a Prestação
de Contas Anual relativa ao exercício financeiro de 2014.
As peças contábeis, encaminhadas a esta Corte de Contas, foram analisadas pela então, Secretaria de ControSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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le Externo de Contas, que expediu Relatório Técnico
00212/2016 (fls. 27/40) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação do agente responsável
pelo exercício de 2014 para apresentação de justificativas
quanto aos seguintes achados:

(Base Legal: Lei 4.320/64; Instrução Normativa 28/2013).

Descrição do achado

Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 00615/2016 (fls.
41/42), propiciou a citação do responsável para apresentação de suas justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 1011/2016) às folhas 44/45.

Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens móveis e os saldos registrados no balanço patrimonial, no montante de R$ 98.654,57, conforme item
3.5.1.1 (Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 e 96).

Regularmente convocado (termo de citação 1021/2016),
o responsável exercitou seu direito de defesa, apresentando suas justificativas e documentos comprobatórios
às folhas 52/166.

Baixa na conta contábil n.º 797130102 – Diversos Responsáveis em apuração – Inconsistência de saldos patrimoniais sem documentação de suporte, no valor de
R$ 433.448,33, conforme item 3.5.1.2 (Base Legal: Lei
4.320/64, arts. 94 e 96; Portaria Conjunta SECONT/ SEGER/ SEFAZ nº 002-R/2011 e 001-R/2014).

Ao proceder à análise das justificativas apresentadas, a
o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, em Instrução Técnica Conclusiva 621/2018 (fls.
170/179), acata as justificativas submetidas ao exame e
opina pelo afastamento dos indicativos de irregularidades apontados, sugerindo julgar REGULARES as contas
em apreço nos termos do art. 84 da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012.

Saldo indevido na conta contábil nº 797130102 – Diversos Responsáveis em Apuração – Inconsistência de Saldos, no valor de R$ 92.368,54, conforme item 3.5.1.3 (Base Legal: Portaria Conjunta SECONT/SEGER/SEFAZ nº 001R/2014).
Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens em almoxarifado e os saldos registrados no
balanço patrimonial, no montante de R$ 2.542.820,37,
conforme item 3.5.2.1 (Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 85
e 89).
Divergência de R$ 28.600,99, entre os saldos registrados
na contabilidade e os saldos dos extratos bancários, conforme item 3.6.1 (Base Legal: Lei 4.320/64, Art. 85 c/c
Arts. 83 e 89).
Ausência do Termo de Verificação de Disponibilidades
Financeiras, arquivo 03-32 TVDISP, conforme item 3.6.2
Diário Oficial de Contas

Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas, que se posicionou através de Parecer da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da
Silva, que endossou a proposição da área técnica, exposta na ITC 621/2018-2.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Hospital Adalto Botelho, ora em discussão, referente ao exercício de 2014,
sob a responsabilidade do Senhor Aloísio Calve, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados
no Relatório Técnico RT 212/2016-6, resultando na citação do responsável, com relação aos seguintes itens:
Item 3.5.1.1- Divergência entre os valores apurados no
www.tce.es.gov.br

inventário anual dos bens móveis e os saldos registrados
no balanço patrimonial, no montante de R$ 98.654,57,
conforme item 3.5.1.1
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 e 96
3.5.1.2- Baixa na conta contábil n.º 797130102 – Diversos Responsáveis em apuração – Inconsistência de saldos
patrimoniais sem documentação de suporte, no valor de
R$ 433.448,33, conforme item 3.5.1.2
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 e 96; Portaria Conjunta SECONT/ SEGER/ SEFAZ nº 002-R/2011 e 001-R/2014
3.5.1.3- Saldo indevido na conta contábil nº 797130102 –
Diversos Responsáveis em Apuração – Inconsistência de
Saldos, no valor de R$ 92.368,54, conforme item 3.5.1.3
Base Legal: Portaria Conjunta SECONT/SEGER/SEFAZ nº
001-R/2014
3.5.2.1- Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens em almoxarifado e os saldos registrados no balanço patrimonial, no montante de R$
2.542.820,37, conforme item 3.5.2.1
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 85 e 89
3.6.1- Divergência de R$ 28.600,99, entre os saldos registrados na contabilidade e os saldos dos extratos bancários, conforme item 3.6.1
Base Legal: Lei 4.320/64, Art. 85 c/c Arts. 83 e 89
3.6.2- Ausência do Termo de Verificação de Disponibilidades Financeiras, arquivo 03-32 TVDISP, conforme item
3.6.2
Base Legal: Lei 4.320/64; Instrução Normativa 28/2013
No que diz respeito ao achado 3.5.1.1 do RTC 212/2016,
o diretor responsável enviou justificativas no sentido de
encaminhar os valores de registros físicos e contábeis corSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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rigidos conforme o inventário e o balanço Patrimonial do
exercício de 2014, e quanto às divergências apresentadas
foram regularizadas através das Notas Patrimoniais 2015
NP00001, 2015NP00002, 2015NP00030, 2015NP00054 –
acerto contábil exercício de 2015.
A proposição da área técnica, ao analisar a justificativa,
foi no sentido afastar a irregularidade sob o aspecto técnico-contábil:
Da análise das justificativas
O valor de R$98.654,57 apontado no relatório técnico
contábil é o somatório dos valores das contas contábeis
123110100 – bens móveis em geral, com os valores da
conta contábil 123110601 – estoque interno (almoxarifado de bens permanentes).
Considerando que a divergência entre inventário de bens
móveis e a contabilidade (excluíndo o estoque interno de
bens permanentes) no valor de R$49.353,67, foi regularizada, por meio das notas patrimoniais 2015 NP00001,
2015NP00002, 2015NP00030, 2015NP00054 e que o restante se tratava de estoque interno registrado na contabilidade e que não foi considerado quando da elaboração do inventário, portanto a única divergência de fato,
foi regularizada. Assim, sugere-se que seja afastada a irregularidade.
Com relação ao item 3.5.1.2, a defesa relatou que os
bens encontrados no valor de R$ 525.816,87, encontravam-se inscritos na conta nº 797130102 (diversos responsáveis em apuração- inconsistência de saldos patrimoniais- bens móveis), findo exercício de 2013. Enviaram
ainda cópia da capa dos processos 67895220, 67895425,
67895662, 67895824, 67895948 e 67896014, dando suporte às incorporações e baixas que foram realizadas no
Diário Oficial de Contas

exercício de 2014.
Ao analisar as justificativas, sugeriu a área técnica o afastamento da irregularidade, pois a defesa inseriu nos autos cópias das capas dos processos que deram origem
as baixas das inconsistências no valor de R$ 433.448,33,
sendo que cópias desses processos já haviam sido enviados na PCA do exercício de 2013, ou seja, as baixas realizadas conforme notas patrimoniais tiveram respaldo em
processos já apreciados na prestação de contas do exercício de 2013, não havendo mais necessidade do reenvio
dos processos que deram origem às baixas.
Quanto ao item 3.5.1.3, o gestor informou que foi aberto o processo 6505396 e que se encontra no Setor de Patrimônio do Hospital. Informou ainda que após a identificação das inconsistências apresentadas no exercício de
2014 e conclusão parcial das irregularidades, não foi possível dar continuidade aos serviços iniciados devido à falta de pessoal fixo e mão de obra qualificada. O valor inicial inscrito na conta 797130102- inconsistência de saldos patrimoniais era de R$ 525.816,87, e R$ 493.788,38
foram apurados até a data do dia 26/08/2016. O saldo
restante foi de R$ 32.028,48, e estava sendo apurado
através do processo 65085396.
Ao analisar as justificativas, a área técnica afirma que o
RTC, referente à última prestação de contas (exercício de
2016) não traz indício de irregularidade referente à inscrição na conta contábil 797130102 (diversos responsáveis- inconsistência de saldos patrimoniais). Não havendo mais saldo passível de apuração, conforme balancete contábil em 31/12/2012, inscrito na conta contábil
797130102, sugeriu o afastamento da irregularidade.
Com relação ao item 3.5.2.1 do RT 212/2016, a defesa
encaminhou o arquivo 03- 24 DEMANC, com os valores
www.tce.es.gov.br

de registros físicos e contábeis conforme apresenta o Inventário e o Balanço Patrimonial do exercício de 2014,
sendo a diferença regularizada através das notas patrimoniais.
Da análise das justificativas, a área técnica entendeu por
afastar a irregularidade no seguinte sentido:
A divergência entre contabilidade e inventário de bens
em almoxarifado foi de R$2.542.820,37(registrado na
contabilidade e não constante do inventário).
O arquivo DEMANC, constante da prestação de contas do
exercício de 2014, traz em nota explicativa que os bens
de almoxarifado referente ao exercício de 2014 só foram
baixados em 2015, alegando que a divergência era decorrente da não realização das baixas, pela contabilidade, no
exercício de 2014.
As notas patrimoniais 2014NP00094 e 2014NP00095
não devem ser consideradas porque foram realizadas no
exercício de 2014 e refletiram na contabilidade durante o exercício de 2014, portanto, não regularizaram divergência entre inventário e contabilidade apuradas em
31/12/2014.
As notas patrimoniais do exercício de 2016 relaciona-se
a baixas por consumo do exercício de 2016, não fazendo
qualquer referência ao exercício de 2014.
Verificou-se que das notas patrimoniais trazidas pela defesa, referente às baixas contábeis do exercício de 2014,
realizadas no exercício de 2015, somente a nota patrimonial 2015NP00023, no valor de R$2.198.450,96, pode ser
confirmada como baixas de almoxarifado do exercício de
2014.
Considerando que a divergência apontada era de
R$2.542.820,37, e que restou a regularizar uma diferenSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ça de R$344.369,41.
Considerando que, mesmo o histórico das demais notas
patrimoniais, citadas pela defesa, não tenham feito menção ao exercício de 2014, entende-se como regularizada
a divergência restante, tendo em vista que os relatórios
técnicos contábeis das prestações de contas subsequentes (exercício de 2015 e 2016), não verificaram divergência entre inventário de almoxarifado e registros contábeis. Desta forma, sugere-se que seja afastada a irregularidade.
No que diz respeito ao item 3.6.1, o gestor informou que
encaminhou o arquivo 03- 30 EXTBAN com os valores de
registro físico e contábil das contas bancárias desta Unidade, sendo a divergência verificada regularizada através
da 2016GR0008.
Ao fazer análise das justificativas, a área técnica observou que a defesa apresentou para a conta Banestes nº
14554323, extrato bancário de conta corrente com saldo
zero e extrato contábil de aplicações financeiras com saldo de R$30.505,74. A diferença de R$1.904,75 se refere
à arrecadação conforme 2016GR0008 – reconhecimento de rendimentos arrecadados em exercícios anteriores,
opinando por afastar a irregularidade.
Quanto ao item 3.6.2, o gestor encaminhou o arquivo
03- 32 TVDISP - Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras, demonstrando o saldo contábil e o saldo dos extratos das contas do HAB, sendo assim, estando
em conformidade o saldo contábil com os extratos bancários apresentados, opina a ITC 621/2018 por afastar a
irregularidade.
Tendo sido sanadas todas as irregularidades apontadas no RT 212/2016, os autos foram, então, encaminhaDiário Oficial de Contas

dos ao Ministério Público de Contas, que se posicionou
através de Parecer da lavra do Procurador Luís Henrique
Anastácio da Silva, que endossou a proposição da área
técnica, exposta na ITC 621/2018.
DISPOSITIVO:
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 621/2018, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo
corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Segunda câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Hospital Adauto Botelho, sob responsabilidade do senhor Aloísio Calve, relativas ao exercício financeiro de
2014, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art.
84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se
a devida QUITAÇÃO ao responsável, conforme artigo art.
85 da mesma lei.
1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária da
www.tce.es.gov.br

2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente).
4.2. Conselheiro substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição - relator) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-489/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 02686/2018-6
UNIDADE GESTORA: SANEAR – SERVIÇO COLATINENSE
DE SANEAMENTO AMBIENTAL
CLASSIFICAÇÃO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI
ADVOGADO: EPAMINONDAS ALVES FERREIRA JUNIOR –
OAB 387560/SP
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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RESPONSÁVEIS: DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATO e
CELIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI

sem informações e encaminhassem a este Tribunal cópia
integral do processo pertinente à referida contratação.

EMENTA: REPRESENTAÇÃO - CONHECER – IMPROCEDÊNCIA – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:

Os responsáveis apresentaram conjuntamente os seus
esclarecimentos e documentos, nos termos da Resposta
de Comunicação 00162/2018-8 e das Peças Complementares 04193/2018-1 e 04194/2018-5.

Tratam os autos de representação, com pedido de medida cautelar, proposta perante esta Corte pela empresa
Link Card Administradora de Benefícios Eireli, alegando
supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 001/2018,
promovido pelo Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental - SANEAR, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustíveis, através de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão
de pagamento magnético com chip ou cartão com tarja magnética, com disponibilização de Rede Credenciada
de Postos para a frota de veículos do SANEAR, conforme
lotes devidamente relacionados no ANEXO I, do presente edital.

Instada a se manifestar, a SecexMeios - Secretaria de
Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas
se posicionou por meio da Instrução Técnica Conclusiva
1204/2018-1 e propôs encaminhamento no sentido de
Conhecer a representação, tendo em vista o cumprimento dos requisitos do artigo 177 do RITCEES, bem como,
considerá-la improcedente, na forma do art. 178, I, do
RITCEES, tendo em vista a não constatação de irregularidade.

Em síntese, a representação aponta que o edital contém
exigências que restringiriam a competitividade do certame a macular os princípios norteadores da licitação, haja vista o disposto no subitem 16.10.1 do edital que exige que os valores dos combustíveis tenham como limitador o valor médio disponibilizado pela Agência Nacional
de Petróleo (ANP), sendo este o valor máximo a ser pago
pela Administração Pública.
Nos termos da Decisão Monocrática 0473/2018-4, determinei a Notificação dos responsáveis, Sr. Daniel Hernandez Dalla Favarato Diretor Geral do SANEAR, e Sra. Célia Alvarenga de Freitas Giuberti Grassi, Pregoeira, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias, para que prestasDiário Oficial de Contas

sim, com fulcro nos artigos 94 e 99, § 2º, da Lei Complementar nº 621/2012; art. 177, § 2º, do RITCEES, conheço
da Representação.
Passo, assim, à análise quanto ao mérito do assunto.
Numa análise perfunctória dos autos, extrai-se que a discussão nodal aqui focada cinge-se ao subitem 16.10.1 do
edital, cuja regra exige que o preço médio disponibilizado
pela ANP seja o limitador do valor dos combustíveis, sendo o valor máximo a ser pago pela Administração.
Segundo os termos da instrução processual, a representação diz que ao fazer tal exigência, o Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental estaria impondo uma condição comercial que não condiz com o mercado, bem como, com a natureza do respectivo contrato e a sua competência legal e constitucional, e isso porque:

O douto Ministério Público de Contas, em parecer da
lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, pugnou no mesmo sentido da área técnica (Parecer
1401/2018-1).

Quanto à natureza do contrato, argumentou que seu objeto é a contratação de empresa especializada no abastecimento de frota, por intermédio de uma rede credenciada de postos.

Após, vieram-me os autos para análise.

Nessa esteira, a empresa a ser contratada é intermediadora entre o Sanear e os estabelecimentos credenciados,
modelo esse definido como quarteirização do serviço.

FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente observo que à luz das disposições contidas
na Resolução TC nº 261/2013 (aprova o Regimento Interno do TCEES), os autos encontram-se devidamente instruídos, recebendo a manifestação da área técnica sobre
a representação apresentada (Instrução Técnica Conclusiva 1204/2018-1) e a manifestação do Ministério Público de Contas (Parecer 1401/2018-1).
Observo ainda que a análise acerca dos pressupostos de
admissibilidade do presente feito foi efetivamente realizada pela Área Técnica, tornando-se despiciendas acrescentar outras considerações para formação de juízo. Aswww.tce.es.gov.br

Acrescentou que neste modelo o vínculo jurídico existente é entre o Sanear e a contratada, não existindo relação
entre a Administração e os estabelecimentos credenciados, nos termos da publicação, na Revista do Tribunal e
Contas da União 116, do Desembargador Jessé Torres Pereira Junior e da advogada Marines Restalatto Dotti, que
analisou contrato de gerenciamento de frota (manutenção preventiva e corretiva de veículos).
Ressaltou que as relações oriundas da contratação pretendida pelo Sanear são complementares em sua finaliSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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dade, porém, independentes em sua natureza, de maneira que a Administração não tem ingerência sobre a relação criada entre a contratada e sua rede, tampouco, a
contratada possui controle sobre os preços praticados
pelos estabelecimentos credenciados.
No que concerne ao preço médio apurado pela ANP, o representante alegou que o mesmo não pode ser utilizado
como limitador, uma vez que ele é composto por inserções de valores mais baixos e outros mais elevados, não
servindo como valor máximo para pagamento.
Deste modo, concluiu que o correto seria aplicar como limite o valor de bomba e não o valor médio, assim, manteria o controle de sua contratação por meio de dado oficial e não criaria uma previsão editalícia e contratual que
obriga a licitante contratada a arcar com a diferença entre o preço de bomba e o preço médio da tabela ANP.
Nesse sentido, frisou que outros órgãos da Administração Pública já modificaram seus editais de licitação de
gerenciamento de frota, de forma a evitar o desequilíbrio econômico-financeiro e o enriquecimento sem causa, como por exemplo: a Sociedade de Abastecimento de
Água e Saneamento de Campinas (Sanasa); a Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp);
e o Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto
(Daerp).
Salientou que o desequilíbrio econômico-financeiro e o
enriquecimento sem causa são rechaçados pela legislação pátria. Acrescentou que a Lei 8666/1993, em seus artigos 57, §1º, 58, §2º, e 65, II, ‘d’ e §6º, assegura o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos.
Já o enriquecimento sem causa é vedado pelo sistema
normativo brasileiro, inclusive, pelo STJ (AgRg no REsp
332956/SP DJ 16.12.2002).
Diário Oficial de Contas

Dessa forma, entendeu que se o enriquecimento sem
causa em contrato declarado nulo é vedado pelo ordenamento jurídico, por consequência, ‘o mesmo se aplica com ainda mais veemência aos Editais de licitação que
contenham disposições capazes de causar patente desequilíbrio para o particular e enriquecimento sem causa
para a administração pública em contratos ainda por serem celebrados’.
Assim, o representante concluiu que o limite a ser pago
pela Administração Pública deve ser aquele praticado pelo mercado, ou seja, o preço de bomba destinado a todo
e qualquer consumidor, não tendo, a contratada, a obrigação de arcar com a diferença entre o valor da bomba e
a média estabelecida pela ANP.
Por sua vez, os agentes do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental – SANEAR se manifestaram sobre os
questionamentos do representante, conforme relato feito pela área técnica da seguinte forma:
Inicialmente, elencaram os motivos que ensejaram à Administração a contratar empresa de gerenciamento com
rede credenciada para abastecimento de veículos, em
detrimento da contratação de posto de combustível. Para tanto, adotaram o modelo do termo de referência utilizado pelo município de Colatina.
Todavia, enfatizaram que, com a publicação do edital,
surgiram diversos questionamentos acerca da legalidade
de suas cláusulas, o que levou à retificação e republicação do edital por duas vezes, até que a Link Card, ora representante, impugnou o edital com fundamentos idênticos àqueles constantes de sua Petição Inicial 0109/20188.
Ante esse fato, após manifestação da Procuradoria, a Prewww.tce.es.gov.br

goeira suspendeu a licitação até que houvesse manifestação final quanto à impugnação.
Informaram que a impugnação não foi respondida, pois,
assim como não poderia a contratada ficar submetida
aos preços praticados por terceiros, também não poderia a Administração arcar com preços acima dos praticados pelo mercado.
Acrescentaram não parecer impossível que a contratada
fiscalize o preço praticado pelos postos credenciados e os
descredenciem, caso o preço praticado seja superior ao
preço médio da ANP, podendo, inclusive, essa condição
ser inserida no contrato que vier a firmar.
Ante essas ponderações, consultaram o sítio eletrônico
do Tribunal de Contas da União e verificaram que o Acórdão 90/2013 TCU-Plenário tratou de assunto semelhante, tendo o Relator, Min. Valmir Campelo, acolhido o posicionamento da área técnica e assim se manifestado:
5. Em relação ao primeiro ponto questionado, não vislumbro qualquer irregularidade no procedimento estabelecido pelo edital. Conforme se depreende, a metodologia adotada permite a escolha da proposta que apresentar o menor preço final depois de aplicados o desconto e a taxa de administração, tendo por base os valores
dos combustíveis constantes da tabela de preços emitida pela ANP.
6. Significa que, ao contrário do que alega a representante, não se está atribuindo às licitantes a responsabilidade
pela alta ou baixa dos preços dos combustíveis. Na verdade, o valor a ser utilizado como parâmetro para aplicação
do desconto e da taxa de administração é uniforme, sendo extraído diretamente da tabela de preços emitida pela ANP. Desta forma, será declarada vencedora a licitanSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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te que oferecer o menor preço global quando aplicado
o desconto e a taxa de administração sobre o valor base
constante da tabela da ANP. Improcedente, portanto, esta primeira alegação.

dos aos valores médios pesquisadas pela ANP, que irão
refletir, no prazo de vigência do contrato, as flutuações
de redução ou aumento dos preços praticados no mercado.

Acrescentaram ainda excertos do relatório da área técnica, constante do retrocitado Acórdão, a saber:

16. Ademais, esse tipo de contratação, seja no setor público ou privado, pressupõe a existência de parcerias entre as empresas de gestão de cartões e as empresas de
postos de combustíveis. Para as primeiras, há a receita
da taxa de administração cobrada dos usuários e o repasse da taxa de comissão sobre o valor faturado pelas empresas de abastecimento. Para essas últimas, o interesse
advém do fato de que, mesmo oferecendo desconto ao
usuário e pagando taxa de comissão à gerenciadora de
cartões, há o ganho marginal decorrente do incremento da demanda.

14. Portanto, considerando que há dois fatores distintos que concorrem na formação do preço e na execução
do contrato, desconto e taxa de administração, a obrigatoriedade de compor a proposta com base no consumo
previsto e nos preços unitários dos combustíveis foi a forma encontrada para contornar a impossibilidade prática
de se proceder ao julgamento com base naqueles dois
parâmetros isoladamente. No sistema de pregão eletrônico não é possível efetuar lances de dois valores distintos para um mesmo item. Na etapa de lances, a licitante irá consignar no sistema o seu melhor preço para o
item. Na entrega da proposta escrita, irá adequá-la ao valor do lance, discriminando, sobre o preço de referência,
o percentual de desconto e da taxa de administração. Na
execução do contrato, será pago à contratada o valor referente ao preço na bomba de combustível na data do
abastecimento, limitado ao valor médio da ANP, deduzido do percentual de desconto e acrescido da taxa de administração. Não procede de forma alguma a alegação
da representante de que lhe será imputada responsabilidade pela alta ou baixa dos preços dos combustíveis.
Na execução do contrato, os preços dos combustíveis se
tornam autônomos em relação à proposta de preço, sendo fixas as taxas de desconto e de administração.
15. A exigência em relação aos preços é a de que a contratada disponha de rede de postos credenciados que
forneçam à contratante combustíveis com preços limitaDiário Oficial de Contas

17. No caso de empresa privada, certamente o contrato
pode ser feito apenas considerando a taxa de administração ou outro benefício qualquer, negociados livremente
entre as partes, com ou sem desconto sobre o consumo,
ficando a gerenciadora totalmente desvinculada dos preços praticados pelos postos credenciados. Nessa hipótese, a administração da contratante pode orientar seus
empregados para que abasteçam sempre em postos com
os menores preços ou até determinado limite. Não sendo tal orientação respeitada, compete ao empregador tomar ou não medidas punitivas em relação ao empregado, de acordo com sua política de recursos humanos e de
suas normas internas, dentro dos parâmetros da legislação trabalhista. No setor público não há essa flexibilidade. E, vale assinalar, no caso em tela a licitação não poderia ocorrer senão pelo critério do menor preço, nos termos do art. 45, I, da Lei 8.666/1993, até porque na espécie não caberia outra forma, à vista do art. 46 da mesma
www.tce.es.gov.br

lei, que restringe a utilização dos tipos melhor técnica e
técnica e preço aos serviços de natureza predominantemente intelectual.
Por fim, destacaram que mesmo entendendo como correto o entendimento do TCU, o procedimento licitatório
continuará suspenso até que esta Corte de Contas se manifeste sobre a presente representação.
Neste sentido, verifico que ao analisar o assunto a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas deste Tribunal foi taxativa ao asseverar que a suposta irregularidade apontada pelo representante não
restou demonstrada e, em razão disso, além de restar
prejudicada a análise dos pressupostos da medida cautelar, pontuou que a presente representação seja considerada improcedente, na forma do art. 178, I, do RITCEES, tendo em vista a não constatação de irregularidade.
Com efeito, o subitem 16.10.1 do edital do pregão eletrônico 001/2018 realizado pelo Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental - Sanear, assim dispõe:
16 – DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:
[...]
16.10 – Os valores unitários dos combustíveis na rede
credenciada de estabelecimentos terão como limite o
preço da bomba ou o preço médio ao consumidor no
Município de Colatina – ES, divulgado pela Agência Nacional de Petróleo – ANP, o que for menor. (g.n.)
16.10.1 – O preço médio ao consumidor no Município de
Colatina – ES, será apurado através da tabela constante
no endereço eletrônico <<http://www.anp.gov.br>>.
Segundo a SecexMeios, o Sanear fez a parametrização de
preço pelo valor médio ao consumidor de Colatina, disponibilizado pela ANP, destacando em sua análise que
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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o Tribunal de Contas da União já deliberou em diversas
ocasiões no sentido de sua possibilidade e de que esse
modelo pressupõe que o valor pago seja parametrizado,
tendo por base o preço médio do mercado local apurado pela ANP.
Ressaltou que este Tribunal já se manifestou sobre o assunto - “Parametrização do Valor do Combustível”, por
meio do Acórdão TC 850/2015 – Plenário, in verbis:
[...]
2.2 Burla à obrigação de licitar combustíveis – ausência
de parametrização (item 2.2, da ITC).
[...]
Argui, ainda, a equipe técnica, que o risco que a parametrização evita é justamente o de serem utilizados os valores constantes de cada bomba de combustível, hipótese em que haveria a aquisição de combustível sem a
devida licitação, posto que para cada fornecedor pode
haver um pagamento diferenciado em virtude dos diversos valores cobrados. (g.n.)
Informa também que tais preços praticados pelos postos
de abastecimento, em razão da falta de controle, poderiam ser superiores ao valor de mercado, seja em virtude do credenciamento de postos que sejam mais vantajosos ao contratado, seja em razão da elevação do preço
do combustível das bombas.
[...]
Desta maneira, certo é que o entendimento da área técnica quanto ao requisito inafastável de parametrização de
preços quanto ao serviço de gerenciamento de sistema
informatizado e integrado para abastecimento de combustíveis, através de cartão magnético, isto é, que haja
a indicação expressa de um parâmetro de preços que
Diário Oficial de Contas

garanta a não extrapolação do valor de mercado. (g.n.)
Como forma de otimizar os recursos públicos criou-se, ao
invés do método tradicional de licitação, por meio do qual
a Administração seleciona apenas um posto para abastecer toda a frota, o sistema de cartão combustível, tendo
como característica a descentralização do abastecimento
da frota, otimizando o controle da despesa e contribuindo para a redução do consumo de combustível.
Registra-se que o objetivo final e maior da Administração
Pública é a supremacia do interesse público, seja ela imediata ou mediata, ou seja, o administrador deve sempre
buscar o que melhor atende o interesse da sociedade.
Vê-se que a gestora não efetivou a parametrização para efeito de contratação do serviço de gerenciamento de
sistema informatizado e integrado para abastecimento
de combustíveis, razão pela qual mantenho a irregularidade.
E também por meio do Acórdão TC 1355/2017 – Primeira
Câmara, que acolheu o posicionamento da área técnica
quanto à possibilidade de parametrização do preço pela
média divulgada pela ANP, conforme excerto do Voto da
Relatora Márcia Jaccoud Freitas, abaixo descrito:
Acompanho o entendimento técnico, já que a cláusula
8.5.2 do edital exigiu o registro no Conselho de origem
da licitante, e não apenas no CRA do Espírito Santo, como alegou a representante. Por sua vez, as cláusulas 15.2
e 15.4, que incluíram parâmetros para a fixação do preço e a qualidade dos combustíveis, são regulares e plenamente aceitas na jurisprudência, conforme demonstrou
a área técnica. (g.n.)
Completando a instrução processual, área técnica analise as questões pertinentes ao desequilíbrio econômicowww.tce.es.gov.br

-financeiro do contrato, enriquecimento sem causa e a
quarteirização.
Neste sentido, a ITC 1204/2018-1 lembra que sobre a alegação do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e enriquecimento sem causa, a empresa de gerenciamento de combustível pode exigir de sua rede credenciada que pratique o preço da ANP, bem como, pode negociar a taxa de carregamento cobrada dos postos credenciados visando compensar tal diferença ou ainda, pode
ofertar taxa administrativa que arque com essa diferença de preço.
Em outras palavras, tendo em vista que esse modelo trabalha com a cobrança de taxa, tanto para a contratante
quanto para sua rede credenciada, existem meios de absorver a diferença de preço, caso ocorra.
De resto, a área técnica assevera que a quarteirização
“não desobriga a Administração Pública de limitar o preço do combustível a ser pago, caso contrário, estaria adquirindo o produto sem a devida licitação. Portanto, a
aludida matéria também corrobora a necessidade de parametrização de preço.”
E conclui no sentido de que a suposta irregularidade
apontada pelo representante não restou demonstrada,
restando prejudicada a análise dos pressupostos da medida cautelar. Por tal motivo, aponta que a representação deve ser considerada improcedente, na forma do art.
178, I, do RITCEES, tendo em vista a não constatação de
irregularidade.
Ante o exposto, nos termos da proposição técnica, subscrita nas Manifestações Técnicas 118/2018-7 e 162/20188, bem como, no Parecer 01117/2018-4 proferido pelo
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido que o CoSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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legiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração:
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Conhecer a presente Representação, porém, considerá-la Improcedente nos termos do artigo 178, inciso I,
e 186 da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo), em
face da não constatação da suposta irregularidade alegada;
1.2. Dar Ciência ao Representante do teor da decisão tomada por este Tribunal de Contas, nos termos do art.
307, § 7º da resolução TC 261/2013.

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 518/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO: TC 02750/2014-8
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte – CIM POLINORTE

1.3. Transitado em julgado. Arquive-se.

EXERCÍCIO: 2013

2. Unânime.

RESPONSÁVEL: Marcelo de Souza Coelho

3. Data da Sessão: 02/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE –
EXERCÍCIO DE 2013 – REGULAR COM RESSALVAS - DETERMINAÇÕES -ARQUIVAR.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente).
4.2. Conselheiro substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição - relator) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual,
referente ao exercício de 2013, do Consórcio Público da
Região Polinorte, sob a responsabilidade do Senhor Marcelo de Souza Coelho.
www.tce.es.gov.br

A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal
em 28/03/2014, em conformidade, portanto, com o prazo regimental, consoante o caput do art. 139 do Regimento Interno desta Corte de Contas, aprovado pela Resolução TC 261/2013.
A então 3ª Secretaria de Controle Externo elaborou o Relatório Técnico Contábil RTC nº 396/2015 (fls. 11-36) e a
Instrução Técnica Inicial - ITI 2017/2015 opinado pela citação do responsável, em razão dos seguintes indícios de
irregularidades:
3.4.1. – Distorção no Superávit financeiro apresentado no
Balanço Patrimonial;
3.5.3.1. – Valores repassados ao Consórcio não correspondem às despesas assumidas em contrato de rateio;
3.5.4.1. – Classificação de receita orçamentaria do consórcio público incompatível com a classificação da execução orçamentária dos entes consorciados;
3.5.4.2. – Não conformidade entre os valores pagos pelos
entes consorciados e os valores registrados como recebidos pelo consórcio;
3.5.5.1. – Classificação de despesa orçamentaria do consórcio público incompatível com a dos entes consorciados;
3.6 – Divulgação de acesso ao público dos documentos e
demonstrativos.
Ato contínuo, a Decisão Monocrática 1860/2015 determinou a citação do Sr. Marcelo de Souza Coelho, que
apresentou as justificativas, conforme fls. 43-49.
Em análise comparativa entre os apontamentos das possíveis irregularidades e os esclarecimentos apresentados
(fls. 66/113), a SecexContas elaborou a ITC – Instrução
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Técnica Conclusiva nº 1801/2016 (fls. 87-106), opinando
pelo julgamento regular com ressalva das Contas, nos seguintes termos:
CONCLUSÃO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Consórcio CIM Polinorte do Espírito Santo – Exercício
de 2013, formalizada de acordo com a Resolução TCEES
261/13 e alterações posteriores.
Considerando a manutenção do indicativo de irregularidade (itens 2.1, 2.5 e 2.6 desta ITC), opina-se no sentido
de julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas do exercício de 2013, sob a responsabilidade do Senhor Marcelo de Souza Coelho, conforme dispõem o inciso II, art. 84,
da Lei Complementar 621/2012 e o art. 162, do Regimento Interno.
Em decorrência, com base no art. 86, da Lei Complementar 621/2012 e com o §2º, art. 162, do Regimento Interno. Sugere-se ao Relator determinar ao atual gestor do
Consórcio CIM Polinorte:
- Que adote medidas necessárias no intuito de compelir os gestores responsáveis pelos entes participantes do
Consorcio a empenharem, na sua totalidade, os valores
acordados no contrato de rateio, em atenção ao artigo
8º, inciso I, e artigo 39, inciso II, do Estado Social do CIM
Polinorte, e ao artigo 8º, §3º, e artigo 10, paragrafo único, da Lei Federal 11.107/2005;
- Que classifique a despesa orçamentária do Consórcio
em conformidade com a classificação atribuída nos balanços dos entes consorciados, em atenção à Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001.
- Que promova a ampla divulgação, inclusiva por meio
eletrônico, dos documentos elencados no art. 15 da PorDiário Oficial de Contas

taria STN 72/2012, em conformidade com o art. 16 desta mesma portaria.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas, este se manifestou integralmente de acordo com a área técnica, conforme Manifestação (fls. 110111), da lavra do Eminente Procurador de Contas Heron
Carlos Gomes de Oliveira, ao recomendar que sejam julgadas regulares com ressalva, referente ao exercício de
2013.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre
as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação
dos atos de gestão dos ordenadores de despesas e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da
gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com
o consequente julgamento pela regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
O corpo técnico deste Tribunal observou a presença de
indícios de inconsistências na Prestação de Contas sub
examine, os quais passo a analisar.
ITEM 3.4.1 – DISTORÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO
APRESENTADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
www.tce.es.gov.br

Base Legal: artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964.
O Relatório Técnico Contábil - RTC nº 396/2015 apontou
divergência que pode causar distorção no superávit financeiro, conforme consta na tabela 5 (fls. 20) do referido relatório. Observa a área técnica que o valor da divergência equivale ao saldo das “Demais obrigações de curto prazo”, as quais são compostas por INSS, Imposto de
Renda Retido na Fonte, PIS/COFINS, CSSL retidos e ISS.
Além disso, foi frisado que o Demonstrativo da Dívida
Flutuante apresentado não contempla o saldo de restos
a pagar não processados.
O defendente alegou que tratou de erro na fórmula utilizada na estrutura do relatório, gerado pelo sistema contábil, em razão desse erro de fórmula na linha de transporte do passivo financeiro, na última linha da coluna
“Passivo” totalizou equivocadamente R$ 246.143,39.
Quanto aos restos a pagar ressaltou o entendimento de
que o passivo circulante deve ser demonstrado em observância ao regime de competência, assim, os restos a
pagar não processados, não devem fazer parte do passivo circulante.
A área técnica concluiu que, de fato, houve um equívoco
na demonstração do valor total do Passivo Financeiro, divergente do valor apurado na análise técnico-contábil inicial. Quanto aos restos a pagar não processados, entendeu que assiste razão ao gestor responsável quanto ao
entendimento de que o Passivo Circulante deve ser demonstrado em observância ao regime de competência,
assim, constatou que quanto ao Balanço Patrimonial do
Consórcio CIM Polinorte, tem-se que a não evidenciação
de tais restos a pagar no Passivo Circulante apresentou-se de acordo com o que preceitua o MCASP –6ª edição e
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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embora apresenta-se inconsistente, não trouxe prejuízo
aos resultados do Balanço Patrimonial.
Considero, portanto, que as justificativas apresentadas
são suficientes para sanar as inconsistências, uma vez
que foi constatado que a inconsistência na apuração do
passivo financeiro foi decorrente de uma falha ocasionada pelo sistema, e quanto às inconsistências referentes
aos restos a pagar não processados, não distorceu os resultados do balanço, acompanho a área técnica e afasto
o indicativo de irregularidade,
ITEM 3.5.3.1 – VALORES REPASSADOS AO CONSÓRCIO
NÃO CORRESPONDEM ÀS DESPESAS ASSUMIDAS EM
CONTRATO DE RATEIO.
Base Legal: Artigo 8º, I, e artigo 39, II, do Estatuto Social
do CIM Polinorte; artigo 8º, § 3º; e artigo 10, paragrafo
único da Lei federal 11.107/05.
A Equipe Técnica constatou diferenças entre os valores
recebidos pelo CIM Polinorte, vez que não correspondem
ao contrato de rateio, ficando aquém, quanto aos municípios de Ibiraçu, São Roque do Canaã e Rio Bananal, em
desacordo com o art. 8º, I, do Estatuto Social do CIM Polinorte.
O gestor justificou que os municípios de Ibiraçu e Rio Bananal efetuaram anulação dos empenhos, assim os valores empenhados apresentar-se-iam inferiores ao constante no Contrato de Rateio. No caso do município de São
Roque de Canaã, destacou a existência dos 1º e 2º aditivos ao contrato de rateio que por sua vez resultou no
acréscimo do valor contratado na ordem de R$ 10.704,82
e no decréscimo do valor de R$ 44.020,73, respectivamente, que por sua vez reduziu o valor global do contrato de rateio para R$ 555.979,27 em consonância com a
Diário Oficial de Contas

Despesa Executada apontada no relatório da Auditoria.
A área técnica, observou que o valor do contrato de rateio concernente ao município de São Roque do Canaã,
considerando as posteriores alterações advindas de aditivos contratuais fora correspondente ao valor empenhado pelo município no exercício.
Quanto aos valores não repassados concernentes aos
municípios de Ibiraçu e Rio Bananal, não terem empenhado a totalidade dos valores acordados no contrato de
rateio, em atenção ao preceito do artigo 8º, inciso I do
Estatuto Social do Consórcio CIM Polinorte, é necessário
que o gestor responsável pelo Consórcio CIM Polinorte,
a partir do exercício corrente, passe a tomar as medidas
necessárias no intuito de compelir os participantes a realizarem os empenhos pactuados no contrato de rateio,
entendendo pelo afastamento desse item.
Desta forma, considero suficientes as justificativas apresentadas pelo defendente, e acompanho a área técnica
para afastar o indicativo de irregularidade.
ITEM 3.5.4.1 – CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO INCOMPATÍVEL COM A
CLASSIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS ENTES CONSORCIADOS.
Base Legal: Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001.
Verificou-se que não há registro de arrecadação de receita de capital pelo consórcio, estando os registros em
desconformidade com o orçamento e respectiva execução dos entes consorciados.
O gestor justificou que houve equívoco na classificação
da receita orçamentaria, que conforme pode ser verificado no balancete da despesa, não houve execução de
despesa vinculada à receita auferida em decorrência de
www.tce.es.gov.br

transferência dos municípios. E que a inconsistência em
comento será corrigida nos exercícios subsequente.
Verifica-se, portanto, que foi efetuado a classificação das
transferências de capital de forma indevida, considerando que o valor total relativo a tais transferências não fora utilizado para arcar com as despesas correntes do consórcio. Assim, acompanho o opinamento do corpo técnica e afasto a irregularidade deste item.
ITEM 3.5.4.2 – NÃO CONFORMIDADE ENTRE OS VALORES
PAGOS PELOS ENTES CONSORCIADOS E OS VALORES REGISTRADOS COMO RECEBIDOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO.
Base Legal: Lei Federal 4.320/1964.
O corpo técnico verificou que ao confrontar os valores
arrecadados pelo consórcio com os valores pagos pelos
entes consorciados, consta divergência, conforme tabela
13, do RTC 396/2015.
Em suas razões, o defendente afirmou o equivoco da inversão dos municípios de São Roque do Canaã e de Fundão e encaminhou extratos bancários que mostraram
que houve depósitos que se mostraram convergentes
com os saldos das diferenças apresentadas juntamente
com tabela ajustada.
As justificativas apresentadas pelo gestor, comprovando
por extratos bancários a existência de depósitos convergentes com os saldos das diferenças e revelando a existência de atrasos nos repasses devidos ao Consórcio, e
ainda comprovando a inversão do valor depositado pelo município de São Roque do Canaã, registrado como
se fosse de Fundão, foram verificadas e aceitas pela área
técnica, que entendeu pelo saneamento dessa divergência, o que acompanho e afasto o indicativo de irregulariSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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dade.

DOCUMENTOS E DEMONSTRATIVOS.

ciação deste Colegiado.

ITEM 3.5.5.1. – CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO CONSORCIO PÚBLICO INCOMPATIVEL COM A
DOS ENTES CONSORCIADOS.

Base Legal: artigos 15 e 16 da Portaria STN/72/2012

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Da analise feita, para fins de averiguação do cumprimento no disposto na Portaria STN 72/2012, em seus artigos
15 e 16, observou-se em pesquisa junto ao sistema global
de redes de computadores interligadas (internet) e localizado o sítio eletrônico que no site do consórcio, a existência apenas de publicações de relatórios, os quais não
se referem ao exercício em analise.

Relator

Base Legal: Art. 6º da Portaria STN 72/2012
Foi verificado na analise técnica que não constam as classificações funcionais 10.301 e 10.302., e a fonte de recurso utilizada na execução das despesas do consórcio não
restou evidenciada no balancete analítico da despesa.
O gestor responsável declarou que não são atribuição do
consórcio as funções da prestação dos serviços na área
da saúde, estes a cargo das prefeituras. Quanto ao orçamento público, defendeu que o art. 6º da Portaria STN
72/2012, abrange somente as funções, e que, portanto
as subfunções 301 e 302, não são contempladas pela aludida norma.
Destarte, observou o corpo técnico que o art. 6º da Portaria STN 72/2012 determina que seja observada a classificação do ente consorciado transferir, a qual não se limita somente à função. Considerando que a classificação da
despesa orçamentaria realizada pelo consorcio encontra-se divergente daquela evidenciada nos balancetes dos
entes consorciados, manteve esse indicio de irregularidade.
Tenho que assiste razão a área técnica, posto que a classificação da despesa orçamentária realizada pelo Consórcio está divergente daquela evidenciada nos balancetes
dos entes consorciados, o que caracteriza uma inconsistência, contudo, não é capaz de macular as contas, razão pela qual a mantenho, mas tão somente no campo
da ressalva.
ITEM 3.6. – DIVULGAÇÃO DE ACESSO AO PÚBLICO DOS
Diário Oficial de Contas

O defendente declarou que vem publicando seu orçamento no diário oficial do Estado do Espirito Santo e parte dos seus relatórios nos murais do consorcio e do município de Aracruz, sede do Consórcio.
No entanto, as justificativas do gestor responsável não foram suficientes para sanar esse indício de irregularidade
uma vez que a área técnica verificou os endereços fornecidos e os documentos apresentado, mas não localizou
as publicações mencionadas, tão pouco eram os documentos exigidos na legislação, razão pela qual opinou pela manutenção.

1. ACÓRDÃO
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 pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas do
Consórcio Público Região Polinorte, sob a responsabilidade do Sr. Marcelo de Souza Coelho, relativas ao exercício de 2013, nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar 621/2012 e o artigo 162 do Regimento Interno
– Resolução TC 261/2013.
1.2. Sejam encaminhadas ao atual gestor, as seguintes
DETERMINAÇÕES, que deverão ser objeto de monitoramento por esta Corte:

Entendo que as justificativas apresentadas não estavam
respaldadas de documentação hábil a comprovar a efetiva publicação, tão pouco a publicidade das informações completas, nos termos exigidos pela Portaria STN
72/2012.

1.2.1. Que adote medidas necessárias no intuito de compelir os gestores responsáveis pelos entes participantes
do Consorcio a empenharem, na sua totalidade, os valores acordados no contrato de rateio, em atenção ao artigo 8º, inciso I, e artigo 39, inciso II, do Estado Social do
CIM Polinorte, e ao artigo 8º, §3º, e artigo 10, paragrafo
único, da Lei Federal 11.107/2005;

Assim, resta evidente que não foi dada a devida publicidade, razão pela qual acompanho a área técnica e mantenho esta irregularidade, mas tão somente no campo da
ressalva, ensejando uma determinação nesse sentido.

1.2.2. Que classifique a despesa orçamentária do Consórcio em conformidade com a classificação atribuída nos
balanços dos entes consorciados, em atenção à Portaria
Interministerial STN/SOF 163/2001.

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 apre-

1.2.3. Que promova a ampla divulgação, inclusiva por
meio eletrônico, dos documentos elencados no art. 15
da Portaria STN 72/2012, em conformidade com o art. 16
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desta mesma portaria, no intuito de dar transparência à
atuação do Consórcio CIM Polinorte.

Norte - CMADN

ciado no INVMOV e o TERMOV;

EXERCÍCIO: 2016

4.4.4 – Insuficiência de informações no arquivo INVMOV;

1.3. Dar ciência aos interessados;

RESPONSÁVEL: Edmar Brum da Fonseca

4.4.5 – Insuficiência de informações no arquivo INVALM;

1.4. Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE – EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR – QUITAÇÃO - ARQUIVAR.

Ato sequente, foi proferida a Decisão Monocrática nº
1546/2017-3 (doc. 55), no sentido de acolhimento do entendimento técnico pela citação do referido gestor, sendo posteriormente, apresentadas as justificativas no doc.
59.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/05/2018 - 14ª 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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 519/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO: TC 4750/2017-1
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Água Doce do
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
1 - RELATÓRIO
Tratam os presentes autos acerca de Prestação de Contas
Anual, referente ao exercício de 2016, da Câmara Municipal de Água Doce do Norte - CMADN, sob a responsabilidade do Sr. Edmar Brum da Fonseca.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal, em 20 de abril de 2017, nos
termos do artigo 139 do Regimento Interno, aprovado
pela Resolução TC 261/2015, portanto, fora do prazo estabelecido pela legislação.

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC nº
1067/2018-1 (doc. 71) opinando pelo julgamento REGULAR das contas.
O referido entendimento foi corroborado pelo Ministério
Público de Contas, de acordo com o parecer exarado pelo Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, situado no doc. 75.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
2- FUNDAMENTAÇÃO

4.4.2 – Ausência de evidenciação na DEMVAP das saídas de bens móveis no exercício demonstrada no arquivo DEMBMV;

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.

4.4.3 – Divergência entre o saldo de bens móveis eviden-

Compulsando detidamente os autos, observo que o feito

A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas elaborou o Relatório Técnico RT nº 733/2017-1 (doc.
52), e a Instrução Técnica Inicial ITI nº 1180/2017-1 (doc.
53), opinando pela citação do responsável para que apresentasse em 30 dias, improrrogáveis, as justificativas
acerca dos achados infra mencionados, quais sejam:
2.1.1 – Descumprimento do prazo de encaminhamento
da PCA;

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 9 de julho de 2018

566

ATOS DA 2a CÂMARA

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 20 de abril de 2017, 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
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
No entanto, foram constatadas pela equipe técnica os seguintes achados que serão apreciados nesse momento.
2.1 – Descumprimento do prazo de encaminhamento da
PCA;
(Base Legal: artigo 139 do RITCEES aprovado pela Resolução TC 261/2015).
Conforme evidenciado no tópico de formalização – prazo
de envio da prestação de contas anual do RT nº 733/20171, constatou-se que o gestor encaminhou a presente na
data de 20 de abril de 2017.
Nesse sentido, considerando a previsão legal de envio da
prestação de contas anual, com alicerce no artigo 139 do
RITCEES, é sabido que esta deve ser encaminhada até o
prazo limite de 31 de março do ano subsequente ao exercício.
Diante disso, resta flagrante a aparente inobservância
acerca do envio após o expirar do prazo legal.
Em sede de esclarecimento, o responsável colaciona aos
Diário Oficial de Contas

autos documentação informando que o envio ocorreu na
data de 31 de março de 2017, às 18h01.
Ao compulsar os autos, pude constatar que a prestação
de contas em apreço foi devidamente encaminhada, sem
inconsistências impeditivas, na data de 31/03/2017, sendo a data de 20/04/2017 relativa à sua homologação.
Nessa esteira, vejo que a área técnica entendeu pela atenuação da irregularidade em comento, sob a fundamentação pautada no artigo 12 da IN TCEES 34/2015 bem como do RITCEES, considerando que após a referida homologação não foi efetuada nova remessa, posição a qual
acompanho devendo ser afastado o indicativo de irregularidade.
2.2 – Ausência de evidenciação na DEMVAP das saídas
de bens móveis no exercício demonstrada no arquivo
DEMBMV;
(Base Legal: artigo 85 e 89 da Lei Federal nº 4.320).
De plano, fora evidenciado no arquivo DEMVAP a saída
de bens móveis, no montante de R$ 17.184,00, mas que
não constam no Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
Em sede de justificativas, o responsável colacionou aos
autos documentação demonstrando que os bens não
constantes foram objeto de doação da unidade gestora em apreço, sendo devidamente recebidos, de acordo com o termo de recebimento, e lançado no quadro
de Transferências e Delegações Concedidas e somado ao
valor de R$ 100.530,68 relativo à devolução de saldo de
duodécimo.
Em seguida, a área técnica compulsou os documentos
juntados e entendeu pelo saneamento do indicativo de
irregularidade em apreço, eis que a baixa dos bens ocorwww.tce.es.gov.br

reu na conta “doações concedidas de bens móveis, mas o
registro financeiro ocorreu na conta “transferências intragovernamentais”, no valor total de R$ 117.714,68, sendo
este o resultado do valor dos bens baixados somados ao
valor devolvido à Prefeitura Municipal em comento.
Sob essa vertente, após análise detida, acompanho o entendimento técnico e afasto o achado em apreço, tendo
em vista o acolhimento das justificativas do gestor responsável que são suficientes para suprir a irregularidade apontada.
2.3 – Divergência entre o saldo de bens móveis evidenciado no INVMOV e o TERMOV;
(Base Legal: artigo 85 e 89 da Lei Federal nº 4.320).
À luz do RT nº 733/2017 foi verificada divergência dos valores do saldo de bens móveis nos arquivos do Inventário
Anual de Bens Móveis - INVMOV e no Termo Circunstanciado de Bens Móveis - TERMOV.
De forma específica, restaram encontrados 134 itens na
relação de bens do TERMOV e o saldo de R$ 124.587,04.
Ao passo que no INVMOV fora apresentado o valor de
R$ 147.726,22, resultando assim na discrepância de R$
23.139,18.
Em sede de esclarecimentos, o gestor aduziu a ocorrência de equívoco ao tempo da redação do Termo Circunstanciado, no que tange o lançamento do valor de R$ R$
124.587,04 e diante disso, solicitou a Comissão de Patrimônio que elaborasse novo documento conforme a realidade da unidade gestora, o que foi feito, ressaltando ainda que não haviam sido considerados os valores relativos
à depreciação dos bens.
Ao analisar a documentação juntada, a área técnica observou o alinhar dos valores apresentados, concluindo
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pelo afastamento do achado e nessa linha de intelecção,
entendo de forma consoante, eis que observo a compatibilidade atual entre os valores comprovados.
2.4 – Insuficiência de informações no arquivo INVMOV;
(Base Legal: artigo 85 e 89 da Lei Federal nº 4.320 e IN
TC 34/2015).
A equipe técnica apurou a carência de dados constantes
no Inventário Anual de Bens Móveis, situado no arquivo
INVMOV, pautada na inobservância de determinadas exigências situadas na IN TC 34/2015 – Remessa de Dados
da PCA, quais sejam: ausência de citação do número do
patrimônio, descrição do bem, data de aquisição/incorporação, localização, quantidade, valor histórico e valor
atualizado.
Em sede de justificativas, o responsável elaborou novo
arquivo com os itens supramencionados e enviou para
esta Corte de Contas. Posteriormente, a equipe técnica
analisou a atual documentação encaminhada e constatou que o novo termo se alinha aos demais saldos, concluindo pelo atendimento dos requisitos exigidos na norma acima, razão pelo qual afasto a irregularidade em comento.
2.5 – Insuficiência de informações no arquivo INVALM;
(Base Legal: artigo 85 e 89 da Lei Federal nº 4.320 e IN
TC 34/2015).
Ao examinar os documentos encaminhados pelo gestor,
a área técnica observou o não atendimento dos requisitos elencados obrigatórios na IN TC 34/2015 no Inventário do Almoxarifado, situado no arquivo INVALM, quais
sejam: ausência de dados acerca da descrição do bem em
almoxarifado, quantidade e valor unitário dos bens.
Em sede de defesa, o gestor aduziu que elaborou noDiário Oficial de Contas

vo arquivo e o reenviou a esta Corte de Contas, sendo
em seguida analisado pela área técnica, concluindo pela
identificação de regularidade acerca dos itens anteriormente apontados como irregulares, razão pelo qual sugeriu o afastamento do achado em apreço. E sob essa ótica, visto que com as novas informações é possível identificar a descrição do bem, quantidade e o valor unitário,
entendo de forma consoante e afasto o indicativo de irregularidade.
Por derradeiro, 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:

[...]
(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.

RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 — Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

[...]

1. ACÓRDÃO

4. São características do registro e da informação contábil
no setor público, devendo observância aos princípios e às
Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

[...]
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil devem reunir requisitos de verdade e de validade que possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
www.tce.es.gov.br

Relator

1.1. Julgar REGULARES as contas da Câmara Municipal de
Água Doce do Norte - CMADN, relativas ao exercício de
2016, sob a responsabilidade do Sr. Edmar Brum da Fonseca, 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;
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1.3. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/05/2018 - 14ª 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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 520/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO:
CLASSIFICAÇÃO:
UNIDADE GESTORA:
EXERCÍCIO:
RESPONSÁVEL:

TC 04891/2017-8
Prestação de Contas Anual de
Ordenador
Câmara Municipal de Marataízes - CMM
2016
Willian de Souza Duarte

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES – EXER-

Diário Oficial de Contas

CÍCIO DE 2016 – REGULAR – ARQUIVAR. O EXMO. SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
1 - RELATÓRIO
Tratam os presentes autos acerca de Prestação de Contas
Anual, referente ao exercício de 2016, da Câmara Municipal de Marataízes - CMM, sob a responsabilidade do Sr.
Willian de Souza Duarte.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal, em 08 de abril de 2017, 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 677/2017-1 (doc.
48), e a Instrução Técnica Inicial ITI nº 1133/2017-5 (doc.
49), opinando pela citação do responsável para que apresentasse em 30 dias, improrrogáveis, as justificativas
acerca dos achados infra mencionados, quais sejam:
3.1.2.1 – Saldo da Conta Caixa e Equivalentes de Caixa registrado pela contabilidade diverge dos valores evidenciados no Termo de Verificação de Disponibilidades e nos
extratos bancários;
4.1.1 – Ausência de registro das anulações de dotações
no demonstrativo dos créditos adicionais (DEMCAD);
4.3.1 – Passivo Financeiro evidenciado no Balanço Patrimonial (BALPAT) não inclui os restos a pagar não processados;
Ato contínuo, foi proferida a Decisão Monocrática nº
1611/2017-2 (doc. 51), no sentido de acolhimento do entendimento técnico pela citação do referido gestor, sendo posteriormente, apresentadas as justificativas no doc.
56.
www.tce.es.gov.br

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC nº
1023/2018-7 (doc. 60) opinando pelo julgamento REGULAR das contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas
acompanhou o entendimento técnico, de acordo com
o parecer exarado pelo Procurador de Contas Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, situado no doc. 64.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
2 - 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 2017, ou seja, fora do prazo regimental.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
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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, foram constatadas pela equipe técnica os seguintes achados que passo a apreciar:

compensar, observou que inexistiram prejuízos no que
tange os resultados patrimoniais e financeiros da unidade gestora, motivo pelo qual entendo de forma consoante a área técnica, ou seja, pelo acolhimento das justificativas apresentadas, e consequente afastamento do achado em comento.

2.1- Saldo da Conta Caixa e Equivalentes de Caixa registrado pela contabilidade diverge dos valores evidenciados no Termo de Verificação de Disponibilidades e nos
extratos bancários;

2.2 – Ausência de registro das anulações de dotações no
demonstrativo dos créditos adicionais (DEMCAD);

(Base Legal: artigos 85 e 89 da Lei nº 4.320/64).

Nesse item, fora constatada pela equipe técnica que ao
compulsar o demonstrativo de créditos adicionais (DEMCAD), restou evidente a abertura de créditos adicionais
no valor total de R$ 996.000,00 tendo como fonte de recursos a anulação de dotações, porém não fora apontada
as dotações anuladas.

De acordo com a tabela situada no item 2.1 do RT
677/2017-1, é possível observar a diferença significativa
do montante de R$ 971.598,73 relativa a análise quanto ao Balanço Financeiro e no Balanço Patrimonial ao divergir do apurado no Termo de Verificação de Disponibilidades.
Em sede de defesa, o responsável argumentou que tal divergência fora apurada no mesmo valor das conciliações
bancárias do período, sendo cometido equívoco ao tempo do lançamento dos valores junto ao referido Termo,
mas que na oportunidade, anexou relatório de conciliação bancária extraído do sistema contábil, visando sanar
a irregularidade em comento.
Nesse sentido, a área técnica verificou que o equívoco realmente se referiu a não consideração do montante equivalente ao total de cheques emitidos e não compensados
na conciliação bancária, tendo como credora a Prefeitura Municipal de Marataízes acerca de valor devolvido ao
Poder Executivo.
E considerando a apuração dos documentos, independente do não lançamento do somatório dos valores a
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(Base Legal: anexo II da Instrução Normativa TCEES nº
40/2016).

Em sede de esclarecimentos, o responsável também alegou a ocorrência de equívoco no lançamento das referidas anulações de dotações, considerando a presença do
valor correto no arquivo BALORC, sendo na oportunidade juntados os demonstrativos de créditos e anulações
constantes no sistema contábil.
Ao analisar os documentos apresentados fora apurado
que não ocorreu prejuízo ao resultado orçamentário para o exercício em apreço, tendo em vista a ratificação por
meio da análise da prestação de contas, especificamente
ao analisar os dados situados no BALEXO, resultando na
conclusão acerca de inexistência de aumento da dotação
orçamentária da unidade gestora.
Ao passo que os créditos adicionais ocorreram em virtude da anulação de dotações orçamentárias de outras rubricas para aquelas suplementadas, razão pelo qual enwww.tce.es.gov.br

tendo também de forma consoante à área técnica, isto é,
pelo afastamento do achado em comento.
– Passivo Financeiro evidenciado no Balanço Patrimonial (BALPAT) não inclui os restos a pagar não processados;
(Base Legal: artigo 105, parágrafo 3º, da Lei Federal nº
4.320/64).
Em análise a tabela situada no item 2.3 do RT 677/20171, constato que o Balanço Patrimonial demonstra a existência de Passivo Financeiro no valor de R$ 241,39. Ao
passo que o Demonstrativo de Dívida Flutuante evidencia o valor de R$ 193.962,22 relativo ao total dos restos a
pagar não processados situados, especificamente, no Demonstrativo dos Restos a Pagar (DEMRAP).
Ante o achado apontado, o responsável alegou que segundo a nova estrutura do Balanço Patrimonial, o Passivo Circulante se referiu apenas ao valor de obrigações a
pagar, sendo essas despesas empenhadas, liquidadas e
não pagas e em seguida, transformadas em restos a pagar não processados e por esse motivo não constaram
mais no saldo do passivo.
Nessa linha de intelecção, há a necessidade de ressaltar
que de acordo com a nova estrutura em comento, inexiste a necessidade de evidenciar no saldo do passivo o valor dos Restos a Pagar não processados e nessa perspectiva, cai parcialmente por terra a ideia de que aqueles Restos não se caracterizam como dívida líquida e certa, isto
é, o valor evidenciado referente aos Restos não representam a obrigação de pagamento, com alicerce no artigo 58
da Lei nº 4.320/1964, eis que o empenho é definido como ato emanado de autoridade competente que cria esta obrigação, sob o aspecto orçamentário.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Sob essa ótica, fora apontado superávit financeiro fictício, considerando o equívoco cometido pelo gestor, tendo em vista que o Passivo Circulante integra o Passivo Financeiro no quadro de Ativos e Passivos Financeiros e
Permanentes do Balanço Patrimonial e a sua não evidenciação caracteriza-se como subavaliação da unidade gestora, podendo ser induzido ao erro de utilizar o superávit
como fonte de recurso para abertura de créditos suplementares ou especiais.
Diante dos esclarecimentos e documentos carreados aos
autos, entendo de forma consoante à área técnica, ou seja, pelo afastamento parcial do achado em apreço, calcado na evidenciação de impropriedades ou falhas formais
que não foram consideradas de natureza grave e que não
representaram injustificado dano ao erário mesmo que
os elementos apresentados não justificariam, a priori, o
afastamento do referido achado.
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:

[...]

razões expostas pelo Relator, em:

(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil devem reunir requisitos de verdade e de validade que possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no processo de tomada de decisão.

1.1. Julgar REGULARES as contas da Câmara Municipal
de Marataízes – CMM, relativas ao exercício de 2016, sob
a responsabilidade do Sr. Willian de Souza Duarte, 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.

(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]

1.3. Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.

(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.

2. Unânime.

(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação patrimonial do setor público.

4. Especificação do quórum:

Considerando que não 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.

RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 — Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

[...]

1. ACÓRDÃO

4. São características do registro e da informação contábil
no setor público, devendo observância aos princípios e às
Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as

Diário Oficial de Contas

1.2. Dar ciência ao interessado;

Relator

www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 09/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator).
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 521/2018 – SEGUNDA CÂMARA
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PROCESSO: TC 02432/2018-4

ção e endereço do denunciante;

CLASSIFICAÇÃO: Representação

através do Parecer nº 01012/2018-9 do Procurador Luciano Vieira acompanhou o entendimento técnico.

REPRESENTANTE: Sandro Locutor (Deputado Estadual)

É o relatório. Passo a fundamentação.

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Itapemirim

FUNDAMENTAÇÃO

REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
ITAPEMIRIM – NÃO CONHECER – CIÊNCIA - ARQUIVAR

Preliminarmente, destaco que os deputados estaduais
não tem competência para solicitar a prestação de informações e a realização de inspeções e auditorias nesta
Corte de Contas, conforme o disposto no artigo 92 da Lei
Complementar 621/2012:

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

Art. 92. São competentes para solicitar ao Tribunal de
Contas a prestação de informações e a realização de inspeções e auditorias:

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

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Representação em face da
Prefeitura Municipal de Itapemirim, encaminhada através de expediente pelo Deputado Estadual Sandro Locutor solicitando que fosse encaminhada uma equipe técnica à Prefeitura de Itapemirim para acompanhar o fechamento do balanço financeiro referente ao exercício
de 2017 a ser apresentado até o fim do mês de março,
para evitar a configuração de possíveis não conformidades no mesmo.
Alegou o representante que já tramita nesta Corte de
Contas o Processo TC 200/2018 noticiando a ocorrência
de possíveis irregularidades na Municipalidade e com isso solicita o encaminhamento de uma equipe técnica à
Prefeitura Municipal.
Através do Despacho nº 06598/2018-8 os autos foram
encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou a Manifestação Técnica nº
00083/2018-7 opinando pelo não conhecimento da representação.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas
Diário Oficial de Contas

I - a Assembleia Legislativa e as Câmaras Municipais;
II - as Comissões permanentes ou de inquérito da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais.
Analisando o referente expediente, observo que embora
os deputados estaduais não têm competência para solicitar a prestações de informações e a realização de inspeção e auditorias a esta Corte de Contas, tem legitimidade
para representar ao Tribunal.
Já com relação à documentação enviada deve ser feita a
análise dos requisitos de admissibilidade da Representação, de acordo com o disposto no artigo 94 e 99 da Lei Orgânica do TCEES, qual seja:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:

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

§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da 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.
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Observo que a documentação encaminhada não está
composta por indícios de prova de que o Município esteja descumprindo normas contábeis no processo de escrituração contábil pertinente ao exercício financeiro de
2017.

III - estar acompanhada de indício de prova;

Ressalto ainda que compete exclusivamente ao prefeito
dispor sobre a organização e funcionamento do município e prestar anualmente à Câmara Municipal as contas
referentes ao exercício anterior, de acordo com o artigo
63 da Lei Orgânica do Município.

IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualifica-

Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o en-

I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

www.tce.es.gov.br
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tendimento da Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:

ACÓRDÃO TC- 522/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 06434/2016-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

1.1 Não conhecer a presente representação, de acordo
com os artigos 92 e 94 da Lei Orgânica desta Corte de
Contas;

Exercício: 2015

Dar ciência ao representante;

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

1.3 Arquivar o presente processo, nos termos do artigo
330 inciso III do Regimento Interno desta Corte de Contas.

Responsável: JOAO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS

UG: FUNCULTURA - Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo

4. Especificação do quórum:

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2015 – FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO – AFASTAMENTO PARCIAL EM SEDE DE ANÁLISE
DE JUSTIFICATIVAS – REGULARIDADE COM QUITAÇÃO –
DETERMINAÇÕES - ARQUIVAR.

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.

I – RELATÓRIO

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
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Trata-se de Prestação de Contas Anual de Ordenador PCA, referente ao exercício de 2015, do Fundo de Cultura
do Estado do Espírito Santo – FUNCULTURA, de responsabilidade do Sr. João Gualberto Moreira Vasconcellos.
Após uma análise preliminar foi elaborado o Relatório
Técnico nº. 00374/2017 no qual se apontou a detecção
das seguintes irregularidades:
www.tce.es.gov.br

3.2.1.1 Divergência entre registros contábeis e extratos
bancários da conta corrente 25709262.
Fundamentação legal: Lei Federal 4.320/1964, art. 85 c/c
arts. 83 e 89.
3.2.1.2 Divergência entre registros contábeis e extratos
bancários da conta corrente 25.084.286.
Fundamentação legal: Lei Federal 4.320/1964, art. 85 c/c
arts. 83 e 89.
3.3.1 Encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos.
Fundamentação legal: art. 82, §2º., da Lei Complementar
Estadual 621/2016, art. 105, §4º., do Regimento Interno,
Anexo 12 da Instrução Normativa TC 28/2013.
4.1 Da ausência de controle dos apoios concedidos.
Fundamentação legal: art. 87 e 105, §5º., da Lei Federal
nº. 4.320/1964, MCASP6ª.ed. (pg. 332).
Em face desses indícios de irregularidade foi elaborada a
Instrução Técnica Inicial (ITI) nº. 00987/2017 pugnando
pela necessidade de citação do Sr. João Gualberto Moreira Vasconcellos para que, no prazo estipulado, apresentasse as suas razões de justificativas, bem como documentos, individual ou coletivamente, que entendesse necessários para o esclarecimento dos achados.
Acolhendo esta sugestão determinei, por meio da Decisão Monocrática Preliminar (DECM) nº. 01342/2017
a citação do responsável identificado, conferindo-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para apresentação das justificativas que entendesse pertinentes ao caso.
Devidamente citado o Sr. João Gualberto Moreira Vasconcellos apresentou defesa escrita (fls. 41/45), acompaSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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nhado dos documentos de fls. 46/64, razão pela qual os
autos foram encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia.
Desta feita, ao cotejar os fatos narrados na Instrução
Técnica Inicial (ITI) nº. 00987/2017 com as justificativas
apresentadas foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 01030/2018.
Ato contínuo, foram os autos submetidos à ciência do Ministério Público Especial de Contas para conhecimento e
manifestação na forma regimental, tendo esta Instituição
anuído aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na
Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 01030/2018.

órgão de controle interno com as conclusões acerca das
contas da unidade gestora encontra-se prevista, de forma expressa, no art. 82, §2º., da Lei Complementar nº.
621/2012.

Conclusiva nº. 1030/2018 – adverte para o fato de que
o exercício financeiro de 2015 é o primeiro para o qual
se exigiu a apresentação do parecer conclusivo do controle interno.

Os elementos mínimos necessários para que os referidos
relatório e parecer sejam considerados válidos estavam,
também, indicados no Anexo 12, da Instrução Normativa
nº. 28/2013, razão pela qual tal documento, na forma como encaminhado a este Tribunal de Contas, não atende
aos requisitos estabelecidos.

Associado a isto, somente por meio da Lei Complementar nº. 856/2017 (arts. 3º., IX e 6º., XVII), regulamentada pelo Decreto nº. 4131-R, de 18 de julho de 2017, houve determinação expressa para implantação das Unidades Executoras de Controle Interno em cada órgão estadual com o objetivo de atender o disposto no art. 82, da
Lei Complementar nº. 621/2012, razão pela qual tal desiderato encontrava-se à cargo da Secretaria de Estado
de Transparência e Controle Interno – SECONT, de forma
subsidiária.

É o relatório.

Os indicativos de irregularidade se comprovam a partir
da leitura da parte final do arquivo RELUCI, Relatório e
Parecer Conclusivo do Órgão de Controle Interno, emitido pela Secretaria de Estado de Transparência e Controle
Interno – SECONT, com a seguinte “conclusão”:

II – FUNDAMENTAÇÃO

IV – CONCLUSÃO

Do teor da Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº.
01030/2018 colhe-se que, após análise das justificativas apresentadas, as irregularidades referentes a “Divergência entre registros contábeis e extratos bancários
da conta corrente 25709262”, “Divergência entre registros contábeis e extratos bancários da conta corrente
25.084.286” e “Da ausência de controle dos apoios concedidos” foram afastadas

Tendo como parâmetro as análises procedidas, concluímos que as informações relativas as atividades da unidade central de controle interno referente as contas do
ano-exercício de 2015 encontram-se consolidadas neste
Relatório do Controle Interno.

Por fim, vieram os autos ao gabinete do Relator para elaboração de voto.

Subsistiu, portanto, aquela referente ao “Encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos”, haja vista o entendimento exposado pela área técnica de que as justificativas apresentadas não tinham o
condão de elidir a irregularidade descrita.
De fato, ao apreciar os fatos verifica-se que a exigência
de encaminhamento de relatório e parecer emitido pelo
Diário Oficial de Contas

Nas alegações apresentadas o defendente sustenta a
possibilidade de “o Controle Interno se abster de emitir opinião acerca das contas, com fundamento nas disposições da Resolução CFC 820/1997”. Todavia, conforme bem apontado pelo subscritor da Instrução Técnica
Conclusiva nº. 1030/2018, estas não merecem prosperar, visto que tal norma foi revogada pela Resolução CFC
1203/2009 e, atualmente, o entendimento vigente exige
manifestação expressa do auditor quanto, até mesmo, à
abstenção de opinião, o que não se encontra presente.
É de se ver, porém, que a mesma peça - Instrução Técnica
www.tce.es.gov.br

Sendo assim, verifica-se que a irregularidade em análise
decorre de conduta praticada no seio da Secretaria de Estado de Transparência e Controle Interno – SECONT e não
propriamente pelo gestor responsável pela Prestação de
Contas Anual do Fundo de Cultura do Estado do Espírito
Santo – FUNCULTURA, qual seja, Sr. João Gualberto Moreira Vasconcellos, já que à primeira caberia a elaboração
dos relatório e parecer acerca do controle interno com as
conclusões referentes às contas da unidade gestora.
Desta feita, com o advento da Lei Complementar nº.
856/2017 (arts. 3º., IX e 6º., XVII), regulamentada pelo
Decreto nº. 4131-R, de 18 de julho de 2017, espera-se
que tal irregularidade não subsista já que a incumbência para o cumprimento desta exigência estará à cargo do
Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo – FUNCULTURA, não havendo mais justificativas para o descumprimento, razão pela qual compreendo como suficiente para o presente caso a expedição de RECOMENDAÇÃO, para que o responsável adote as medidas cabíveis para a
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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instituição de órgão de controle interno próprio.
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.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo – FUNCULTURA, relativas
ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. João
Gualberto Moreira Vasconcellos, nos termos do inciso II,
do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85, do mesmo
diploma legal.
1.2. RECOMENDAR ao atual gestor do Fundo de Cultura
do Estado do Espírito Santo – FUNCULTURA, ou a quem
lhe suceder:
1.2.1. Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno nos
moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº
856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e
com o volume de atividades a serem controladas;
1.2.2. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao artigo 82 da Lei
Complementar 621/2012;
Diário Oficial de Contas

1.2.3. Observe o princípio da Segregação de Função
quando da designação de servidores para compor a unidade executora de controle interno;
1.3. Dar ciência ao interessado;
1.4. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, vencido o
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que
votou pela regularidade com ressalva.
3. Data da Sessão: 09/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 27/06/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 523/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 01777/2018-8
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Represen-
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tação
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Colatina
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Representante: WAGNER LEITE NASCIMENTO
Responsável: THABATA CALIARI SOUTO, SERGIO MENEGUELLI
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO –
DAR CIÊNCIA AO REPRESENTANTE – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de Representação, com pedido de medida cautelar, em face da Prefeitura Municipal de Colatina, narrando a existência de supostas irregularidades no Pregão
Presencial 13/2018, cujo objeto se refere ao fornecimento de sistemas informatizados de gestão pública, englobando cessão de direito de uso, instalação, implantação,
treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica e assistência técnica dos sistemas informatizados de gestão pública.
Através da Decisão Monocrática 00330/2018-3, decidiu-se pela notificação dos responsáveis que prestassem informação em razão dos itens questionados. A Sra. Thabata Caliari Souto, Pregoeira Municipal, e o Sr. Sérgio Meneguelli, Prefeito do Município de Colatina, prestaram esclarecimentos contidos no documento 10 – Resposta de
Comunicação 00102/2018-6.
Na sequência, os autos foram encaminhados para o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), para a verificação acerca da existência de pressupostos para concessão
de medida cautelar. Por meio da Manifestação Técnica
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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127/2018-6, o NTI propôs ao Tribunal determinar que a
autoridade suspendesse cautelarmente o processo licitatório, publicando extrato da decisão na imprensa oficial,
e realizar a oitiva da parte quanto à decisão a ser prolatada. As propostas foram acolhidas na Decisão 540/2018-2.
Atendendo aos itens 3 e 7 da decisão, os responsáveis encaminharam informações ao Tribunal (Comunicação Diversa 235/2018-3) e os autos foram remetidos novamente ao NTI, que manifestou-se por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC 01232/2018-1, propondo a extinção
do processo.
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público de
Contas, por meio do Parecer 01467/2018-1.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas,
vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, consoante trecho extraído da ITC
01232/2018-1, elaborada pela área técnica deste Tribunal de Contas, em resposta a notificação expedida após
o deferimento da medida cautelar pleiteada, o Representante informa que além de acatar a decisão deste TCEES, a Administração Municipal de Colatina entendeu por
bem, à luz de parecer jurídico elaborado no âmbito da
procuradoria jurídica daquele município, anular Pregão
Presencial 013/2018. De acordo com a referida ITC:
[...]
Os responsáveis começam suas considerações discorrendo sobre as irregularidades apontadas na representação. Afirmam que a possibilidade de envio das propostas por parte das licitantes possuía tão somente o objetivo de otimizar os trabalhos da Comissão de Licitação e
Diário Oficial de Contas

as que não enviassem não seriam desclassificadas. Além
disso, destacam que a proposta poderia ser enviada no
momento da sessão, o que não colocaria em risco o sigilo das propostas.
Sobre a falta de informações para elaboração das propostas, isto é, a ausência da quantificação de servidores que
seriam treinados, os responsáveis reconhecem que o edital não possuía um número exato, posto que a necessidade seria apurada de acordo com o andamento dos trabalhos. Entendem que a ausência da quantificação de servidores que seriam treinados não inviabilizaria a formulação proposta. A contratada deveria manter treinamento
de servidores durante toda a execução do contrato.
Por fim, os responsáveis informam que acataram a determinação do Tribunal e suspenderam o Pregão Presencial
013/2018 e apresentaram cópia da publicação da decisão
no Diário Oficial do município e em jornal de grande circulação. Informam ainda que a licitação seria anulada e
por isso pedem que o processo seja extinto, pois, segundo eles, houve saneamento das irregularidades, nos termos do §5º do artigo 307 do RITCEES.
Análise e Conclusão
Conforme Figura 1, verifica-se que a anulação do Pregão
Presencial 013/2018 foi publicada no Jornal A Gazeta do
dia 06/04/2018.

vado o disposto no artigo 310 deste Regimento.
Já o art. 310 do RITCEES prevê que:
Art. 310. A instrução da unidade técnica será conclusiva,
pela extinção do processo, na hipótese de:
I - acatamento da decisão cautelar sem contestação e
sem interposição de recurso, com o saneamento das irregulares, nos termos do § 5º do art. 307; ou
Diante disso, considera-se que houve saneamento das
irregularidades, pela anulação do certame, sem contestação e interposição de recurso, e por isso a instrução
da unidade técnica deve ser conclusiva, pela resolução
de mérito.
(grifei)
Do exame dos autos, verifico que o Ministério Público de
Contas anui à proposta formulada pela área técnica, de
modo que não se verifica qualquer tipo de controvérsia
em relação à decisão de extinção do processo, na forma
do art. 310, I, do RITCEES.
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

Figura 1. Publicação do Aviso de Anulação

1. ACÓRDÃO

Diante disso, cumpre apontar o que dispõe o §5º do artigo 307 do RITCEES:

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:

§ 5º Quando o responsável der cumprimento à medida
cautelar e deixar de contestá-la, com o saneamento das
irregularidades, e não houver interposição de recurso, o
Tribunal proferirá, desde logo, decisão de mérito, obserwww.tce.es.gov.br

1.1. Extinguir o presente processo, na forma do art. 310,
I, do RITCEES;
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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1.2. Dar ciência ao representante acerca da decisão desta Corte;

Responsável: PAULO CESAR PALACIO

foram encaminhados á SEGEX, que assim se manifestou:

Procurador: ANSELMO DA SILVA RIBAS (OAB: 193321-SP)

1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

EMENTA: CONTROLE EXTERNO - REPRESENTAÇÃO – INDEFERIR CONCESSÃO DE CAUTELAR – IMPROCEDENTE –
ARQUIVAR.

Ante o exposto, submeto a consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento:

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
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- 524/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 02465/2018-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMLT - Prefeitura Municipal de Laranja da Terra
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Representante: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA FABIO JUNIOR DE SOUZA
Diário Oficial de Contas

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I - RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação cominado com pedido
de medida cautelar, elaborado pela pessoa jurídica Prime
Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA – EPP, alegando supostas irregularidades em relação ao Pregão Presencial nº 08/2018, realizado no Município de Laranja da
Terra, possuindo como objeto a “contratação de empresa especializada em serviço de gerenciamento do abastecimento, por meio de implantação, manutenção e administração e um sistema informatizado e integrado, com a
instalação de dispositivo eletrônico nos veículos e pontos
de abastecimento a serem disponibilizados pela empresa, bem como o fornecimento do combustível, de forma
a atender a toda a frota dos veículos utilizados no município”.
Chegando ao meu conhecimento a Representação, determinei a notificação do Secretário Municipal de Administração, bem como do Pregoeiro Oficial para se manifestarem, conforme se verifica na Decisão Monocrática
00440/2018-1, (DOC. 7).
Atendendo notificação desta Corte, os responsáveis
apresentaram as respectivas informações, conforme encontrado no Documento Eletrônico nº 12, denominado
“Resposta de Comunicação” 00145/2018-4.
Ao após, através do Despacho 14803/2018-8, os autos
www.tce.es.gov.br

5.1 – Conhecer a presente representação, tendo em vista
o cumprimento dos requisitos do artigo 177 do RITCEES;
5.2 – Indeferir o pedido para concessão da medida cautelar, visto que não restaram demonstrados os requisitos
autorizadores para sua concessão;
5.2 – Considerar improcedente a presente representação, na forma do art. 178, I, do RITCEES, tendo em vista a
não constatação da irregularidade tratada no subitem 4
da presente instrução;
5.4 – Cientificar o representante da decisão a ser proferida por esta Corte de Contas, nos termos do artigo 307,
§7º, do RITCEES;
5.5 – Arquivar os autos na forma do art. 330, inciso IV, do
RITCEES.
Nos termos regimentais o MPC por meio do Parecer nº
1402/2018 da lavra do Procurador de Contas Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, acompanhou na íntegra a
manifestação técnica.
II - FUNDAMENTAÇÃO
II.A) ADMISSIBILIDADE:
O artigo 101 da LC 261/2012, confere legitimidade a qualquer pessoa física ou jurídica de representar a este Tribunal de Contas acerca de possíveis ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento.
Assim, considerando o disposto no parágrafo único do
artigo 101 c/c art. 94, §2º do citado diploma legal, que
confere ao Relator o juízo de admissibilidade, conheço
da Representação, visto que a parte representante é leSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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gítima e a mesma carreou os autos com elementos e documentos necessários à formação de juízo de convicção.
II.B) DO DIREITO:
b.1) DOS PRESSUPOSTOS CAUTELARES:
Admitida a presente representação, passamos à análise
dos pressupostos para à concessão da medida cautelar
requerida.
A pessoa jurídica Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA – EPP alega, em síntese, que o procedimento adotado pelo edital ora impugnado não está em consonância com a prática de empresas de gerenciamento
de frota, vez que, de acordo com o que prescreve o edital, caberia à empresa gerenciadora arcar com a diferença entre o valor de bomba e a média estabelecida pela
ANP no mês anterior, visto que foi adotado pela Administração o sistema de padronização de preços de acordo
com o que é praticado pela ANP.
A representante declara, ainda que:
[...] não compete às empresas de gerenciamento comercializar o combustível, afinal, sequer possuem autorização para tanto, e, sim aos postos credenciados, que são
regulamentados pela ANP, e quem de fato estabelecem o
efetivo valor dos combustíveis, de acordo com os preços
praticados pelo mercado.
Mesmo assim, exige a Administração Pública que os valores dos combustíveis não ultrapassem o valor médio
estabelecido pela ANP, pois, caso o valor seja superior o
hiato existente entre os valores será absorvido pela empresa gerenciadora, o que certamente implicará em prejuízos, o que fatalmente desequilibrará a relação contratual, e tomará a proposta inexequível.
Ora, patente o abuso de direito, exigir que as empresas
Diário Oficial de Contas

gerenciadoras arquem com essa diferença desequilibra a
relação contratual, tornando a proposta inexequível, vez
que neste caso, embora a taxa de administração seja zero
na prática ela corresponde a um desconto no valor consumido, o que é insustentável, e certamente ensejaria a
posterior modificação do contrato.
Assim, a nosso ver diante deste panorama competiria ao
gestor/fiscal do contrato, através das ferramentas conferidas pelo sistema verificar quais os postos de combustíveis praticam os melhores preços, e em ato contínuo restringir os abastecimentos somente naqueles postos que
praticam valor igual ou inferior á média da ANP.
Ante ao exposto, requer que o edital seja alterado, de
modo que a fiscalização do menor preço seja efetuada
pela Administração, retirando a obrigação de a licitante
vencedora do certame ter que arcar com a diferença entre o valor de bomba e a média estabelecida pela ANP
no mês anterior. Ou que o sistema possa impedir a realização de abastecimentos nos postos que praticam preços
superior ao valor médio da ANP.
Dessa forma, alegando que poderia ocorrer alteração
do ato convocatório, pugnou pela suspensão do procedimento licitatório até a apreciação final da matéria, requerendo concessão de medida cautelar.
Em seguida, a Representação foi encaminhada á SEGEX
para se manifestar.
Em relação ao pedido de concessão de cautelar, a respectiva área técnica assim dissertou:
Os pressupostos de concessão da cautelar são aqueles
dispostos no artigo 376 do RITCEES, aprovado pela Res.
261/13:
Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o
www.tce.es.gov.br

Tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com
ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares, observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312
deste Regimento, desde que presentes os seguintes requisitos:
I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e
II - risco de ineficácia da decisão de mérito.
O inciso I trata do fumus boni iuris, comumente denominado pela doutrina de fumaça do bom direito, definido
como juízo de probabilidade de existência do direito. Esse é o entendimento de Marinoni e Arenhart:
Para obter a tutela cautelar, o autor deve convencer o juiz
de que a tutela do direito provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de verossimilhança,
como suficiente à concessão da tutela cautelar, decorre
do perigo de dano e da consequente situação de urgência, a impor solução e tutela jurisdicional imediatas.
A tutela cautelar é incompatível com o aprofundamento
do contraditório e da convicção judicial, uma vez que estes demandam porção de tempo que impede a concessão da tutela de modo urgente.
Já o inciso II trata do periculum in mora, definido pela
doutrina como a irreversibilidade da situação em face
da futura resolução de mérito. São os entendimentos de
Alexandre Freitas Câmara:
Como dito anteriormente, o fomos boni iuris não é requisito suficiente para a concessão da medida cautelar. Outro requisito é exigido, e a ele se dá, tradicionalmente, o
nome de periculum in mora (ou seja, perigo na demora).
Isto porque, como sabido, a tutela jurisdicional cautelar e
modalidade de tutela de urgência, destinada a proteger
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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a efetividade de um futuro provimento jurisdicional, que
esta diante da iminência de não alcançar os resultados
práticos dele esperados. E esta situação de perigo iminente que recebe o nome de periculum in mora, sendo
sua presença necessária para que a tutela cautelar possa
ser prestada pelo Estado-Juiz. (...)

tência do perigo da demora eis que o processo licitatório
já se encontra homologado desde 16/03/2018, aliado ao
fato de que esta Corte de Contas já se manifestou pela legalidade da contratação com a parametrização nos preços médios obtidos oficialmente pela ANP motivo pelo
qual INDEFIRO a concessão da mesma.

Assim sendo, toda vez que houver fundado receio de que
a efetividade de um processo venha a sofrer dano irreparável, ou de difícil reparação, em razão do tempo necessário para que possa ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada, estará presente o requisito do periculum in mora, exigido para a concessão da tutela jurisdicional cautelar.

c) ANÁLISE DO MÉRITO

Conforme documentação apresentada pela Administração Pública, Documento Eletrônico n. 14 - Peça Complementar 04114/2018-6, ficou demonstrado que o Procedimento licitatório já está finalizado inclusive tendo sua homologação ocorrida em 16/03/2018.
Nesses termos, considera-se que o periculum in mora
não resta caracterizado.
Também é de se verificar o não cumprimento do fumus
boni Iuri tendo em vista a jurisprudência desta Corte de
Contas Capixaba que permite este tipo de contratação
com a parametrização nos preços médios obtidos oficialmente pela ANP. Tal ponto será melhor apresentado
em tópico posterior.
Em conclusão, verifica-se que não resta cumprido nenhum dos requisitos legais, sendo descabida a concessão da medida cautelar. (grifo nosso).
Por todo o exposto, como bem sopesado pela área técnica, não visualizo presentes os requisitos autorizadores
da concessão da medida cautelar pleiteada, ante a inexisDiário Oficial de Contas

A empresa representante traz como indício de irregularidade a previsão da obrigação de a licitante vencedora
da licitação ter que arcar com a diferença entre o valor
de bomba e a média estabelecida pela ANP no mês anterior, (utilização de parâmetro para o pagamento dos insumos oferecidos na prestação de serviço de gestão de frota) havendo a prática, dessa forma, de contratação com
a parametrização nos preços médios obtidos oficialmente pela ANP, o que, no seu entendimento, não é possível,
pois afrontaria o caráter competitivo do certame.
Salientou ainda que a contratação é para a obtenção de
um sistema de compras e não para a comercialização de
combustível.
Compulsando os autos, verifico que há serviço de gestão
juntamente com o fornecimento de combustível, lubrificantes e filtros.
Pois bem, em relação ao tema suscitado acerca da parametrização nos preços de acordo com a ANP, existem
diversos julgados, inclusive desta própria Corte de Contas, no sentido de que a prática é permitida e legal, como
se pode observar no recente Acórdão TC 1355/2017, da
Primeira Câmara, voto da Relatora Márcia Jccoud Freitas,
já mencionado nestes autos, inclusive, pela área técnica,
senão vejamos:
Acompanho o entendimento técnico, já que a cláusula
www.tce.es.gov.br

8.5.2 do edital exigiu o registro no Conselho de origem
da licitante, e não apenas no CRA do Espírito Santo, como alegou a representante. Por sua vez, as cláusulas 15.2
e 15.4, que incluíram parâmetros para a fixação do preço e a qualidade dos combustíveis, são regulares e plenamente aceitas na jurisprudência, conforme demonstrou
a área técnica. (g.n.)
No mesmo sentido, segue Acórdão TC – 850/2015 – Plenário, também desta Corte de Contas:
ACÓRDÃO TC-850/2015 – PLENÁRIO
(...) 2.2 Burla à obrigação de licitar combustíveis – ausência de parametrização (item 2.2, da ITC).
(...) Argui, ainda, a equipe técnica, que o risco que a parametrização evita é justamente o de serem utilizados os
valores constantes de cada bomba de combustível, hipótese em que haveria a aquisição de combustível sem a
devida licitação, posto que para cada fornecedor pode
haver um pagamento diferenciado em virtude dos diversos valores cobrados.
Informa também que tais preços praticados pelos postos
de abastecimento, em razão da falta de controle, poderiam ser superiores ao valor de mercado, seja em virtude do credenciamento de postos que sejam mais vantajosos ao contratado, seja em razão da elevação do preço
do combustível das bombas.
Conforme já relatado acima, a Responsável, devidamente
citada, não se manifestou nos autos, tendo havido a decretação de sua revelia.
Desta maneira, certo é que o entendimento da área técnica quanto ao requisito inafastável de parametrização de
preços quanto ao serviço de gerenciamento de sistema
informatizado e integrado para abastecimento de comSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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bustíveis, através de cartão magnético, isto é, que haja a
indicação expressa de um parâmetro de preços que garanta a não extrapolação do valor de mercado.
Como forma de otimizar os recursos públicos criou-se, ao
invés do método tradicional de licitação, por meio do qual
a Administração seleciona apenas um posto para abastecer toda a frota, o sistema de cartão combustível, tendo
como característica a descentralização do abastecimento
da frota, otimizando o controle da despesa e contribuindo para a redução do consumo de combustível.

dade da Universidade Federal Rural da Amazônia. O objeto do certame é a contratação de empresa especializada para prestação do serviço de gestão de veículos
com abastecimento de combustíveis (óleo diesel, gasolina e álcool), ou outra tecnologia similar que permita a necessária captação dos dados, para atender a frota de veículos da Universidade, conforme quantidades e
especificações técnicas contidas no respectivo Termo de
Referência. O valor esperado para a contratação é de R$
1.522.500,00.

Registra-se que o objetivo final e maior da Administração
Pública é a supremacia do interesse público, seja ela imediata ou mediata, ou seja, o administrador deve sempre
buscar o que melhor atende o interesse da sociedade.

(...)

Vê-se que a gestora não efetivou a parametrização para efeito de contratação do serviço de gerenciamento de
sistema informatizado e integrado para abastecimento
de combustíveis, razão pela qual mantenho a irregularidade.

9.1. conhecer a presente representação, nos termos do
art. 113, § 1º, da Lei 8.666/93, para, no mérito, considera-la improcedente;

Em relação à possibilidade de contratação de empresa
especializada para prestação do serviço de gestão de veículos com abastecimento de combustíveis, o Tribunal de
Contas da União, como bem elucidado pela área técnica, possui entendimento pela possibilidade de sua ocorrência, como pode ser observado neste julgado no qual
restou acordado pela improcedência do pedido de representação:
Acórdão 1456, votado pelo Plenário em 2014:
Trata-se representação formulada pela empresa Trivale
Administração Ltda., com base no art. 113, § 1º, da Lei
8.666/63, contra possíveis irregularidades praticadas no
âmbito do Pregão Eletrônico 81/2013, sob responsabiliDiário Oficial de Contas

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas
pelo Relator, em:

Verifica-se, portanto, que o Tribunal de Contas da União
não considera como prática ilegal a contratação de empresa responsável pela gestão de frota, incluindo o fornecimento de combustíveis e outros insumos. Neste mesmo sentido, o acórdão abaixo não se manifesta pela irregularidade da contratação em debate:
Acórdão 112/2013
Trata-se de representação formulada pelo Auto Posto
Millennium 2000 Ltda., com pedido de medida cautelar,
sobre possíveis irregularidades no edital do Pregão Eletrônico nº 181/2012, realizado pela Câmara dos Deputados, cujo objeto é a prestação de serviços de abastecimento, com fornecimento de combustíveis, para veículos locados e/ou frota própria, incluindo administração
com gerenciamento informatizado do abastecimento
www.tce.es.gov.br

mediante a utilização de cartão com microprocessador
com chip que ofereça mecanismos de controle, segurança e auditoria de operação.
(...)
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 237, inciso VII, do
Regimento Interno/TCU, em:
9.1. conhecer desta representação para, no mérito, considerá-la improcedente;
9.2. arquivar os presentes autos
Assim, feitas essas constatações, bem como noticiado
pela área técnica, penso que, de fato, a discussão acerca
da possibilidade da parametrização de valores para o pagamento dos insumos oferecidos na prestação de serviço de gestão de frota, assim como em relação ao fornecimento de combustível conjuntamente com o contrato de
gestão de frota, são temas pacificados em sede jurisprudencial no sentido de serem possíveis de ocorrer.
Não vislumbro, portanto, qualquer irregularidade que
possa macular o pregão ora impugnado, vez que o mesmo atendeu corretamente aos requisitos legais, seguindo
a linha de entendimento atual do Tribunal de Contas da
União e também desta Corte.
Pelo acima exposto, concordando com o opinamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO nos seguintes termos:
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER e RECEBER a Representação, pelo preenchimento dos requisitos constantes do artigo 94 c/c 101,
parágrafo único, da LC 621/2012;

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1.2. INDEFERIR a MEDIDA CAUTELAR, ante a ausência de
preenchimento dos requisitos constantes do artigo 376
do RITCEES;

PROCESSO TC: 02877/2014-1-1

1.3. CONSIDERAR IMPROCEDENTE a Representação, na
forma do artigo 178, I, do RITCEES, nos termos do voto;

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
GUAÇUÍ

1.4. REMETER os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, posteriormente à confecção do
acórdão deste julgamento, nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR

1.5. DAR ciência aos interessados, nos termos do artigo
307, §7º, do RITCEES;
1.6. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
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ACÓRDÃO TC- 525/2018 – SEGUNDA CÂMARA

EXERCÍCIO: 2013
RESPONSÁVEIS: JOSÉLIA RITA DA SILVA, WILLIAN PIRES
NUNES e IVAN VIANA DE OLIVEIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2013 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí, referente ao exercício financeiro de 2013, sob a responsabilidade da senhora Josélia Rita da Silva e do Senhor Willian Pires Nunes, nos cargos de secretários Municipais de Saúde de
Guaçuí.
Atendendo as disposições contidas no artigo 135 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo
– RITCES e na Instrução Normativa TC 28/2013, a senhora Vera Lúcia Costa, Prefeita Municipal, encaminhou, em
www.tce.es.gov.br

arquivos digitais, a Prestação de Contas Anual relativa ao
exercício financeiro de 2013.
Elaborou-se a Análise Inicial de Conformidade- AIC
375/2014 (fls. 4/10) através da qual fora apontado que
o processo de prestação de contas do Fundo Municipal
de Saúde de Guaçuí não se encontrava apto para análise e instrução, desta feita, o Conselheiro Relator determinou a notificação do gestor responsável pelo encaminhamento da presente prestação de contas, Senhor William
Pires Nunes, conforme Decisão Monocrática Preliminar–
DECM 1471/2014 (fls.13), para que este encaminhasse os
arquivos faltantes, previstos na Instrução Normativa TC
28/2013.
Em atenção ao Termo de Notificação 2044/2014 (fls.14),
através do Ofício 679/2014, a Senhora Vera Lúcia Costa,
Prefeita Municipal, e o Senhor William Pires Nunes, Secretário do Fundo, protocolizaram neste Tribunal, na data de 21 de outubro de 2014, os arquivos que até aquela
data ainda não haviam sido encaminhados.
Ocorre que, após a apreciação das peças e demonstrativos encaminhados, a Manifestação Técnica Preliminar
– MTP 609/2015 (fls. 25/28), entendeu que não haveria
possibilidade de concluir a análise técnica-contábil em
virtude da necessidade de envio dos seguintes arquivos:
● BALVER – em virtude do fato de o balancete de verificação encaminhado não ter evidenciado os valores correspondentes ao saldo anterior e com a indicação de estar incompleto;
● FOLRPP- devido ao fato de a folha de pagamento dos
servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência
Social – RPPS não indicar os valores das obrigações patronais, além de apresentar erro na nomenclatura do arquiSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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vo enviado, uma vez que a descrição correta seria FOLRPP ao invés de FOLRGP;
● FOLRGP – devido ao fato de a folha de pagamento dos
servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência
Social-RGPS não indicar os valores das obrigações patronais, além de apresentar erro na nomenclatura do arquivo enviado, uma vez que a descrição correta seria FOLRGP ao invés de FOLRPP.
Desta feita, a proposta de encaminhamento constante
na MTP 609/2015 fora no sentido de sugerir ao Relator a
realização de diligência externa para requisição dos aludidos arquivos, e sendo acatada, o Conselheiro Relator,
através da DECM 1526/2015 (fls. 30/31) determinou a realização de diligência externa nos termos propostos pela
Área Técnica.
Em atenção ao Termo de Comunicação de Diligência
2403/2015, notificou-se, em 18 de setembro de 2015, o
gestor responsável pelo encaminhamento, Senhor Ivan
Vieira de Oliveira, entretanto, nenhum arquivo fora encaminhado a este Tribunal de Contas. Ante o ocorrido, em
16 de janeiro de 2017, os autos foram encaminhados à
Área Técnica para instrução dos autos (fls. 37/38).
Pois bem, considerando que embora os arquivos retro
mencionados não estejam de acordo com a norma vigente, no intuito de sanear o presente processo, procedeu-se a análise do mesmo através do Relatório Técnico 00178/2017 (fls. 40/52), elaborado pela Secretaria de
Controle Externo de Contas, que evidenciando procedimentos irregulares, opinou pela citação dos agentes responsáveis pelo exercício de 2013 (Josélia Rita da Silva e
Willian Pires Nunes) para apresentação de justificativas
quanto aos seguintes achados:
Diário Oficial de Contas

Descrição do achado
Valor da contribuição patronal paga ao INSS superior ao
valor devido (item 4.1.1.1)
Valor recolhido referente às contribuições previdenciárias dos servidores apresenta-se superior ao valor devido
ao INSS (item 4.1.1.2)
Valor da contribuição patronal paga ao RPPS inferior ao
valor devido (item 4.1.2.1)
Valor recolhido referente às contribuições previdenciárias dos servidores apresenta-se inferior ao valor devido
ao RPPS (item 4.1.2.2)

Silva, que endossou a proposição da área técnica, exposta na ITC 711/2018-1.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí, ora em discussão, referente ao
exercício de 2013, sob a responsabilidade dos senhores
Willian Pires Nunes e Josélia Rita da Silva, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico RTC 178/2017, resultando na citação dos
responsáveis, com relação aos seguintes itens:

Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 252/2017 (fls. 53/54),
propiciaram a citação dos responsáveis para apresentação de suas justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática Preliminar 380/2017) às folhas
55/56.

Item 4.1.1.1- Valor da contribuição patronal paga ao INSS
superior ao valor devido

Regularmente convocados (termo de citação 460/2017
e 461/2017), os responsáveis exercitaram seu direito de
defesa, apresentando suas justificativas e documentos
comprobatórios às folhas 75/124.

Base legal: Artigos 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964

Ao proceder à análise das justificativas apresentadas,
o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, em Instrução Técnica Conclusiva 711/2018 (fls.
128/137), acata as justificativas submetidas ao exame e
opina pelo afastamento dos indicativos de irregularidades apontados, sugerindo julgar REGULARES as contas
em apreço nos termos do art. 84 da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012.
Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas, que se posicionou através de Parecer da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da
www.tce.es.gov.br

Base legal: Artigos 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964
Item 4.1.1.2- Valor recolhido referente às contribuições
previdenciárias dos servidores apresenta-se superior ao
valor devido ao INSS
Item 4.1.2.1- Valor da contribuição patronal paga ao RPPS
inferior ao valor devido
Base Legal: Artigos 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964
Item 4.1.2.2- Valor recolhido referente às contribuições
previdenciárias dos servidores apresenta-se inferior ao
valor devido ao RPPS
Base Legal: Artigos 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964
No que diz respeito ao achado 4.1.1.1, o RTC 178/2017
observou que a análise das contribuições previdenciárias
concernentes ao Regime Geral de Previdência Social baseou-se nas informações constantes nos arquivos FOLRGP (denominados equivocadamente como FOLRPP),
através dos quais fora calculado o valor total das contriSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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buições previdenciárias patronais devidas ao INSS, sendo
que, ao confrontá-lo com as contribuições pagas àquele
órgão, verificou-se que foram pagos R$ 216.309,73 acima
do valor devido.
Os responsáveis apresentaram justificativas no seguinte
sentido:
Analisando as documentações encaminhada na PCA referente a esta unidade gestora, observamos que o resumo das folhas de pagamento destinadas ao RGPS, apresenta um equívoco nas informações, assim, refizemos todos os arquivos da unidade gestora para que pudesse ser
melhor visualizado e o controle fosse mais efetivo, assim
estamos encaminhando em mídia eletrônica os referidos
resumos nomeados por unidade gestora para que pudesse ser melhor visualizado [...].
Quanto ao arquivo DEMCPA, que se refere às despesas liquidadas e pagas por unidade gestora estamos encaminhando o arquivo correto, de acordo com a folha de pagamento e as despesas liquidadas e pagas para melhor
análise. Tal equívoco ocorreu na consolidação do banco
de dados [...]. Cabe destacar que estamos encaminhando, além do arquivo consolidado, também os arquivos individuais de cada unidade gestora, bem como o relatório
de ordem de pagamento por elemento de despesas para
melhor visualização e acerto da referida pendencia, estando de acordo com a tabela abaixo.
Consta dos autos, fls.77, o demonstrativo mensal das
despesas liquidadas e pagas ao Regime Geral de Previdência.
Diário Oficial de Contas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS E
PAGAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
INSTRUÇÃO NORMATIVA 28/2013 DO TCE
EXERCÍCIO DE 2013
MÊS
DESPESAS LIQUIDADAS
JANEIRO
FEVEREIRO
105.853,02
MARÇO
44.302,79
ABRIL
0,00
MAIO
103.998,76
JUNHO
50.224,34
JULHO
46727,72
AGOSTO
0,00
SETEMBRO
93.772,65
OUTUBRO
0,00
NOVEMBRO
46.060,17
DEZEMBRO
46.637,08
TOTAL
537.536,53
Nota Explicativa:
DISCRIMINAÇAO POR ÓRGÃO
ÓRGÃO
VALOR DEVIDO - FOPAG
FUNDO MUNICIPAL R$602.856,73
DE SAÚDE

DESPESAS PAGAS

105.853,02
44.302,79
0,00
103.998,76
50.224,34
46727,72
0,00
93.772,65
0,00
46.060,17
46.637,08
537.536,53
VALOR LIQUIDADO E
PAGO
R$537.536,53

Informo ainda que faltou ser liquidado no exercício de
2013, um valor de R$65.320,20, que foi liquidado me
2014, por equívoco no fechamento do mês de dezembro de 2013. Informamos ainda que segue os relatórios
FOLRGP e DEMCPA_01, corrigidos para as devidas conferencias e o relatório de ordem de pagamentos emitidas
ao INSS e o balancete analítico da Despesa Orçamentária
para confirmação dos repasses.
Ao analisar as justificativas, a ITC 711/2018 concluiu por
afastar a irregularidade, tendo em vista que o gestor
apresentou resumo da folha de pagamento (fls. 84/85),
www.tce.es.gov.br

ficando demonstrado que o montante de contribuição
patronal devida era no valor de R$ 602.856,73, e foi liquidado e pago o montante de R$537.536,53 conforme
consta do Balancete Analítico de Despesa Orçamentária.
Com referência ao item 4.1.1.2, foi observado do RT
178/2017 que com base nos valores retidos dos servidores evidenciados nos arquivos FOLRGP (denominados
equivocadamente como FOLRPP), bem como com o total
das contribuições recolhidas ao INSS evidenciado nos arquivos DEMDFL e DEMCSE, verificou-se que foram recolhidos àquele órgão R$ 475.681,28 acima do valor total
retido dos servidores.
Consta das justificativas apresentadas:
Analisando a documentação encaminhada, [...] cabe destacar que realmente o arquivo apresenta inconsistência,
mas estamos encaminhando o arquivo devidamente corrigido para substituição e acerto da referida pendência,
cabe ainda destacar que os valores recolhidos a maior referem-se a acerto proveniente do anexo de dívida flutuante advindo de outros exercícios financeiros, evidenciados nos demonstrativos de dívida flutuante.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO MENSAL DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS PELOS SERVIDORES - RGPS.
INSTRUÇÃO NORMATIVA 28/2013 DO TCE
EXERCÍCIO DE 2013
MÊS
VALOR RETIDO
VALOR PAGO
JANEIRO
23.507,59
6.129,55
FEVEREIRO
28.251,49
25.907,59
MARÇO
20.852,04
21.404,81
ABRIL
25.002,39
21.540,93
MAIO
30.536,61
29.416,46
JUNHO
24.050,94
25.874,46
JULHO
25.416,39
26.095,38
AGOSTO
26.933,96
25.106,02
SETEMBRO
21.854,35
5.668,12
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OUTUBRO
33.229,04
41.894,56
NOVEMBRO
22.615,18
31.369,61
DEZEMBRO
30.938,68
335.492,31
TOTAL
313.188,66
595.899,90
Nota Explicativa:
DISCRIMINAÇAO POR ÓRGÃO - DEMDFL
ÓRGÃO
SALDO ANTE- VALOR RETIDO VALOR PAGO
RIOR
FUNDO MUNI- R$303.511,29
R$313.188,66
R$595.899,90
CIPAL DE SAÚDE

Informamos que segue os relatórios DEMCSE_01, DEMDFL corrigidos para às devidas conferencias.
Das justificativas apresentadas, opina a ITC 711/2018 pelo afastamento da irregularidade, haja vista que o arquivo
DEMDFL, demonstrou saldo anterior de R$ 303.511,29
somados a retenção de R$ 313.188,66 tendo um valor
devido de R$ 616.699,95 subtraído do valor de contribuição dos servidores pagas de R$ 595.899,90, ainda restou
um saldo a pagar de R$20.800,05
Quanto ao item 4.1.2.1 do RT 178/2017, o resumo anual da folha de pagamento dos servidores vinculados ao
Regime Próprio de Previdência Social - arquivo FOLRPP
(equivocadamente denominado FOLRGP)- não informou
a base de cálculo e o índice que deveriam ser utilizados
para se chegar ao valor da contribuição patronal devida,
assim sendo, utilizou-se a alíquota de 22% sobre o valor total dos proventos registrado na folha de pagamento. Além disso, de acordo com os arquivos BALEXO-04 e
DEMCPA o valor da contribuição patronal liquidada e paga ao RPPS fora inferior ao valor devido.
Foram tais as justificativas apresentadas:
Analisando às documentações encaminhada na PCA referente a esta unidade gestora, observamos que o resumo das folhas de pagamento destinadas ao RPPS, apreDiário Oficial de Contas

senta um equívoco nas informações, assim, refizemos todos os arquivos da unidade gestora para que pudesse ser
melhor visualizado e o controle fosse mais efetivo, assim
estamos encaminhando em mídia eletrônica os referidos
resumos nomeados por unidade gestora para que possa
ser acertada a pendencia, cada arquivo está em pasta e
nomeado como FOLRPP.
Quanto ao arquivo DEMCPA, que se refere às despesas liquidadas e pagas por unidade gestora estamos encaminhando o arquivo correto, de acordo com a folha de pagamento e as despesas liquidadas e pagas para melhor
análise. Tal equívoco ocorreu na consolidação do banco
de dados [...]. Cabe destacar que estamos encaminhando, além do arquivo consolidado, também os arquivos individuais de cada unidade gestora, bem como o relatório
de ordem de pagamento por elemento de despesas para
melhor visualização e acerto da referida pendencia, estando de acordo com a tabela abaixo.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS AO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
INSTRUÇÃO NORMATIVA 28/2013 DO TCE
EXERCÍCIO DE 2013
MÊS
DESPESAS LIQUIDA- DESPESAS PAGAS
DAS
JANEIRO
0,00
0,00
FEVEREIRO
0,00
0,00
MARÇO
0,00
0,00
ABRIL
100.859,44
100.859,44
MAIO
28.321,93
28.321,93
JUNHO
0,00
0,00
JULHO
38.196,86
38.196,86
AGOSTO
42.935,94
42.935,94
SETEMBRO
0,00
0,00
OUTUBRO
42.376,74
42.376,74
NOVEMBRO
83.491,50
83.491,50
DEZEMBRO
81.956,05
81.956,05
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TOTAL
418.138,46
418.138,46
Nota Explicativa:
DISCRIMINAÇAO POR ÓRGÃO
ÓRGÃO
VALOR DEVIDO - FO- VALOR LIQUIDADO E
PAG
PAGO
FUNDO MUNICIPAL R$418.138,46
R$418.138,46
DE SAÚDE

Informamos ainda que segue os relatórios FOLRPP e
DEMCPA_02, corrigidos paras devidas conferências e o
relatório de ordem de pagamento emitidas no FAPSPMG
e o balancete analítico da Despesa Orçamentária para a
confirmação dos repasses.
Analisando as justificativas, a ITC 711/2018 concluiu por
afastar a irregularidade, tendo em vista que o gestor
apresentou às fls.82/83 o relatório de resumo da folha
de pagamento em substituição ao enviado na PCA/2013
e este arquivo demonstra que o valor devido a título de
contribuição patronal ao RPPS foi de R$418.138,46, igualmente demonstrado no arquivo BALEXO e DEMCPA.
Por fim, quanto ao item 4.1.2.2 do RTC ao confrontar o
valor total retido dos servidores evidenciado no arquivo
FOLRPP (denominado equivocadamente como FOLRGP)
com o valor total das contribuições recolhidas ao RPPS,
verificou-se que fora recolhido valor inferior ao retido.
Foi apresentada nova folha de pagamento, devidamente
corrigida para substituição e acerto da referida pendência, em decorrência de equívocos registrados nos documentos enviados na PCA/2013, sendo suficiente para encerrar a divergência, tendo por afastada a irregularidade,
conforme ITC 711/2018.
Tendo sido sanadas todas as irregularidades apontadas no RT 178/2017, os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou
através de Parecer da lavra do Procurador Luis Henrique
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Anastácio da Silva, que endossou a proposição da área
técnica, exposta na ITC 711/2018.
III . DISPOSITIVO:
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 711/2018-1, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo
corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí, sob responsabilidade
dos senhores William Pires Nunes e Josélia Rita da Silva, relativas ao exercício financeiro de 2013, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei
Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO aos responsáveis, conforme artigo art. 85 da mesma lei.
1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
Diário Oficial de Contas

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 526/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 04510/2015-1
UNIDADE GESTORA: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE
SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2014
RESPONSÁVEIS: JOSÉ LUIZ LEAL DAROS, GALHARDO PACHECO AREAS, JOSÉ FERNANDO FERREIRA BASTOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2014 – REGULAR – REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAR – ARQUIVAR.
www.tce.es.gov.br

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro
de Itapemirim, referente ao exercício financeiro de 2014,
sob a responsabilidade dos Senhores José Luiz Leal Daros
(01/01 a 09/03/2014), Galhardo Pacheco Areas (10/03
a 14/08/2014), José Fernando Ferreira Bastos (15/08 a
31/12/2014).
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então 2ª Secretaria de Controle Externo
de Contas, que expediu Relatório Técnico Contábil- RTC
551/2015 (fls 13/27) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação dos responsáveis para
apresentação de justificativas quanto aos seguintes achados:
Responsáveis
José Fernando Ferreira Bastos
José Fernando Ferreira Bastos
José Fernando Ferreira Bastos
José Fernando Ferreira Bastos
José Fernando Ferreira Bastos
Galhardo Pacheco Arêas

Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 12/2016 (fls. 28/29),
propiciaram a citação dos responsáveis para apresentação de justificativas, determinada monocraticamente
(Decisão Monocrática Preliminar 34/2016) à folha 30/31.
Regularmente convocados (termo de citação 049/2016 e
050/2016; fls. 32/33), o gestor senhor José Fernando Ferreira Bastos protocolou juntada documental complementando as informações que lhe foram suscitadas cumprindo, dessa forma, o prazo de defesa regimentalmente esSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tabelecido. Quanto ao senhor Galhardo Pacheco Areas,
as justificativas foram apensadas às folhas 43, atendendo, dessa forma, ao Termo de Citação 049/2016.
Em função da instauração de procedimento fiscalizatório na modalidade inspeção, autuada no processo TC
8699/2015, com o objetivo de apurar irregularidades
concernentes à realização de despesas sem prévio empenho em unidades gestores estaduais, a área técnica solicitou, por meio da Manifestação Técnica 253/2017-3 (fls.
65/67), o sobrestamento deste processo até a análise do
mérito no processo de inspeção.
Considerando a decisão proferida nos autos do processo
TC 8699/2015 – Acórdão TC 1318/2017 – Plenário, foram
os presentes autos encaminhados ao Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 301/2018
(fls. 68/90), opinou no sentido de que as contas do exercício de 2014 da Superintendência Regional de Saúde
de Cachoeiro de Itapemirim sejam julgadas Regulares
com Ressalvas com relação ao Sr. Galhardo Pacheco Areas, com fulcro no artigo 84, II da Lei Complementar nº
621/2012, e Regulares as dos Senhores José Luiz Leal Daros e José Fernando Ferreira Bastos, na forma do artigo
84, I da Lei Complementar nº 621/2012.
Ainda, sugere determinar à gestão atual da SRSCI que encaminhe na Prestação de Contas Anual seguinte documentos que comprovem, nos termos da lei 9.876/2012,
as medidas que estão adotando para a cobrança dos R$
480,97 (equivalentes a 201,9186 VRTE - Valor de Referência do Tesouro Estadual) relativas às multas.
Diário Oficial de Contas

O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luciano Vieira, manifestou-se em consonância com
a área técnica (fls. 95/97), opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da prestação de contas anual da Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, referente ao exercício financeiro de 2014, sob
responsabilidade do Sr. Galhardo Pacheco Areas e pela
REGULARIDADE dos senhores José Luiz Leal Daros e José
Fernando Ferreira Bastos.
Após, vieram-me os autos para análise.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual da Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, ora
em discussão, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade dos Diretores Gerais José Luiz Leal Daros
(01/01 a 09/03/2014), Galhardo Pacheco Areas (10/03
a 14/08/2014), José Fernando Ferreira Bastos (15/08 a
31/12/2014), preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 551/2015 resultando na citação do responsável José Fernando Ferreira Bastos, com relação aos seguintes itens:
Item 3.5.1 Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens em almoxarifado e os saldos registrados no balanço patrimonial no valor de R$ 7.686,32
(Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 e 96)
Item 3.5.2 Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens móveis e os saldos registrados
no balanço patrimonial no valor de R$ 38.992,51 (Base
Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 e 96)
Item 3.5.2.1 Realização de ajustes contábeis decorrentes
da reavaliação de bens patrimoniais móveis, sem docuwww.tce.es.gov.br

mentação de suporte, no total a débito de R$ 181.875,46
e a crédito de R$ 1.470.919,41
(Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 e 96; Portaria Conjunta
SECONT/ SEGER/ SEFAZ nº 002-R/2011, art. 4º, § 2º (com
alterações).
Item 3.5.2.2 Realização de ajustes contábeis (inscrição de
saldo na conta contábil n. 797130102- INCONSISTÊNCIAS
DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS), sem documentação de suporte, no valor total de R$ 527.044,28,
conforme item 3.5.2.2.
(Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 e 96; Portaria Conjunta
SECONT/ SEGER/ SEFAZ nº 002-R/2011, art. 4º, § 2º (com
alterações).
Item 3.5.2.2- Ausência de regularização no exercício de
2014, no SIGEFES, do saldo de R$ 527.044,28, relativo
aos valores lançados na conta contábil nº 797130102 (INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS)
(Base Legal: Lei 4.320/1964, arts. 94 e 96; Lei Estadual
9.916/2012, art. 1º; Portaria Conjunta SECONT/ SEGER/
SEFAZ nº 002-R/2011 (com alterações), art. 3º, § 2º, c/c
art. 4º, § 1º, inc. II.
E citação do senhor Galhardo Pacheco Areas quanto ao
seguinte item:
Item 3.5.2.3- Pagamento de multas pela administração
pública estadual em decorrência de infrações cometidas
por agentes públicos, no total de R$ 480,97.
(Base Legal: Lei Federal 4.320/64, art. 4º e princípio da
eficiência expressamente previsto na CRFB/88, art. 37,
caput)
De acordo com o Relatório Técnico Contábil – RTC
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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00551/2015-1, quanto ao item 3.5.1, ao se confrontar o
relatório de inventário de bens em almoxarifado da SRSCI com o respectivo saldo contábil, conforme Tabela 01
abaixo, apurou-se uma diferença de R$ 7.686,32. Segundo o analista do RTC, o arquivo 03-23-RESAMC01 apresentou a seguinte Nota Explicativa:
Nota explicativa- A divergência de R$ 7.686,32 (sete mil,
seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), apresentada no subelemento 3202 - MAT. DISTRIB.
GARTUITA - MEDICAMENTO, refere-se a uma transferência (contábil) feita pela unidade Central (UG 440901) no
encerramento do exercício, através de nota patrimonial
(2014NP03851), conforme arquivo 03-23-RESAMC02. Valor este que não conseguimos verificar seu ingresso no inventário físico do Almoxarifado. Assim, abrimos processo
administrativo para apurar o referido valor e após conclusões, acertá-lo.
O analista do RTC aduziu, embora tivesse sido apresentada a nota explicativa, entendeu como evidente não se ter
conhecimento da composição da diferença, vez que ainda seria objeto de apuração em processo administrativo.
Da análise da referida Nota Patrimonial 2014NP03851 referenciada na justificativa, entendeu não poder extrair o
número do correspondente processo administrativo, tendo sido inserido o número 122014.
O responsável apresentou justificativa no seguinte sentido:
Inicialmente insta frisar que à época da apresentação
da prestação de contas anual, de fato, não conseguiu-se localizar o ingresso físico dos materiais de distribuição gratuita na Superintendência Regional de Saúde de
Cachoeiro de Itapemirim-ES (SRSCI), fato que nos levou
a demonstrar a divergência no arquivo 03-23-RESAMC01
Diário Oficial de Contas

(ANEXO A) em observância ao regramento legal pertinente e às boas praticas contábeis.

de Vossa Excelência que a citação do item 3.5.1, do RTC
551/2015 seja afastada.

Após inúmeras tentativas de localização do ingresso do
referido material, quer seja junto a SESA que o transferiu
para a SRSCI, quer seja dentro da própria Superintendência, conseguiu-se localizar o recebedor do material, sua
composição e finalidade.

Ao analisar a justificativa, a ITC 301/2018 entendeu que
a irregularidade foi sanada, tendo em vista a identificação e quantificação da questionada divergência de R$
7.686,32 a qual foi regularizada pela Nota Patrimonial
2016NP00065 de 31/3/2016.

Assim, cumpri informar que o material, em sua grande
maioria, refere-se a medicamentos utilizados em conformidade com a lista nacional de notificação compulsória
das doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território
nacional, publicada sempre que há a necessidade de inclusão de novos itens (para o ano de 2016, foi publicado a Portara MS 204, de 17/02/16, publicado no DOU de
18/02/2016), enviados pela SESA e recebidos à época,
para serem utilizados nos programas nacionais de controle a doenças sob a gestão da Vigilância em Saúde.

Quanto ao item 3.5.2, o RTC 551/2015 concluiu que ao se
confrontar o relatório de inventário de bens patrimoniais
móveis da SRSCI com o respectivo saldo contábil, apurou-se uma diferença de R$ 38.992,51. Ainda, segundo o Relatório, a Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim teria desconsiderado os bens patrimoniais móveis em almoxarifado por ocasião do levantamento de seus Inventários impedindo, dessa forma, que
se demonstrasse a sua composição, bem como a sua verificação física.

Ademais, ressalta-se que, de posse de tais informações, e
quantificação do material, conforme relatórios enviados
pela Farmácia Central/SESA, a atual Administração providenciou a identificação e os ajustes necessários, tanto na
contabilidade quanto no almoxarifado (físico), em conformidade com a distribuição dos medicamentos feitos
pela farmácia da Vigilância em Saúde da SRSCI para regularizar a divergência ora apresentada. Para tanto, foram realizados os ajustes conforme a nota patrimonial
2016NP00065 (ANEXO B), no valor de R$ 7.686,32 (sete
mil, seiscentos e oitenta e seis reais a trinta e dois centavos), mediante relatórios de entrada e saída fornecidos
pelo Almoxarifado. (ANEXO C)
Destarte, considerando que foram realizadas as devidas
regularizações e a divergência foi sanada, solicitamos
www.tce.es.gov.br

As justificativas foram que “tais bens não foram incorporados ao patrimônio à época, porque de fato estavam no
almoxarifado (físico) aguardando as “plaquetas” utilizadas para tombamento dos bens, que por sua vez, eram
remetidas à SRSCI pelo setor de patrimônio da SESA (UG
440901), após solicitação do setor de patrimônio da SRSCI. Fato que veio a concluir-se nos anos de 2015 e 2016,
culminando na incorporação dos bens conforme demonstrativo abaixo, cópia das respectivas notas patrimoniais de incorporação e os Termos de Responsabilidade
dos Bens”
Da análise da justificativa, entendeu a área técnica que
as justificativas apresentadas eliminaram as inconformidades suscitadas:
A Instrução Normativa TC 28/2013 dispôs sobre uma séSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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rie de requisitos de deveriam compor as prestações de
contas para fins de apreciação e julgamento, bem como
a sua forma de envio. No caso, questionou no RTC divergência patrimonial de R$ 38.992,51 pelo fato de se desconsiderar no inventário os bens patrimoniais móveis em
almoxarifado por ocasião do seu levantamento.
Analisando os fatos, vimos pelo Balancete apresentado
na Prestação de Contas Anual do exercício de 2014 em
análise que na conta contábil “123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)”
havia o questionado saldo de R$ 38.992,51, o qual, pelas
vigentes diretrizes, normas e procedimentos contábeis
aplicáveis aos entes da Federação disciplinados no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, o
tratamento dado aos bens móveis que ainda não estão
em uso para produção ou fornecimento de bens ou serviços para fins administrativos, integram o almoxarifado como parte integrante do imobilizado. É diferente dos
estoques (registrados no Ativo Circulante), os quais têm
normatizações e procedimentos contábeis diferenciados.
A respeito da Instrução Normativa TC 28/2013, quando
da Prestação de Contas Anual do exercício de 2014, foram
apresentados os arquivos RESAMP e DEMAMP, os quais
entendemos que supririam a questão aventada pelo RTC,
uma vez que o saldo contábil estava compatível com os
arquivos correspondentes. O gestor fez as incorporações
dos bens para uso nos anos de 2015 e 2016, conforme
quadro demonstrativo seguinte. Portanto, muito embora
tivéssemos entendido não haver irregularidade no fato, o
gestor apresentou justificativas que elidiram as inconformidades suscitadas.
Ao que se refere ao item 3.5.2.1, de acordo com o RTC
551/2015-1, arguiu-se pelo exercício de 2014 analisado
Diário Oficial de Contas

que foi registrada na conta contábil 237110300 (AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) uma movimentação a
débito de R$ 181.875,46 e uma movimentação a crédito
de R$ 1.470.919,41 através das Notas Patrimoniais, cujos
históricos apontavam na SRSCI ajustes decorrentes da reavaliação dos bens patrimoniais móveis com orientação
da empresa CPCON (referência aos processos 65863917
e 68776675).
No entanto, segundo alegou o analista do RTC, além de
não serem encaminhadas cópias dos referidos processos,
também não foi apresentada planilha que discriminasse
os valores das inconsistências, bem como o Relatório Final a que se referia a Instrução Normativa SEGER/SEFAZ/
SECONT nº 1/2010, e alterações, de modos que fossem
permitidos conhecerem quais seriam os bens que tiveram seus valores ajustados e qual metodologia foi utilizada. Por tais razões, a juízo do signatário do RTC entendeu-se como necessário que o gestor responsável demonstrasse a origem desses ajustes. Poderia, inclusive,
encaminhar cópia dos processos 65863917 e 68776675
acompanhados da planilha que discriminasse os valores
das inconsistências, bem como do referido Relatório Final em arquivos assinados com certificação digital, conforme art. 12, caput e parágrafo único, da Instrução Normativa TC 28/2013.
As justificativas foram apresentadas no seguinte sentido:
Inicialmente, insta frisar que todos os lançamentos espelhados na contabilidade foram realizados, segundo planilha enviada pela SESA/FES. Planilha esta que foi gerada
pelo FES, S.M.J., após conclusão do levantamento do patrimônio da SESA e de todas as suas Unidades Gestoras
subordinadas através de empresa especializada, devidamente contratada para realização de tais serviços, atrawww.tce.es.gov.br

vés do processo licitatório, o qual não tivemos acesso.
Após o trabalho da referido Empresa, recebemos da SESA apenas um CD que continha planilhas com os bens encontrados, já com os valores reavaliados, sem que fosse apresentada a metodologia para tal reavaliação, assim
como os bens supostamente não encontrados, que constaram como inconsistências de saldos patrimoniais quando dos lançamentos propostos pela SESA/FES através da
planilha que nos foi enviada, contendo todos os lançamentos a serem realizados na contabilidade para acerto
do patrimônio, após validação das informações.
De posse da documentação acima mencionada, procedeu-se a instituição de comissão para realizar os acompanhamentos e acertos necessários ao patrimônio da SRSCI. A referida comissão começou seus trabalhos focados
na verificação dos bens que foram apresentados, pela
Empresa CPCON Gestão Patrimonial e Soluções Integradas Ltda, como “bens encontrados”. Tais bens foram revistos e devidamente migrados para o SIGA – Sistema Integrado de Gestão Administrativa e registrados na contabilidade, conforme identificação patrimonial e valores
dados pela Empresa terceirizada.
Os bens informados como “não encontrados” pela Empresa CPCON, começaram a ser tratados/trabalhados em
processo a parte, autuado sob o número 68054629, em
nova fase de apuração pela Comissão. Parte desses bens
já havia sido localizada pela Comissão, só não fôra registrada sua baixa da conta de inconsistências, pois a SRSCI
desconhecia a metodologia de reavaliação, o que impossibilitou a continuidade dos serviços naquela época. Logo após, o então Ordenador de Despesas, José Fernando
Ferreira Bastos foi exonerado de suas funções, ficando a
cargo da atual administração dar continuidade aos trabaSegunda-feira, 9 de julho de 2018

588

ATOS DA 2a CÂMARA

lhos de regularização das inconsistências.
Neste cenário, a saber, regularização dos patrimônios
das Unidades Subordinadas à SESA, a Unidade CAPAAC
(UG 440918), transferiu para a SRSCI, saldo de patrimônios já transferidos anteriormente no ano de 2013, e que,
S.M.J., foi desconsiderado pelo FES no momento em que
envio a planilha de lançamentos dos acertos contábeis
para o CAPAAC. Após tramitação do processo 68776675
entre a SRSCI e o CAPAAC, concluiu-se que o saldo foi lançado em duplicidade e deveria ser cancelado, fato este
que ocorreu, extinguindo a duplicidade, uma vez que os
bens já constavam no patrimônio da SRSCI desde o exercício de 2013.
Assim, para melhor elucidar os argumentos expostos, encaminhamos em anexo a cópia do processo nº 65863917
(ANEXO E) e do processo nº 68776675 (ANEXO F), nos colocando à disposição para maiores esclarecimentos que
se fizerem necessários. Destarte, mediante as razões ora
exposta, que configuram que o então Ordenador de Despesas, José Fernando Ferreira Bastos, iniciou todas as
medidas possíveis para regularização do patrimônio da
SRSCI, dentro das práticas legais pertinentes, não podendo concluí-las, pois não era mais Ordenador de Despesas e, consequentemente, não teria mais Gerência alguma sobre a Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim e os trabalhos por Ela realizados, solicitamos que a citação do item 3.5.2.1 do Relatório Técnico Contábil RTC
551/2015 seja afastada.
Opina a área técnica no sentido de afastar a irregularidade:
Analisando os fatos, vimos que o gestor encaminhou
cópias dos processos 65863917 (ANEXO E) e 68776675
(ANEXO F) que integram a mídia digitalizada (CD), entreDiário Oficial de Contas

tanto, não constaram em documentos quais foram os critérios utilizados, bem como a metodologia utilizada pelos responsáveis pela reavaliação patrimonial. O gestor se
justificou ter recebido um CD contendo planilhas com os
bens encontrados já com os valores reavaliados, mas desconheceu como foram atualizados. Os responsáveis para
a prestação de serviços de levantamento, identificação,
cadastramento, emplaquetamento, conciliação e exportação de dados dos bens patrimoniais móveis do poder
executivo estadual ficaram a cargo da empresa CPCON
Gestão Patrimonial e Soluções Integradas Ltda, pois rezava em contrato 0235/2012 (DIOES de 27 de novembro
de 2012) com a contratante Secretaria de Estado da Saúde – SESA tais tarefas.
Durante todo o processo de regularização patrimonial, vimos que as Unidades Gestoras alegaram ter havido duplicidades de lançamentos, razão pela qual os ajustes costumavam ocorrer nas contas passivas de ajustes de exercícios anteriores. Se observarmos a Prestação de Contas Anual do exercício subsequente (2015) veremos pelo
Processo TC 04981/2016-9 c/c a Tabela 02 seguinte que
os bens móveis estão ajustados e, se houver maiores interesses acerca da situação patrimonial da UG, entendemos que se poderá sugerir inclusão da matéria em tópico de auditoria. Portanto, entendemos que seja afastada
a suposta irregularidade.
Ao que se refere ao item 3.5.2.2 do RTC 551/2015 (Realização sem documentação de suporte de ajustes contábeis de R$ 527.044,28 relativos aos valores lançados na
conta contábil 797130102 (Inconsistências de Saldos Patrimoniais – Bens Móveis), arguiu-se ter havido registro
de um saldo de R$ 527.044,28 por meio da Nota Patrimonial 2014NP00389 na conta contábil 797130102 (INCONwww.tce.es.gov.br

SISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS)
no exercício de 2014, cujo histórico apontou ajuste patrimonial para apuração da conta 199131902 (INSCRIÇÃO
DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS), com a orientação da empresa CPCON (houve o processo 65863917
como referência).
No entanto, segundo inferiu-se no RTC, não foi apresentada cópia do referido processo de modo que impediria
conhecer a sua composição. Destacou-se ainda, conforme consulta ao SIGEFES, não ter havido a regularização,
mesmo após o encerramento do exercício de 2014. Prosseguiu-se na análise do RTC, conforme a Portaria Conjunta SECONT/SEGER/SEFAZ 002-R, de 28 de setembro de
2011, que os saldos excepcionalmente inscritos em contas de diversos responsáveis em apuração, para viabilização da migração dos dados patrimoniais para o SIGA, deveriam ser regularizados no exercício de 2014 por comissão instituída para esse fim.
Posto isto, o analista do RTC entendeu como necessário
que o gestor responsável demonstrasse a origem do saldo correspondente aos diversos responsáveis em apuração, podendo, inclusive, encaminhar cópia do processo
65863917 em arquivos assinados com certificação digital, conforme art. 12, caput e paragrafo único, da Instrução Normativa TC Nº 28/2013. Entendeu também que
ele providenciasse e demonstrasse a sua apuração e regularização, de forma que a contabilidade refletisse a real composição de seu patrimônio.
Quanto às justificativas apresentadas, alega o responsável que quanto à realização de ajustes contábeis sem documentação de suporte, no valor de R$ 527.044,28, todos
os lançamentos foram realizados mediante documentação de suporte enviada pela SESA/FES, após conclusão
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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dos trabalhos realizados Pela Empresa CPCON Gestão Patrimonial e Soluções Integradas Ltda., incluindo listagem
individualizada (ANEXO G) dos bens não localizados pela
Empresa, que consta do processo nº 68054629.
Ao fazer análise das justificativas, opina a área técnica pela regularidade do item, tendo em vista que o gestor foi
questionado para demostrar a origem do saldo correspondente aos diversos responsáveis em apuração, bem
como também foi questionado para encaminhar cópia
do processo 65863917, e a documentação apresentada
em sua defesa, sobre o processo 65863917, foi preferido parecer quando da análise do subitem “3.5.2.1” anterior. Quanto ao documento de suporte relativo aos ajustes contábeis de R$ 527.044,28, a figura seguinte traz a
última parte da relação patrimonial dos ajustes contendo
o saldo, razão pela qual desfaz a inconformidade.
Ainda quanto ao item 3.5.2.2 do RTC 551/2015 (Ausência de regularização do saldo de R$ 527.044,28 no exercício de 2014, relativo aos valores lançados na conta contábil nº 797130102 (Inconsistências de Saldos Patrimoniais – Bens Móveis), arguiu-se levando em conta a realização sem documentação de suporte de ajustes contábeis de R$ 527.044,28 relativos aos valores lançados na
conta contábil 797130102 (Inconsistências de Saldos Patrimoniais – Bens Móveis) acerca da ausência de documentação hábil (de suporte) para os ajustes contábeis de
R$ 527.044,28 lançados na conta contábil 797130102 a
qual mostramos anteriormente que foi sanada (foi apresentado o documento na defesa). Para o caso deste subitem, o questionamento diz respeito à não regularização
dos mesmos R$ 527.044,28.
As justificativas apresentadas foram:
Inicialmente insta frisar que o então Ordenador de DesDiário Oficial de Contas

pesa José Fernando Ferreira Bastos, assumiu a SRSCI em
15/08/2014, sem que pudesse tomar conhecimento de
imediato de todos os processos existentes na Regional e
medidas em andamento, fato este que tornou exígua a
total conclusão de regularização do saldo ora apontado
ainda no exercício de 2014. O que não configura que o
então Ordenador não empenhou esforços para sanar tais
regularizações, apenas não teve tempo hábil para concluí-las dentro do exercício e também antes de sua exoneração logo no início do ano de 2015.
Percebe-se que foram tomadas medidas iniciais quanto
aos bens já localizados e posteriormente começaram a
serem tomadas medidas quanto aos bens “não encontrados”. Assim, temos que os bens informados como
“não encontrados” pela Empresa CPCON, que figuraram
na conta contábil n. 797130102 – (INCONSISTÊNCIAS DE
SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS) começaram a
ser tratados/trabalhados em processo a parte, no mês
outubro de 2014, autuado sob o número 68054629, em
nova fase de apuração pela Comissão. Parte desses bens
já havia sido localizada pela Comissão, só não fôra registrada sua baixa da conta de inconsistências, pois a SRSCI
desconhecia a metodologia de reavaliação, o que impossibilitou a continuidade dos serviços naquela época. Logo após, o então Ordenador de Despesas, José Fernando
Ferreira Bastos foi exonerado de suas funções, ficando a
cargo da atual administração dar continuidade aos trabalhos de regularização das inconsistências.
Destarte, mediante as razões ora exposta, que configuram que o então Ordenador de Despesas, José Fernando
Ferreira Bastos, iniciou todas as medidas possíveis para
regularização do patrimônio da SRSCI, dentro das práticas legais pertinentes, não podendo concluí-las, pois não
www.tce.es.gov.br

era mais Ordenador de Despesas e, consequentemente,
não teria mais Gerência alguma sobre a Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim e os trabalhos por Ela realizados, solicitamos que a citação do item 3.5.2.2 do Relatório Técnico Contábil RTC 551/2015 seja afastada.
Da análise das justificativas, opina a área técnica por julgar regular tal item:
De acordo com a nossa análise, questionou-se eventos
ocorridos nas contas de compensação (natureza de informação de controle) onde R$ 527.044,28 teriam sido
transferidos, com a orientação da empresa CPCON, ajustes patrimoniais para a conta contábil “797130102” (conta de controle) e que, em consulta ao SIGEFES, alegou-se
não ter havido a regularização mesmo após o encerramento do exercício de 2014.
Pois bem, de acordo com a Resolução CFC 1.133/2008,
que aprovou a NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis
– as contas de compensação compreendem os atos que
possam vir a afetar o patrimônio. O MCASP é mais descritivo sobre esse assunto, visto que as Contas de Compensação compreendem as contas representativas dos
atos potenciais ativos e passivos (destacamos). De acordo com o MCASP, atos potenciais seriam os atos a executar que pudessem vir afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente. Se os atos fossem afetar o patrimônio positivamente, seriam Atos Potenciais Ativos. Caso contrário,
se os atos a executar pudessem vir afetar negativamente
o patrimônio, imediata ou indiretamente, então, seriam
Atos Potenciais Passivos.
De acordo com o MCASP, os valores dos atos potenciais
já executados não devem ser considerados no quadro
das Contas de Compensação que são representadas pelas classes 7 e 8 do Plano de Contas Aplicado ao Setor PúSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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blico – PCASP, conforme segue:
Classe 7.1.0.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS: Compreende contas relacionadas às situações não compreendidas
no patrimônio, mas que, direta ou indiretamente, possam vir à afeta-lo, exclusive as que dizem respeito a atos
e fatos ligados a execução orçamentária e financeira e as
contas com função precípua de controle.
Classe 8.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS: Compreende contas relacionadas à execução de situações não compreendidas no patrimônio, mas que, direta ou indiretamente, possam vir à afeta-lo, exclusive as
que dizem respeito a atos e fatos ligados a execução orçamentária e financeira e as contas com função precípua
de controle.
Do ponto de vista técnico, segundo o MCASP a metodologia utilizada para a estruturação do PCASP foi a segregação das contas contábeis em grandes grupos de acordo com as características dos atos e fatos nelas registrados. Essa metodologia permite o registro dos dados contábeis de forma organizada e facilita a análise das informações de acordo com sua natureza. O registro contábil
deve ser feito pelo método das partidas dobradas e os
lançamentos devem debitar e creditar contas que apresentem a mesma natureza de informação (grifamos). Assim, os lançamentos estarão fechados dentro das classes
1 a 4 ou das classes 5 e 6 ou das classes 7 e 8:
a. Lançamentos de natureza patrimonial: apenas debitam e creditam contas das classes 1, 2, 3 e 4.
b. Lançamentos de natureza orçamentária: apenas debitam e creditam contas das classes 5 e 6.
c. Lançamentos de natureza de controle: apenas debitam
e creditam contas das classes 7 e 8.
Diário Oficial de Contas

No Relatório Técnico Contábil – RTC 00551/2015-1 questionou-se acerca da composição patrimonial de R$
527.044,28 e da não regularização deste saldo pós exercício de 2014 em análise. Se considerarmos que tais observações tiveram como base as contas de controle, entendemos que tal observação deverá ficar restrito ao acompanhamento histórico do patrimônio, visto que, por tais
contas, não se poderia verificar mudanças no resultado
que pudesse acrescer ou decrescer o patrimônio social
da entidade (Patrimônio líquido). Pode-se ainda afirmar
que os valores dos atos, embora fossem potenciais, estava em execução. Quer dizer, os bens não foram quantificados e identificados.
Analisando as demonstrações contábeis vimos que no
exercício de 2018 o saldo de controle dos bens, que antes somavam R$ 527.044,28, representa saldo de R$
198.331,05 agora de modos que a Unidade Gestora – UG
SRSCI esteve ajustando seu acervo patrimonial. Outro fator que não podemos omitir é que o gestor alegou ter
iniciado a gestão na UG em meados de agosto de 2014
(15/08/2014) advertindo dispor de pouco tempo para fazer os ajustes, mas que empenhou esforços para saná-los. Devemos levar em conta que é considerada pessoal
a responsabilidade do administrador relativamente aos
atos e fatos de sua gestão, sendo ele, nesses moldes, a
autoridade responsável quando do julgamento da respectiva prestação de contas. Por outro lado, entendemos
que seja razoável não imputar ao gestor, tempestivamente, pela responsabilidade de ajustar o patrimônio em face do exíguo prazo que dispunha, mesmo porque vimos
que os ajustes estão em andamento. Diante dessas argumentações, opinamos pela REGULARIDADE.
]Por fim, quanto ao item 3.5.2.3 , de acordo com o RTC
www.tce.es.gov.br

00551/2015-1, foram identificados na conta contábil
“399910800 - MULTAS PUNITIVAS” pagamentos de R$
480,97 com multas de trânsito, conforme históricos a seguir:
De acordo com o analista do RTC, o pagamento de multas
em decorrência de ação ou omissão de agente público
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 artigos 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. Diante de tais fatos, entendeu-se necessário que o gestor responsável, Sr.
Galhardo Pacheco Areas, apresentasse justificativa quanto à apontada inconsistência.
As justificativas foram apresentadas no seguinte sentido:
Inicialmente, insta frisar que as multas eram ressarcidas
a Empresa que detinha contrato com a Superintendência
Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim — SRSCI,
para locação de veículos automotor sem motorista. Desta forma, toda multa encaminhada pela Empresa a SRSCI
era ressarcida, passando então a Administração a busca
do Servidor que sofreu o auto de infração, para que fossem tomadas as devidas providências quanto ao ressarcimento ao Erário.
Ocorre que as multas em questão, referentes aos processos 66223601 (2014NL00684), 65924096 (2014NL00500)
e 67327761 (2014NL01140) datam dos meses de maio,
junho e outubro de 2013, período anterior à AdministraSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ção do então Ordenador de Despesas, Galhardo Pacheco Areas, que permaneceu no cargo aproximadamente 5
meses do ano de 2014 (entre 10/03/2014 e 14/08/2014),
fato este que dificultou naquela época a localização dos
servidores que sofreram os autos de infração. O que não
significa que não foram empenhados todos os esforços
na busca e consequentemente o ressarcimento ao Erário.
De posse do Termo de Citação nº 049/2016, entramos
em contato com atual Administração da SRSCI no intuito de levantar esforços em localizar os Servidores e regularizar a situação.
Após nova consulta aos arquivos daquela Regional de
Saúde e outros pontos de controle utilizados, logrou-se
êxito na identificação daqueles Servidores que sofreram
os autos de infração, a saber, Alcermar Paraiso de Paula
(motorista a época) e Jean Pablo Freitas Andrade (motorista a época). Entretanto, tais Servidores não fazem mais
parte do quadro funcional da Superintendência Regional
de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, fato este que dificulta o ressarcimento imediato, pois a Regional está em
processo de localização/notificação dos servidores para
tão somente solicitar o ressarcimento ao Erário.
Assim, o ressarcimento do valor ora apurado por Esta
Egrégia Corte de Contas, será realizado, após localização
dos atuais endereços dos Ex-Servidores (atividade já iniciada) e concomitante Notificação a eles sobre a necessidade de devolução imediata dos valores, uma vez que foram eles que sofreram as infrações. Caso os Ex-Servidores se neguem a restituir os valores espontaneamente, a
atual Administração, detentora de condições legais, através de processo próprio, providenciará junto a Secretaria Estadual de Fazenda, a inscrição dos mesmos em dívida ativa.
Diário Oficial de Contas

Há de ser claro que as medidas já tomadas para recondução dos valores aos cofres do Erário Estadual, consignarão um determinado tempo para sua conclusão. Fato
este que nos leva a Solicitar de Vossa Excelência um prazo de 90 dias até que as medidas aqui informadas sejam
concluídas e tão somente possamos remeter a documentação comprobatória referente às devoluções e/ou a inscrição dos Ex-Servidores em dívida ativa.
Ao analisar as justificativas, assim concluiu a ITC 301/2018
pela manutenção da irregularidade:
Ao analisarmos os fatos, vimos que os lançamentos contábeis relativos às questionadas multas de trânsito ocorreram entre os meses de abril a agosto de 2014, período
este que coincidia com o período de gestão do ex-ordenador de despesas na SRSCI (10/03 a 14/08/2014). Entretanto, se as informações constantes dos processos
66223601, 65924096 e 67327761 que o ex-ordenador cita na defesa, e que não foram trazidos aos autos como
prova material, registraram que os eventos aconteceram
no exercício de 2013 (entre maio, junho e outubro daquele ano), então, as ações de cobranças já deveriam estar em andamento desde o exercício de 2013, caso em
que se teve conhecimento do fato naquela época.
Se indexarmos o montante da dívida desde sua origem
(2013) teremos um valor indexado de 201,9186 VRTE - Valor de Referência do Tesouro Estadual (R$ 480,97
÷ 2,3820 valor da VRTE de 2013). De acordo com a lei
9.747/2011, em vista do montante devido e por não ser
de natureza tributária, o Poder Executivo foi dispensado
de cobrá-lo judicialmente podendo, entretanto, cobrá-lo
administrativamente por meio da Procuradoria Geral do
Estado ou da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.
Esta última promoveria o registro do devedor no Cadaswww.tce.es.gov.br

tro Informativo de Créditos não-Quitados do Estado – CADIN/ES, sem prejuízo do disposto em legislação especial
(inciso III, do art. 3º, da lei 9.876/2012).
Enfim, o ex-ordenador de despesas alegou ter empenhado todos os esforços para que o Erário fosse ressarcido
em vista de um evento acontecido alheio a sua gestão e
que, para a recondução dos valores aos cofres do Erário
Estadual, demandaria tempo para a sua conclusão. Solicitou na defesa prazo de 90 (noventa) dias para terminar
as medidas de modos que pudesse remeter a este Tribunal de Contas a documentação comprobatória referente
às devoluções e/ou a inscrição dos ex-servidores em dívida ativa. Em que pese os eventos não tiverem acontecidos na sua gestão, conforme alegou, o ex-ordenador de
despesas não trouxe aos autos os processos 66223601,
65924096 e 67327761 os quais estariam registrados formalmente as origens dos débitos em 2013. Também
não compuseram os autos, a documentação comprobatória em que o ex-gestor prometeu encaminhar acerca
das medidas que tomaria no prazo de 90 dias relativas
às devoluções e/ou a inscrição dos Ex-Servidores em dívida ativa. Entendemos, por oportuno, a possibilidade de
os acontecimentos terem ocorrido em 2013 e os registros na contabilidade não serem consedâneos com o período de gestão do ex-ordenador de despesas. Considerando que o montante questionado de R$ 480,97 é pouco representativo em comparação como a dotação orçamentária executada pela Unidade Gestora, concluímos
em opinar pela regularidade com ressalvas.
Por oportuno, sugerimos determinar à gestão atual da
SRSCI para que encaminhe na Prestação de Contas Anual seguinte os documentos que comprovem medidas que
estão adotando para a cobrança dos R$ 480,97 (equiSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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valentes a 201,9186 VRTE - Valor de Referência do Tesouro Estadual) relativas às multas nos termos da lei
9.876/2012.
Tendo em vista o exposto acima e em função da manutenção da irregularidade do item 3.5.2.3, opinou a área
técnica, no aspecto técnico contábil, no sentido de que
sejam julgadas REGULARES COM RESSALVA as contas do
Senhor Galhardo Pacheco Areas, devendo ser expedidas
as devidas determinações e REGULARES as contas de José Luiz Leal Daros e José Fernando Ferreira Bastos.
O Ministério Público de Contas corroborou as propostas
contidas na Instrução Técnica Conclusiva 301/2018, através do Parecer 427/2016 pugnando pela regularidade
com ressalva, devendo ser expedidas as devidas determinações e pela regularidade:
... Salienta-se que é bastante por si mesmo a fundamentação constante da ITC0301/2018-7 para a manutenção
do apontamento de irregularidade acima descrito, acerca
do qual tecem apenas argumentos adicionais neste parecer, conforme seguem.
Denota-se a ocorrência de pagamento de multas de trânsito no montante de R$ 480,97 e consequente ausência
de medidas efetivas para ressarcimento ao erário, o que
gerou total descompasso com os princípios da eficiência
e economicidade.
Frisa-se que a responsabilidade pelo pagamento das multas de trânsito cabe a quem as cometeu, ou seja, ao motorista que conduzia o veículo, não havendo identificação do responsável, acará com o pagamento o chefe do
poder.
Ressalta-se que esse é o entendimento do Tribunal de
Contas de Santa Catarina exarado nos Prejulgados 1678
Diário Oficial de Contas

e 1216, como segue:
Prejulgado1678
É de inteira responsabilidade da Prefeitura o pagamento de multas advindas de infrações de trânsito cometidas
por servidores quando da condução de veículos de propriedade do Município.
Está o Poder Público obrigado a propor ação regressiva
contra servidores públicos, devendo a Administração regulamentar o assunto através de instrumento adequado.
Reiteradas infrações deliberadas dos responsáveis pelo
cometimento de multas de trânsito devem ser passíveis
de sanção, podendo até dar ensejo a dispensa por justa
causa ou até fundamentar suspensão contratual.
Processo: CON-05/01005480; Parecer: COG-484/05; Decisão: 1952/2005; Origem:Prefeitura Municipal de Botuverá; Relator: Conselheiro Salomão Ribas Junior; Datada
Sessão: 01/08/2005; Data do Diário Oficial: 29/09/2005.
Prejulgado1216
[...]
7- A responsabilidade pelo pagamento das multas de
trânsito cabe a quem as cometeu, ou seja, ao motorista se a infração for inerente à condução do veículo, ouao responsável pela manutenção e pagamento de taxas,
se este deixar de fazê-lo. Não sendo possível a verificação
do responsável, o chefe do respectivo Poder será o responsável pelo pagamento.
Quando a Unidade Gestora for compelida a pagar multa por infração de trânsito para regularização do licenciamento do veículo no interesse do serviço público, a autoridade competente deve adotar as medidas necessárias
visando ao ressarcimento da despesa ao erário pelo responsável pela infração, mediante regular processo admiwww.tce.es.gov.br

nistrativo, inclusive com instauração de Tomada de Contas Especial, nos termos dos arts. 10 da Lei Complementar Estadual nº202/2000 (Lei Orgânica do TCE/SC) e 12 da
Resolução nº TC-06/2001(Regimento Interno do TCE/SC)
e Instrução Normativa 01, de 01/10/2001.
Processo: CON-01/00290280; Parecer: 390/2002; Decisão: 2273/2002; Origem: Prefeitura Municipal de Irani;
Relator: Auditor Evângelo Spyros Diamantaras; Data da
Sessão: 09/09/2002; Data do Diário Oficial: 25/11/2002”.
Nesse sentido, o apontamento desta prestação de contas
consubstancia grave infração à norma legal e dano injustificado ao erário no montante de R$ 480,97, equivalentes a 201,9186 VRTE, com fundamento no art. 84, inciso
III, alínea “e”, da LC n. 621/2012.
No entanto, no caso vertente, entendeu o corpo especializado, tendo em vista a possibilidade dos fatos terem
ocorrido em exercício alheio a gestão dos gestores responsáveis nessa prestação de contas e abaixa materialidade do débito, que esta irregularidade, de per si, não
macula a prestação de contas em sua integralidade, sendo suficiente a expedição de determinação para adoção
de medidas corretivas.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja a presente prestação de contas de Galhardo Pacheco Arêas julgada REGULAR COMRESSALVA, com fulcro
no art. 84, inciso II, da LC n. 621/2012, expedindo-se quitação ao responsável;
2 – seja a presente prestação de contas de José Luiz Leal
Darós e José Fernando Ferreira Bastos julgada REGULAR,
com fulcro no art. 84, inciso I, da LC n. 621/2012, expedindo-se quitação aos responsáveis; e
3 – nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012,
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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seja expedida a determinação proposta pelo Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia a fls.
87/88.
Por fim, com fulcro no inciso III[4] do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único[5] do art.53 da
Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de
julgamento.
III. CONCLUSÃO
Pelos motivos acima expedidos e tendo em conta que
tem os administradores públicos o dever de observar o
disposto nas regras legais e regulamentares, perfilho do
mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim sob responsabilidade dos senhores José Luiz Leal
Daros e José Fernando Ferreira Bastos relativas ao exercício financeiro de 2014, sob o aspecto técnico-contábil,
nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº
Diário Oficial de Contas

621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO aos responsáveis, conforme artigo art. 85 da mesma lei.
1.2. Julgar REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação de Contas Anual da Superintendência Regional de
Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, referente ao exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade do senhor
Galhardo Pacheco Areas, nos termos do art. 84, inciso II
da Lei Complementar nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO ao responsável nos termos do art. 86 do dispositivo legal retro mencionado, tendo em vista o reconhecimento das impropriedades descritas abaixo:
Item 3.5.2.3- Pagamento de multas pela administração
pública estadual em decorrência de infrações cometidas
por agentes públicos, no total de R$ 480,97.
Base Legal: Lei Federal 4.320/64, art. 4º e princípio da
eficiência expressamente previsto na CRFB/88, art. 37,
caput
1.3. DETERMINAR à atual gestão da Superintendência
Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que encaminhe na Prestação de Contas Anual seguinte documentos que comprovem, nos termos da lei 9.876/2012,
as medidas que estão adotando para a cobrança dos R$
480,97 (equivalentes a 201,9186 VRTE - Valor de Referência do Tesouro Estadual) relativas às multas.
1.4. DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.

dente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 527/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 07148/2016-1
UNIDADE GESTORA: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE ITAPEMIRIM
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEL: MARCO ANTÔNIO DE SOUZA CARNEIRO

2. Unânime.

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 09/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:

4. Especificação do quórum:

I - RELATÓRIO

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presi-

Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapemirim, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do senhor Marco Antônio de Souza Carneiro, diretor presidente no exercício em análise.
Atendendo as disposições contidas no artigo 135 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo
– RITCES e na Instrução Normativa TC 28/2013, o senhor
encaminhou, em arquivos digitais, a Prestação de Contas
Anual relativa ao exercício financeiro de 2015.
As peças contábeis, encaminhadas a esta Corte de Contas, foram analisadas pela então, Secretaria de Controle Externo de Contas, que expediu Relatório Técnico
405/2017-1 (fls. 11/24) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação do agente responsável
pelo exercício de 2015 para apresentação de justificativas
quanto aos seguintes achados:
Descrição do achado
3.2.1.1 Incompatibilidade entre as informações do saldo
bancário e o saldo das demonstrações contábeis
3.2.2.3 Divergência entre as informações prestadas de
bens imóveis registradas no inventário e no Balanço Patrimonial
3.3.1 Ausência de Parecer conclusivo da Unidade Executora
Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 847/2017 (fls. 27/28),
propiciaram a citação do responsável para apresentação
de suas justificativas, determinada monocraticamente
(Decisão Monocrática 1139/2017) às folhas 30/31.
Regularmente convocado (termo de citação 1242/2017),
o responsável exercitou seu direito de defesa, apresentando suas justificativas e documentos comprobatórios
Diário Oficial de Contas

às folhas 38/54.
Ao proceder à análise das justificativas apresentadas,
o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, em Instrução Técnica Conclusiva 683/2018 (fls.
57/65), acata as justificativas submetidas ao exame e opina pelo afastamento dos indicativos de irregularidades
apontados, sugerindo julgar REGULARES as contas em
apreço nos termos do art. 84 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas, que se posicionou através de Parecer da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, que endossou a proposição da área técnica, exposta na ITC 683/2018-3.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Itapemirim, ora em discussão, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor Marco Antônio de Souza Carneiro, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico RT 405/2017, resultando na citação do responsável, com relação aos seguintes itens:
3.2.1.1 Incompatibilidade entre as informações do saldo
bancário e o saldo das demonstrações contábeis
Base legal: 85 c/c 89 da Lei 4.320/64
3.2.2.1 Divergência entre as informações prestadas de
bens em almoxarifado registradas no inventário e no Balanço Patrimonial
Base legal: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64.
3.2.2.2 Divergência entre as informações prestadas de
www.tce.es.gov.br

bens móveis registradas no inventário e no Balanço Patrimonial
Base legal: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64.
3.2.2.3 Divergência entre as informações prestadas de
bens imóveis registradas no inventário e no Balanço Patrimonial
Base legal: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64.
3.3.1 Ausência de Parecer conclusivo da Unidade Executora
Base legal: art.82 da Lei Complementar 621/2012 e IN
28/2013
Ao que se refere ao item 3.2.1.1, o RTC 405/2017 assim
constatou:
Foram comparados os saldos das contas do SAAE, na data
de 31/12/2015, registrados nos extratos bancários, encaminhados através dos arquivos EXTBAN.pdf., constantes
no sistema CIDADESWEB- TCEES com os saldos apresentados nas demonstrações contábeis.
Ao analisar os extratos bancários, constataram-se os seguintes valores no mês de dezembro de 2015:
Quadro 1 – Demonstrativos dos saldos em 31/12/2015
dos Extratos Bancários
BANCÁRIOS
Agência

S a l d o

CONVÊNIO SAAE 20.172.219

199

31/12/2015
0,00

02 EXTBAN 11

Itapemirim
C O N V Ê N I O 20.623.351

199

0,00

02 EXTBAN 12

013/2011
C O N V Ê N I O 20.673.323

199

0,00

02 EXTBAN 13

017/2011
CONVÊNIO SAAE 20.978.698

199

0,00

02 EXTBAN 14

X PMI
C O N V Ê N I O 21.831.805

199

0,00

Arquivo

Descrição

02 EXTBAN 10

EXTRATOS
Conta

020/2012
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02 EXTBAN 15

CONVêNIO PMI 24.627.143

02 EXTBAN 16

008/2014
Extrato não dis- cliente sem saldo e/ou

02 EXTBAN 17

ponível
Fundo
Banestes

movimentações
Invest. 20.172.219

da Fixa
Extrato não dis- cliente sem saldo e/ou

02 EXTBAN 19

movimentações
ponível
Extrato não dis- cliente sem saldo e/ou

02 EXTBAN 20

ponível
Fundo

02 EXTBAN 21

da Fixa
Fundo
Banestes

0,00

199

11.568,98

Ren-

02 EXTBAN 18

Banestes

199

movimentações
Invest. 21.831.805

199

1.318.552,00

RenInvest. 24.627.143

520.230,77

Ren-

02 EXTBAN 25
02 EXTBAN 26

vimento)
Banco do Brasil 9971-6
518-5
Caixa Econômica 0850/006/00000002-

45.179,14
42.785,20

02 EXTBAN 27

8
Caixa Econômica 0850/006/00000002-

1.183.315,89

518-5
518-5
518-5

108.387,42
97.133,43

(não houve mo-

02 EXTBAN 28
02 EXTBAN 29
TOTAL

Banestes
Banestes

do indevidamente o saldo de quantidade de cotas de
R$45.179, 14, em vez do Saldo Atual de R$303.763,68, e
com isso apurou-se somente a diferença entre saldo contábil e bancários de R$ 46.554,65, conforme apurado no
arquivo TVDISP.pdf.

TOTAL DOS EXTRATOS BANCÁRIOS 3.395.897,70
DIFERENÇA ENTRE SALDO CON- -212.029,89
TÁBIL E SALDO BANCÁRIO
(3.395.897,70 – 3.607.927,59)

A área técnica relata que as justificativas estão corretas
e sugere o acolhimento da mesma, pois o arquivo 02 EXTBAN 25 - Banco do Brasil - Conta 9971-6 – Aplicação encaminhado na PCA de 2015 apresenta o saldo atual de
R$ 303.763,68 e o saldo de quantidade de cotas de R$
45.179,14, restando comprovado que os valores informados nos extratos bancários estão de acordo com os apresentados nos registros contábeis no encerramento do
exercício financeiro de 2015, relativos às Disponibilidades financeiras em conta corrente/aplicação.

Fonte – arquivos EXTBAN.pdf, BALPAT.pdf, BALFIN.pdf,
BALVER.pdf, da PCA, Processo 7148/2016
Quadro 1 – Demonstrativo dos extratos bancários

02 EXTBAN 22
02 EXTBAN 23
02 EXTBAN 24

da Fixa
Banco do Brasil 8605-3
Banco do Brasil 9971-6
Banco do Brasil 8605-3

9
20.869.053
3.508.686

BALANÇO FINANCEIRO (saldo p/ 3.607.927,59
exercício seguinte da conta caixa
e equivalentes de caixa)
BALANECETE E VERIFICAÇÃO (sal- 3.607.927,59
do atual conta caixa e equivalentes de caixa)

199
199

0,00
68.744,87
3.395.897,70

Fonte – arquivos EXTBAN.pdf, da PCA, Processo
7148/2016
Ao verificar os valores de saldo contábil registrados nos
documentos contábeis, constataram-se:

Ao comparar os saldos dos demonstrativos contábeis da
conta contábil caixa e equivalentes de caixa, os quais registraram o mesmo valor de R$3.607.927,59, verificou-se divergente com o valor total do saldo, em 31/dezembro/2015, dos extratos bancários de R$3.395.897,70, resultando na diferença de R$-212.029,89.
O gestor evidenciou, através do arquivo TVDISP.pdf, que a
diferença entre o saldo contábil e saldo bancário resultaria no valor de R$-46.554,65. Entretanto, não foi esse valor constatado, como demonstra o quadro 1 e quadro 2.
Ao examinar a compatibilidade dos saldos das contas, entre o saldo contábil e o total dos extratos bancários, registrou a diferença no valor de R$-212.029,89.

tos bancários

Diante da diferença encontrada na análise, sugere-se a
citação do responsável para esclarecer os fatos encaminhando as justificativas que documentos que julgar necessários.

DESCRIÇÃO CONTÁBIL
VALOR
BALANÇO PATRIMONIAL (saldo 3.607.927,59
atual conta caixa e equivalentes
de caixa)

Ao apresentar justificativa, o responsável afirma que na
apuração do Quadro 1, para o arquivo 02 EXTBAN 25 Banco do Brasil -Conta 9971-6 - Aplicação, foi utiliza-

Quadro 2 – Comparativo entre saldos atuais registrados no demonstrativo contábil e saldo total dos extra-

Diário Oficial de Contas
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No que diz respeito ao achado 3.2.2.1, o RTC 405/2017 ao
analisar o arquivo (INVALM.pdf), verificou que o inventário registrou o valor de saldo atual de R$897.309,46, entretanto, não foi registrado valores no Balanço Patrimonial.
O gestor alega que o valor de R$897.309,46 da conta estoque coincide com o inventário, não restando nenhuma
diferença, e conforme a ITC 683/2018, as justificativas estão corretas, pois o arquivo BALPPAT encaminhado na
PCA de 2015 apresenta o saldo atual de R$ 897.309,46,
assim como apresentado no inventário de bens em almoxarifado, demonstrando assim, que os valores informados no inventário de bens em almoxarifado estão de
acordo com os apresentados nos registros contábeis no
encerramento do exercício financeiro de 2015, sugerindo
a ITC o acolhimento da justificativa.
Quanto ao item 3.2.2.2, verificou-se no RTC 405/2017
que ao analisar o arquivo (INVMOV.pdf), peça integranSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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te da presente prestação de contas anual, verificou-se que o inventário registrou o valor de saldo atual de
R$6.351.561,83 divergente do registrado no Balanço Patrimonial de R$6.960.936,14, resultando na diferença de
R$609.374,31.

O gestor menciona que, valor de 638.963,77 apurado entre Balanço Patrimonial e Inventário de Bens Imóveis, é
referente R$637.150,75 de depreciação e R$1.813,02
lançado em duplicidade na conta 123210101000 - Imóveis Residenciais, que será estornado em 2017.

O gestor apresentou justificativa no seguinte sentido:

A ITC também opinou por acolher a justificativa, pois o arquivo BALPPAT encaminhado na PCA de 2015 apresenta o
saldo atual de R$ 26.677.393,41 referente aos bens imóveis, deduzindo o valor da depreciação, assim como apresentado no inventário de bens imóveis, o que demonstra
que os valores informados no inventário de bens imóveis
estão de acordo com os apresentados nos registros contábeis no encerramento do exercício financeiro de 2015.

O valor de R$609.374,31 é referente a depreciação de
bens móveis, conforme balanço homologado e disponível no sistema CidadES.
Assim, deduzindo o valor da depreciação dos Bens Móveis, irá coincidir com o valor do inventário conforme demonstrado abaixo:
Balanço Patrimonial
Bens Móveis
Depreciação ( -)
TOTAL(=)
Inventário
DIFERENÇA (=)

6.960.936,14
609.374,31
6.351.561,83
6.351.561,83
-00-

Sendo assim, a ITC opinou por acolher a justificativa, pois
o arquivo BALPPAT encaminhado na PCA de 2015 apresenta o saldo atual de R$ 6.351.561,83 relativo aos bens
móveis, deduzindo o valor da depreciação, assim como
apresentado no inventário de bens móveis, restando
comprovado que os valores informados no inventário de
bens móveis estão de acordo com os apresentados nos
registros contábeis no encerramento do exercício financeiro de 2015.
Com relação ao item 3.2.2.3-, o RTC 405/2017 ao analisar o arquivo (INVIMOV.pdf), peça integrante da presente prestação de contas anual, verificou que o inventário registrou o valor de saldo atual de R$26.677.393,41
divergente do registrado no Balanço Patrimonial
de R$27.316.357,18, resultando na diferença de
R$638.963,77.
Diário Oficial de Contas

Por fim, quanto ao item 3.3.1, conforme relatado no RTC
405/2017:
Ao analisar o parecer conclusivo encaminhado (arquivo
RELUCI.pdf), verificou-se que a opinião favorável emitida pelo controle interno refere-se à unidade executora –
IPREVITA –Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim. Como segue:
5. Parecer conclusivo
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
a responsabilidade do IPREVITA Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim, relativa ao exercício de 2015, com objetivo de:
I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como da
aplicação de recursos públicos por entidades de direito
privado;
II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
www.tce.es.gov.br

institucional. Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame representam a prática de atos de gestão
no exercício a que se refere, observando-se a legalidade,
legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos, no exercício de referência da prestação de contas.
(g.n)
O artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica
desta Corte) estabelece que:
Art. 82. As contas dos administradores e responsável pela
gestão de recursos públicos estaduais e municipais, submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma
de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do Tribunal de Contas. [...]
§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno, os quais deverão conter os elementos indicados em
atos normativos do Tribunal de Contas (g.n).
Por conseguinte, ressalta-se que o gestor responsável se
pronunciou favorável as informações apresentadas pelo
Parecer conclusivo de outra unidade executora, conforme arquivo PROEXE.pdf.
Diante da ausência de parecer conclusivo da unidade
executora em análise, sugere-se citar o gestor responsável para esclarecer o fato apresentado.
A justificativa foi que ocorreu um erro de digitação ao redigir o Parecer Conclusivo, pois ao invés de digitar Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapemirim-ES- SAAE
foi digitado IPREVITA, encaminhando o gestor novamente o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno
com a devida correção, assinado pelo Controlador Geral
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Municipal. Sugeriu a ITC 683/2018 o acolhimento da justificativa.

vida QUITAÇÃO ao responsável, conforme artigo art. 85
da mesma lei.

EXERCÍCIO: 2016

Tendo sido sanadas todas as irregularidades apontadas
no RT 405/2017-1, os autos foram, então, encaminhados
ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de Parecer da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, que endossou a proposição da área técnica, exposta na ITC 683/2018-3.

1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO – EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR – RECOMENDAÇÕES – ARQUIVAR.

DISPOSITIVO:
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 683/2018-3, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo
corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapemirim, sob
responsabilidade do senhor MARCO ANTÔNIO DE SOUZA CARNEIRO, relativas ao exercício financeiro de 2015,
sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a deDiário Oficial de Contas

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 528/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO: TC 04939/2017-5
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UNIDADE GESTORA: Rádio e Televisão Espírito Santo –
RTV/ES
www.tce.es.gov.br

RESPONSÁVEL: Geraldo Magela Fernandes

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual da
Rádio e Televisão Espírito Santo, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Geraldo
Magela Fernandes.
Considerado apto o processo para análise e instrução, foram os autos ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, que através do Relatório Técnico
11/2018-2 concluiu pela regularidade das contas, sugerindo recomendação com base na análise técnico-contábil promovida junto aos documentos disponibilizados a
esta Corte de Contas, conforme transcrição a seguir:
3- GESTÃO PÚBLICA
PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Com base nas peças contábeis que integram a prestação
de contas anual (Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações
Patrimoniais), apresentadas na forma da Instrução Normativa TC 28/2013, foram avaliados os pontos de controle relacionados na Resolução TC 297/2016 com base nos
referidos demonstrativos, conforme quadros abaixo, não
sendo constatadas inconsistências.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Tabela
I) Valor da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
(exercício atual), informado no Balanço Financeiro deve
ser igual ao Total da Despesa Empenhada menos Total da
Despesa Liquidada Informado no Balanço Orçamentário.

Saldo da conta
Caixa e equivalente de caixa:
Exercício Atual 216.763,80
Exercício Ante- 792.175,10
rior

216.763,80 ¹
792.175,10 ¹

0,00
0,00

Balanço Orça- Balanço Finan- Diferença
mentário
ceiro
Restos a pagar 147.851,80
147.851,80
0,00
não Processados (B - C)

¹ incluído o valor da conta contábil nº 113810200 (rede

II) Valor da Inscrição de Restos a Pagar Processados (exer-

V) Resultado Patrimonial apurado na DVP deve ser igual

cício atual), informado no Balanço Financeiro deve ser

ao Resultado do Exercício PL.

igual ao Total da Despesa Liquidada menos Total da Des-

Balanço Patri- DVP
monial
Resultado Pa- -7.714.194,71 2.302.294,05
trimonial Apurado

pesa Paga Informado no Balanço Orçamentário.
Balanço Orça- Balanço Finan- Diferença
mentário
ceiro
Restos a pagar 163.084,71
163.084,71
0,00
Processados (C
- D)

bancária de arrecadação) que soma no Balanço Financeiro como Equivalente Caixa, mas no Balanço Patrimonial
é evidenciado como créditos a receber de curto prazo.

Diferença
-10.016.488,76

Nota: A diferença refere-se à contabilização de ajustes
lançados nas seguintes contas de resultados de exercí-

III) O Total da Despesa Orçamentária (exercício atual) in-

cios anteriores:

formado no Balanço Financeiro deve ser igual ao Total da

- 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS

Despesa Orçamentária informado no Balanço Orçamen-

ANTERIORES – R$ -9.753.955,40

tário.
Balanço Orça- Balanço Finan- Diferença
mentário
ceiro
Total da Des- 11.651.649,79 11.651.649,79 0,00
pesa Orçamentária

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

Diário Oficial de Contas

Patri- Diferença

- 237110400 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SALDOS FINANCEIROS – R$ -262.533,36;
VI) Saldos Devedores (Ativo + VPD) deve ser igual aos Saldos Credores (Passivo + VPA).

Balanço Orça- Balanço Finan- Diferença
mentário
ceiro
Despesa Execu- 11.651.649,79 11.651.649,79 0,00
tada (B)
Dotação Orça- 13.503.878,64
mentária Atualizada (A)
Despesa Execu- -1.852.228,85
tada < Dotação
Orçamentária
Atualizada

DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS
A Secretaria do Tesouro Nacional - STN conceitua o Balanço Patrimonial, em seu Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, como “Demonstração
contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente,
a situação patrimonial da entidade pública, por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação”
No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem ser demonstrados os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda
ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis até doze meses após a data das demonstrações
contábeis.

tário deve ser menor ou igual a Dotação Orçamentária

Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem
o ativo circulante, devem ser demonstrados os saldos de
bens em estoques, dentre os quais estão compreendidos
os bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

Atualizada.

No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão com-

Saldos Devedores (E + G)
Saldos Credores (F + H - I)
Diferença

Balanço Patrimonial e DVP
18.092.571,71
18.092.571,71
0,00

VI) O valor da Despesa Executada no Balanço Orçamen-

www.tce.es.gov.br
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preendidos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
Na tabela a seguir, demonstramos os valores extraídos
das demonstrações contábeis e dos extratos das contas
correntes e de aplicação.
Tabela 01: Disponibilidades Em R$ 1,00
Nº

do Agência

Nº da Conta

Banco
111110300 - CONTA ÚNICA
021
274
006000004
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES
021
274
005417803
111115004 - CDB
021
274
006000004
113510201 - BANESTES - CAUÇÕES
021
274
0018176552
021
274
0020204459
021
274
0020957189
TOTAL..........

Fonte

de Saldo Con- Saldo

Recurso

tábil

Extrato

0101

9.895,03

0,00

do Diferença

0,00

-9.895,03

0000

0,00

0271

216.763,80 220.815,60 4.051,80

0000
0000
0000

967,18
816,11
331,32
227.626,01

967,18
816,11
331,32
221.782,78

0,00

0,00
0,00
0,00
-5.843,23

Do confronto entre registros constantes dos extratos
bancários e contábeis no encerramento do exercício financeiro de 2015, relativos às Disponibilidades financeiras em conta corrente/aplicação, verificamos que as demonstrações contábeis não refletem adequadamente a
posição a somatória dos saldos constantes dos extratos
bancários.
Nos protocolos13216/2017-9 e 19958/2017-2, o gestor
encaminha cópia do processo 75075334, relativo a baixas
ocorridas baixas na conta corrente 5.417.803, nos valores de R$ 247.162.31 e R$ 14.770,55, perfazendo o total
de R$ 262.533,36, registradas por meio dos lançamentos
2016NP00077 e 2016NP00078, em contrapartida a conta
de Resultado de Exercícios de Anteriores.
Diário Oficial de Contas

Em análise às informações do processo n° 75075334, cuja
cópia compõe o doc. 65, o ajuste refere-se ao estorno de
lançamentos realizados em duplicidade no razão, conforme Tabela 02 a seguir:
Tabela 02: Demonstrativo dos lançamentos realizados
em duplicidade
Divergência entre o saldo da Conta única e o saldo registrado na contabilidade
Fundamentação legal: art. 85 c/c 83 e 89 da Lei Federal 4.320/64
O Termo de Verificação da Conta Única demonstra existir uma diferença de R$ 5.843,23 entre o saldo da conta
única e o valor registrado na contabilidade, conforme Tabela 03.
Tabela 03: Demonstrativo do sando da conta única
Nº do Ban- Agência

Nº da Con- Fonte

co
ta
Recurso
111110300 - CONTA ÚNICA
021
274
006000004 0101
111115004 - CDB
021
274
006000004 0271
TOTAL..........

de Saldo Con- Saldo
tábil

Extrato

9.895,03

0,00

do Diferença¹

-9.895,03

216.763,80 220.815,60 4.051,80
227.626,01 221.782,78 -5.843,23

e amortização acumuladas, evidenciando os saldos dos
bens móveis e imóveis.
A análise dos registros patrimoniais de bens móveis e
imóveis, objeto de avaliação neste item, restringiu-se à
avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques, no ativo circulante, e bens móveis, imóveis e intangíveis, registrados no grupo imobilizado, integrante do
ativo não circulante.
Na tabela a seguir, demonstramos os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens,
realizado em 31/12/2016.
Tabela 04: Saldos patrimoniais Em 1,00
Descrição

Balanço

Patrimonial
Bens em almoxa- 59.280,21
rifado
Bens móveis
Bens imóveis
Bens intangíveis

3.434.287,28
2.286.046,61
-

Inventário

Diferença

59.280,234

-0,02

3.419.187,28
31.766.746,22
-

15.100,00
-29.480.699,44
-

Fonte: Processo TC 4939/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016

DOS ESTOQUES E DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INTANGÍVEIS.

Na conta de Bens Móveis, foi verificada uma divergência de R$ 15.100,00, entre o saldo registrado na contabilidade e o registrado no inventário de bens móveis. Conforme informação constante do Termo Circunstanciado
elaborado pela Comissão de responsável pelo Inventário
Anual de Bens Móveis (arquivo TERMOV.pdf), foi informado que a divergência refere-se ao “switch de 24 portas, tipo A Modelo GIGABIT L3, recebido por doação através do processo n° 75600153, do Instituto Jones dos Santos Neves”, que foi incorporado, no exercício de 2017, ao
patrimônio do órgão.

Para fins de apresentação no Balanço Patrimonial, o
imobilizado será apresentado já líquido da depreciação

Na conta de bens móveis, verificou-se divergência no valor total de R$ 29.480.699,44 entre os valores registra-

O valor da diferença corresponde a aproximadamente 2,64 % do valor total das disponibilidades financeiras,
não causando impacto considerável no resultado patrimonial apurado, sendo passível de ajustes no decorrer
do exercício.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Assim, sugere-se não citar o responsável.

www.tce.es.gov.br
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dos na contabilidade e os registrados no inventário de
bens imóveis. De acordo com informações constantes do
arquivo TERIMO.pdf, a Comissão de Inventário de Bens
Imóveis informa que essa divergência refere-se a bens
imóveis de terceiros colocados à disposição da Unidade
Gestora.
Em consulta ao arquivo BALVER.pdf, verificamos que os
bens de terceiros colocados à disposição do órgão, no valor total de R$ 29.480.699,44, encontram-se registrados
na conta 797120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.
ANÁLISE RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO
Encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos.
Fundamentação Legal: art. 82, §2°, da Lei Complementar
n° 621/2016, art. 105, §4°, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução n° 261/2012, Anexo II, Tabela 7 da
Instrução Normativa TC nº 34/2015, alterada pela Instrução Normativa TC 40/2016, art. 2°, inciso I e II, da Portaria SECONT 9/2016.
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle
Interno, exigido no Anexo 03 da Instrução Normativa nº
28/2013, encaminhado pelo gestor na presente Prestação de Contas, verificou-se que o relatório encaminhado
é inconcluso acerca das contas da unidade gestora, em
desconformidade com o que consta da Lei Complementar 621/2012 c/c Nexo II, Tabela 7, da Instrução Normativa TC 34/2015.
Verificou-se, ainda, que o Relatório de Atividades da Secretaria de Estado de Controle e Transparência que comDiário Oficial de Contas

põe o relatório não consta a assinatura dos Auditores designados pela sua elaboração, conforme determina a Portaria SECONT n° 9/2016-R.

A falta de conclusão no parecer, por si, não indica necessariamente a existência de mácula grave nas contas.

O responsável pela UG prestadora de contas tomou ciência do relatório, conforme pronunciamento expresso (Arquivo PROEXE) e o encaminhou mesmo que inconclusivo
e sem atender aos requisitos mínimos estabelecidos no
Anexo II, Tabela 7, da Instrução Normativa TC 34/2015,
alterada pela Instrução Normativa 40/2016, e Portaria
SECONT n° 9/2016.

Sugere-se RECOMENDAR ao atual gestor, ou a quem lhe
suceder, que 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, bem como encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas
anuais (PCA), na forma estabelecida no artigo 82 da Lei
Complementar 621/2012.

Por outro lado, observa-se que o Estado do Espírito Santo, por meio da Lei Complementar nº 856/2017 (artigos
3º, IX e 6º, XVII), regulamentada pelo Decreto Nº 4131R, de 18 de julho de 2017, (reorganiza a estrutura da SECONT – Órgão Central do Sistema de Controle Interno) indicando a necessidade de implantação das Unidades Executoras de Controle Interno em cada Órgão estadual com
o objetivo de atender o disposto no artigo 82 da Lei Complementar nº 621/2012. É o que se extrai do artigo 1º do
referido decreto, transcrito a seguir:
Art. 1°. Os órgãos da Administração Direta e as entidades
da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual,
exceto Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, deverão instituir a Unidade Executora de Controle Interno - UECI, definida no inciso IX do art. 3º da Lei Complementar nº 856/2017, no prazo de 60 dias a contar da
data de publicação deste Decreto. (g.n)
Verifica-se, também, que na PCA relativa ao exercício de
2016 foi o primeiro ano em que se exigiu (regulamentou),
que a Unidade Executora de Controle Interno fosse responsável pela elaboração do parecer conclusivo do controle interno, embora tal exigência legal que fundamenta
tal exigência fosse mais antigo.
www.tce.es.gov.br

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Exercício de atividades conflitantes, infringindo o Princípio da Segregação de Funções
Fundamentação Legal: Art 37 da Constituição Federal,
Resolução TC 227/2011
Da análise da composição da Unidade Executora do Controle Interno, verifica-se que os servidores abaixo indicados exercem outras funções de controle na Rádio e Televisão Espírito Santo – RTV.
Nome
Cargo / Função
Rinaldo Câmara de Melo
Gerência Administrativa
Simone da Silva Paradela Aniceto Gerência Financeira

Tal fato contraria o princípio da Segregação de Função
que “consiste na administração repartir funções entre os
agentes públicos cuidando para que esses indivíduos não
exerçam atividades incompatíveis umas com as outras,
especialmente aquelas que envolvam a prática de atos e,
posteriormente, a fiscalização desses mesmos atos”. (Editora Zenite)
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Sugere-se que seja RECOMENDADO ao atual gestor, ou
a quem lhe suceder, que observe o princípio da Segregação de Função quando da designação de servidores para
compor a Unidade Executora de Controle Externo.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Com base nas peças que integram a prestação de contas anual (demonstrativo da dívida fundada, demonstrativo da dívida flutuante, balancete da execução orçamentária da despesa, resumos da folha de pagamento,
demonstrativo das despesas liquidadas e recolhidas de
contribuições previdenciárias, dentre outras peças apresentadas na forma da Instrução Normativa TC 34/20135,
avaliamos os valores empenhados, liquidados e pagos,
a título de obrigações previdenciárias (contribuição patronal) devidas pela Rádio e Televisão do Espírito Santo,
bem como, os valores retidos dos servidores e recolhidos
para os fundos de previdência, na forma da Lei Estadual
282/2004 e da Lei Federal 8.213/1991 (Regulamentada

R e g i m e 489.658,40 489.658,40 489.658,40 489.612,52 100,01
Previdência
Social
Regime Ge- 435.048,36 435.038,31 398.097,98 424.066,58 102,59
vidência
Social
Totais

924.706,76 924.696,71 887.756,38 913.679,10 101,21

Nota:
Valor constante do arquivo DEMCPA (R$ 447.002,77)
menos o valor que foi transferido do exercício de 2015,
contas 211430101 e 211430105 (R$ 30914,54+R$
18.123,81), constante do arquivo BALVER.pdf

1

Tabela 04: Contribuições previdenciárias – servidor Em
1,00
Regime de Inscrições

Baixas

Folha

previdência

(B)

Pagamento do

de % Registra- % Recolhi-

Nas tabelas a seguir, demonstramos os valores eviden-

Próprio de

de gestora, bem como, as contribuições previdenciárias
retidas dos servidores e recolhidas aos institutos de previdência:
Tabela 03: Contribuições previdenciárias – unidade gestora Em 1,00
Regime de Empenha- Liquidado

Pago

Folha

previdência do

(C)

Pa ga m e n - trado

Pago

tos

(C/DX100)

(B)

(A)

(D)

Diário Oficial de Contas

de %

Regis- %

(B/DX100)

97,16

Fonte: Processo TC 4939/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016 - Arquivos: FOLRGPS.pdf, FOLRPPS.pdf, DEMCPA.pdf, BALEXO.PDF – Sistema SIGEFES.

(C)
(A/CX100)
R e g i m e 245.112,90 245.112,90 244.600,13 100,21

tro das contribuições previdenciárias devidas pela unida-

93,88

ral de Pre-

pelo Decreto 3.048/1999).
ciados nos demonstrativos contábeis referentes ao regis-

100,01

Próprio de

do
(B/Cx100)
100,21

Previdência
Social
Regime Ge- 215.371,62 198.323,62 198.689,16 108,40

99,82

ral de Previdência Social
Totais

460.484,52 443.436,52 443.289,29 103,88

100,03

ma, os valores de obrigações patronais e retidas dos servidores relativas ao RPPS, liquidadas e consignadas pela
unidade gestora, no decorrer do exercício de 2016, representaram 100,01% e 100,21% dos valores devidos, respectivamente, conforme demonstrativos que integram
a prestação de contas anual, sendo considerados como
aceitáveis, para fins de análise das contas.
Em relação obrigações patronais pagas e valores retidos
dos servidores recolhidos pela unidade gestora, verifica-se que representaram 100,01% e 100,21% dos valores
devidos, respectivamente, podendo ser consideramos
como aceitáveis, para fins de análise das contas.
Regime Geral de Previdência Social
Conforme pode ser constatado nas tabelas 03 e 04 acima, os valores de obrigações patronais e retidas dos servidores relativas ao RGPS, liquidadas e consignadas pela
unidade gestora, no decorrer do exercício de 2016, representaram 102,59 % e 108,40 % dos valores devidos, respectivamente, conforme demonstrativos que integram
a prestação de contas anual, sendo considerados como
aceitáveis, para fins de análise das contas.
Em relação obrigações patronais pagas e valores retidos
dos servidores recolhidos pela unidade gestora, verifica-se que representaram 93,88 % e 99,82% dos valores devidos, respectivamente, podendo ser consideramos como aceitáveis, para fins de análise das contas.
PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS

Fonte: Processo TC 4939/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016 - Anexos: BALFIN, FOLRGP e FOLRPPS, BALVER.pdf, Sistema SIGEFES.

Não foram observadas instruções conclusivas com proposta pela irregularidade nos últimos dois exercícios.

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Em consulta realizada no sistema de monitoramento de
decisões no e-TCEES verificou-se a inexistência de reco-

Conforme pode ser constatado nas tabelas 03 e 04 aciwww.tce.es.gov.br

MONITORAMENTO
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mendações ou determinações classificadas como monitoráveis, relativas à Rádio e Televisão do Espírito Santo RTV, considerando-se o disposto na Resolução TC 278, de
04 de novembro de 2014.
Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva 442/20189, elaborada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, manifestou seu entendimento, considerando a completude e a análise de mérito apresentada no RT 11/2018-2, no sentido de anuir com seus termos fáticos e jurídicos, transcrevendo, inclusive, a conclusão da referida peça técnica, com vistas a subsidiar seu
posicionamento:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, refletiu a gestão do Sr. Geraldo Magela Fernandes, no exercício de
funções como ordenador de despesas da Rádio e Televisão do Espírito Santo - RTV, no exercício de 2016.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. Geraldo Magela
Fernandes, na forma do artigo 84 da Lei Complementar
Estadual 621/2012.
Sugeriu ainda recomendação ao atual gestor da Rádio e
Televisão do Espírito Santo para que adote medidas administrativas, junto ao Grupo Financeiro Setorial dessa
unidade gestora, com o objetivo de garantir a conciliação das contas correntes do órgão e possibilitar o regisDiário Oficial de Contas

tro individualizado dos fatos da administração financeira, de forma a garantir o cumprimento do que preceitua
o disposto no artigo 89 da Lei 4320/64, bem como dotar
os registros contábeis das características qualitativas da
informação contábil especificadas no item 6.6 do Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público –MCASP, 7ª
ed; 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), na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012; observe
o princípio da Segregação de Função quando da designação de servidores para compor a Unidade Executora de
Controle Interno.
Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de Parecer da
lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, endossando a proposição da área técnica, exposta no RT
11/2018 e na ITC 442/2018.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Rádio e Televisão
Espírito Santo, ora em discussão, referente ao exercício
de 2016, sob a responsabilidade do Senhor Geraldo Magela Fernandes, não restou evidenciada a existência de
irregularidades capazes de conduzir à reprovabilidade as
mencionadas contas.
Saliente-se que a Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal, por meio do sistema CidadeES em
05/04/2017, nos termos do artigo 139 do Regimento Inwww.tce.es.gov.br

terno do Tribunal de Contas do Espírito Santo, aprovado
pela Resolução TC 261/2013, não observando o prazo regimental, conforme certifica o RT 11/2018-2.
Da mencionada análise, insculpida no corpo do Relatório Técnico 11/2018-2 e da Instrução Técnica Conclusiva
442/2018-9, elaborados com base nas informações e documentos apresentados pelo gestor responsável, extrai-se que as contas ora avaliadas respeitaram o escopo delimitado pela Resolução TC 297/2016 e foram encaminhados nos termos previstos pela IN 34/2015.
Acrescentou a área técnica, ainda, que, sob o aspecto
técnico-contábil, o seu entendimento é no sentido de
apontar para a regularidade da prestação de contas.
O RT 11/2018 ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido no Anexo 03 da Instrução Normativa nº 28/2013, encaminhado pelo gestor na
presente Prestação de Contas, verificou que o relatório
encaminhado é inconcluso acerca das contas da unidade
gestora, em desconformidade com o que consta da Lei
Complementar 621/2012 c/c anexo II, Tabela 7, da Instrução Normativa TC 34/2015. Verificou ainda que o Relatório de Atividades da Secretaria de Estado de Controle
e Transparência que compõe o relatório não consta a assinatura dos Auditores designados pela sua elaboração,
conforme determina a Portaria SECONT n° 9/2016-R.
A Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica
do TCE-ES) no seu artigo 82 estabelece o seguinte:
Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do TriSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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bunal de Contas.
§ 1º No julgamento das contas anuais a que se refere o
caput deste artigo serão considerados os resultados dos
procedimentos de fiscalização realizados, bem como os
de outros processos que possam repercutir no exame da
legalidade, legitimidade, economicidade, efetividade e
razoabilidade dos atos de gestão.
§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno, os quais deverão conter os elementos indicados em
atos normativos do Tribunal de Contas.
§ 3º Serão consideradas não prestadas às contas que, embora encaminhadas, não reúnam as informações e os documentos exigidos na legislação em vigor, bem como nos
atos normativos próprios do Tribunal de Contas. (g.n.)
O parecer conclusivo emitido pelo controle interno sobre as prestações de contas anuais dos responsáveis pela
gestão de recursos públicos municipais e estaduais submetidas ao julgamento desta Corte de Contas tem por
objetivo, além de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, comprovar a legalidade e
avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual
e municipal, bem como da aplicação de recursos públicos
por entidades de direito privado, como se depreende dos
incisos I e II do item 5 do Anexo 12 da Instrução Normativa 28/2013 e do Anexo II, Tabela 7 da Instrução Normativa TC nº 34/2015, alterada pela Instrução Normativa TC
40/2016, in verbis:
5. Parecer conclusivo
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
Diário Oficial de Contas

a responsabilidade do Sr. [gestor responsável], relativa ao
exercício de [exercício a que se refere a prestação de contas], com objetivo de:
I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como da
aplicação de recursos públicos por entidades de direito
privado;
II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame representam [adequadamente, adequadamente com
ressalvas ou inadequadamente] a prática de atos de gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos. (grifo nosso)
Trata-se de ato vinculado, nos termos do art. 82, §2º, da
Lei Complementar Estadual 621/2012, sendo regrado por
atos normativos do TCEES, em especial a Instrução Normativa 28/2013 que dispõe sobre a obrigatoriedade, forma e conteúdo do referido parecer conclusivo.
Dessa forma, tendo em conta que tem os administradores públicos o dever de observar o disposto nas regras legais e regulamentares, opino pela REGULARIDADE COM
RESSALVA da Prestação de Contas Anual da Rádio e Televisão Espírito Santo, referente ao exercício de 2016, sob
responsabilidade do senhor Geraldo Magela Fernandes,
devendo ser expedida determinação ao atual gestor, ou
a quem lhe suceder, que adote medidas administrativas,
junto ao Grupo Financeiro Setorial dessa unidade gestowww.tce.es.gov.br

ra, com o objetivo de garantir a conciliação das contas
correntes do órgão e possibilitar o registro individualizado dos fatos da administração financeira, de forma a garantir o cumprimento do que preceitua o disposto no artigo 89 da Lei 4320/64, bem como dotar os registros contábeis das características qualitativas da informação contábil especificadas no item 6.6 do Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público –MCASP, 7ª ed; 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), na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012; observe o princípio da Segregação de Função quando da designação de
servidores para compor a Unidade Executora de Controle Interno.
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 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas
Anual da Rádio e Televisão Espírito Santo sob responsabilidade do Senhor GERALDO MAGELA FERNANDES relativas ao exercício financeiro de 2016, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO ao
responsável nos termos do art. 86 do dispositivo legal reSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tro mencionado, tendo em vista o reconhecimento da
impropriedade descrita abaixo:

designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Interno.

como ordenador de despesas da Rádio e Televisão do Espírito Santo - RTV, no exercício de 2016.

3.3.1- Encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos.

3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.,

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015

Fundamentação Legal: art.82, §2°, da Lei Complementar
n° 621/2016, art.105, §4°, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução n° 261/2012, Anexo II, Tabela 7da Instrução Normativa TC nº 34/2015, alterada pela Instrução
Normativa TC 40/2016, art. 2°, inciso I e II, da Portaria SECONT 9/2016.
2. . DETERMINAR ao atual gestor da Rádio e Televisão Espírito Santo que:
Adote medidas administrativas, junto ao Grupo Financeiro Setorial dessa unidade gestora, com o objetivo de garantir a conciliação das contas correntes do órgão e possibilitar o registro individualizado dos fatos da administração financeira, de forma a garantir o cumprimento do
que preceitua o disposto no artigo 89 da Lei 4320/64,
bem como dotar os registros contábeis das características qualitativas da informação contábil especificadas no
item 6.6 do Manual de Contabilidade aplicada ao Setor
Público – MCASP, 7ª ed;
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), na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012;
Observe o princípio da Segregação de Função quando da
Diário Oficial de Contas

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição - Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER:
1 - RELATÓRIO
Tratam os presentes autos acerca de Prestação de Contas
Anual de Ordenador, referente ao exercício de 2016, da
Rádio e Televisão Espírito Santo, sob a responsabilidade
do Sr. Geraldo Magela Fernandes.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal, em 05 de abril de 2017, 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, por meio da Análise Inicial de Conformidade – AIC
nº 19/2017-1, verificou que os documentos/arquivos
atendem as especificações técnicas mínimas aceitáveis,
estando o processo apto para análise e instrução técnica,
consoante a IN 34/2015.
Ato contínuo, foi elaborado pelo NCE - Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia o Relatório Técnico RT nº 11/2018-2 e a Instrução Técnica Conclusiva
nº 442/2018-9, opinando pelo julgamento REGULAR das
contas com recomendações, com o seguinte teor:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO A
Prestação de Contas Anual ora avaliada, refletiu a gestão
do Sr. Geraldo Magela Fernandes, no exercício de funções
www.tce.es.gov.br

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. Geraldo Magela
Fernandes, na forma do artigo 84 da Lei Complementar
Estadual 621/2012. Com fundamento no artigo 1º, XXXVI da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo
329, §7º do RITCEES, considerando o exposto no item
3.2.1, 3.3.1 e 15/16 Documento assinado digitalmente.
Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador:
0552C-70D64-A4441 Processo: 04939/2017-5 3.3.2, sugere-se RECOMENDAR à Rádio e Televisão do Espírito
Santo – RTV, na pessoal de seu atual gestor que:
adote medidas administrativas, junto ao Grupo Financeiro Setorial dessa unidade gestora, com o objetivo de garantir a conciliação das contas correntes do órgão e possibilitar o registro individualizado dos fatos da administração financeira, de forma a garantir o cumprimento do
que preceitua o disposto no artigo 89 da Lei 4320/64,
bem como dotar os registros contábeis das características qualitativas da informação contábil especificadas no
item 6.6 do Manual de Contabilidade aplicada ao Setor
Público – MCASP, 7ªed;
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
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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e com o volume de atividades a serem controladas;
encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA), na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012; d)
observe o princípio da Segregação de Função quando da
designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo
observe o princípio da Segregação de Função quando da
designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas
acompanhou o entendimento técnico de acordo com o
parecer nº 672/2018-5 exarado pelo Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira.

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, 05 de abril de 2017, 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
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.

O relator, Conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti proferiu voto divergindo parcialmente do entendimento técnico e ministerial, no sentido de julgar as contas REGULARES COM RESSALVA e determinações.

No entanto, foi constatado pela equipe técnica as seguintes inconsistências dignas de nota:

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

Fundamentação legal: art. 85 c/c 83 e 89 da Lei Federal
4.320/64

2- 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.
Diário Oficial de Contas

2.1 Divergência entre o saldo da Conta única e o saldo
registrado na contabilidade ( Item 3.2.1.1 do RT).

De acordo com o RT nº 11/2018-2, foi identificada uma
diferença de R$ 5.843,23 entre o saldo da conta única e o
valor registrado na contabilidade, conforme Tabela 03, na
conta (021-274-6000004), entretanto tal diferença representa a aproximadamente 2.64% do valor total das disponibilidades financeiras, não causando impacto considerável no resultado patrimonial, podendo ser ajustado
no decorrer do exercício.
2.2 Encaminhamento de relatório e parecer do controle
interno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos ( Item 3.3.1 do RT)
Fundamentação Legal: art. 82, §2°, da Lei Complementar
www.tce.es.gov.br

n° 621/2016, art. 105, §4°, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução n° 261/2012, Anexo II, Tabela 7 da
Instrução Normativa TC nº 34/2015, alterada pela Instrução Normativa TC 40/2016, art. 2°, inciso I e II, da Portaria SECONT 9/2016.
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., bem como o Relatório de Atividades da Secretaria de Estado de Controle e Transparência que compõe o relatório não consta a assinatura dos Auditores designados pela sua elaboração.
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.
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 comanSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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do normativo que indica que o Estado tem adotado as
medidas para sua efetivação.
Desta feita, acompanhando o entendimento técnico e divergindo parcialmente do relator, vejo que coerente se
faz o julgamento das contas em apreço como REGULARES e nesse sentido, visando prevenir futuras irregularidades semelhantes, entendo que devem ser expedidas
recomendações para que adote medidas administrativas
necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno nos moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei
Complementar nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas e encaminhe, nas futuras prestações de
contas, de parecer conclusivo acerca das contas anuais
(PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao artigo
82 da Lei Complementar 621/2012.
2.3 Exercício de atividades conflitantes, infringindo o
Princípio da Segregação de Funções estabelecidos ( Item
3.3.2 do RT)
No RT nº 11/2018-2 foi apontado pela equipe técnica
que os servidores que exercem função de gerência administrativa e financeira da Unidade Gestora também exercem funções de controle, o que contraria o princípio da
Segregação de Função.
Tal irregularidade embora não seja suficiente para macular as contas do gestor, deve ser objeto de RECOMENDAÇÃO.
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.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critéDiário Oficial de Contas

rios 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.

tos no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas e divergindo
parcialmente do voto do Relator, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
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:
Julgar REGULARES as contas da Rádio e Televisão Espírito Santo, sob a responsabilidade do Sr. Geraldo Magela Fernandes, relativas ao exercício de 2016, 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 RTV, ou a quem lhe suceder para que:

(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.

adote medidas administrativas, junto ao Grupo Financeiro Setorial dessa unidade gestora, com o objetivo de garantir a conciliação das contas correntes do órgão e possibilitar o registro individualizado dos fatos da administração financeira, de forma a garantir o cumprimento do
que preceitua o disposto no artigo 89 da Lei 4320/64,
bem como dotar os registros contábeis das características qualitativas da informação contábil especificadas no
item 6.6 do Manual de Contabilidade aplicada ao Setor
Público – MCASP, 7ªed;

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 descri-

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

[...]
(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.

www.tce.es.gov.br
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e com o volume de atividades a serem controladas;
encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA), na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012; d)
observe o princípio da Segregação de Função quando da
designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo
observe o princípio da Segregação de Função quando da
designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo
Dar ciência ao interessado;
Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO TC- 528/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Rádio e Televisão Espírito Santo, sob a responsabilidade do Sr. Geraldo Magela Fernandes, relativas ao exercício de 2016, nos termos
do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012,
dando quitação a responsável, nos termos do art. 85, do
mesmo diploma legal.
1.2. RECOMENDAR ao atual gestor da RTV, ou a quem lhe
suceder para que:
a) adote medidas administrativas, junto ao Grupo Financeiro Setorial dessa unidade gestora, com o objetivo de
garantir a conciliação das contas correntes do órgão e
possibilitar o registro individualizado dos fatos da admiDiário Oficial de Contas

nistração financeira, de forma a garantir o cumprimento
do que preceitua o disposto no artigo 89 da Lei 4320/64,
bem como dotar os registros contábeis das características qualitativas da informação contábil especificadas no
item 6.6 do Manual de Contabilidade aplicada ao Setor
Público – MCASP, 7ªed;
b) 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;
c) encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA), na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012; d)
observe o princípio da Segregação de Função quando da
designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo
d) observe o princípio da Segregação de Função quando
da designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo
1.3. Dar ciência ao interessado;
1.4. Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.
2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro
Domingos Augusto Taufner. Vencido o relator, conselheiro em substituição, João Luiz Cotta Lovatti, que votou por
julgar regular com ressalva, quitação e determinação.
3. Data da Sessão: 09/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.
www.tce.es.gov.br

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 27/06/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 675/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO: TC 05906/2012-1- volumes I a V
APENSOS: TC 05098/2015-3 – Agravo (Samuel Zuqui)
PMP 7.364/2015 e PMP 3.239/2012 (vols. I e II) – Tomada
de Contas de jurisdicionado.
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
- PMP
CLASSIFICAÇÃO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEIS: SAMUEL ZUQUI, VALTER LUIZ POTRATZ,
NELSON MORGHETTI JÚNIOR, PERMÍNIO MUNIZ GUIMARÃES ME, STHYWES AMARO AILVA ME
ADVOGADOS: AMÁBIA ASSINI MENDES – OAB/ES 15.298,
BRUNO ALPOIM SABBAGH – OAB/ES 12.128, ANELIA
CONCEIÇÃO BARONE – OAB/ES 14.087, CARLA FERNANSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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DA DE PAULA SILVA– OAB/ES 10.409, REBECA RAUTA
MORGHETTI – OAB/ES 16.463, PATRICIA PERUZO NICOLINI – OAB/ES 16.461, MARCOS VINICIUS SOUZA RAMOS
– OAB/ES 11.957

no item 3.3 – liquidação e pagamento irregular de despesa (hospedagem) da Instrução Técnica Conclusiva nº
094/2006, objeto de apuração nesse procedimento fiscalizatório específico.

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA - IRREGULAR - RESSARCIMENTO - MULTA - ARQUIVAR.

Extraio dos autos do processo TC 5.906/2012 que decisão consubstanciada no Acordão TC 238/2007 julgou irregulares atos de gestão de responsabilidade do Sr. Valter
Luiz Potratz à frente da Prefeitura Municipal de Piúma, no
exercício de 2005, condenando-o a restituir ao erário municipal 27.660,77 VRTE referente ao item 3.3 do referido
acórdão (liquidação e pagamento irregular da despesa/
hospedagem) e apenando-o com multa no valor de 2.000
VRTE por procedimentos irregulares apurados na auditoria ordinária realizada.

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI.
RELATÓRIO.
Trata o processo TC 5.906/2012 de Tomada de Contas Especial instaurada em 18/5/2012 pela Prefeitura Municipal de Piúma por determinação deste Tribunal, mediante
Decisão TC 3.860/2009 proferida em sessão plenária realizada em 2/7/2009, acolhendo voto do então Conselheiro Relator em substituição Marco Antônio da Silva.
Tal deliberação se deu frente à necessidade de averiguar,
identificar os responsáveis e quantificar potenciais danos associados à contratação de hospedagem para equipe de apoio firmada com a empresa Perminio Muniz Guimarães, quando da implementação do Projeto “Turismo Nossa Maior Riqueza” no município de Piúma, em
abril de 2005, custeado com recursos do Convênio nº
005/2005 celebrado com o Estado do Espírito Santo por
intermédio da SEDETUR.
A hipótese de dano ao erário decorreu de auditoria ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Piúma, abarcando o exercício de 2005, sob a responsabilidade do
Sr. Valter Luiz Potratz – Prefeito municipal; que, dentre outras irregularidades tratadas nos processos TC
4.692/2007, apurou indícios de cometimento de infrações passíveis de causarem danos ao erário, descritos
Diário Oficial de Contas

Inconformado, interpôs o Sr. Valter Luiz Potratz o Recurso de Reconsideração, obtendo provimento parcial consoante Acórdão TC 355/2009 prolatado em 2/7/2009 no
processo TC 4.692/2007, que culminou com a redução
da multa e a exclusão da imputação de ressarcimento ao
erário, tendo em conta - como mencionado anteriormente – o fato da Decisão TC 3.860/2009 já haver determinado que o Executivo municipal instaurasse Tomada de
Conta Especial para apuração da irregularidade concernente ao item 3.3 do Acordão TC 238/2007, fixando prazo até dezembro de 2009 para remessa do resultado da
apuração a esta Corte de Contas para fins de julgamento,
fato não ocorrido.
Desse modo, em 12/1/2012, o Plenário desta Corte por
meio da Decisão TC 0205/2012, nos termos do voto do
então Relator Conselheiro Substituto Marco Antônio da
Silva, deliberou por NOTIFICAR o Sr. José Ricardo Pereira da Costa – Prefeito em exercício à época – para que no
prazo de 30 dias improrrogáveis apresentasse o resultawww.tce.es.gov.br

do da Tomada de Contas Especial referente ao item 3.3
do Acordão TC 238/2007 e do Acordão TC 355/2009, expirando tal prazo em 15/05/2012.
Na forma estabelecida na Resolução TC nº 230/2012, vieram-me os autos para conhecimento e a consequente relatoria em 9/2/2012.
Prosseguindo, esgotado o prazo, não atendeu o Sr. José
Ricardo Pereira da Costa ao termo de notificação emitido
por esta Corte, mesmo tendo conhecimento do assunto,
já que aquela municipalidade formulou pedido de extração de cópias dos autos, requerido pelo Dr. Victor Belizário Couto, Procurador do Município de Piúma, tendo sido por mim deferido, na forma do artigo 83 da Resolução TC 182/2002.
Por considerar que esta Corte tem a missão de zelar pela correta aplicação dos recursos públicos, decidiu-se por
nova convocação do gestor inadimplente, determinando por meio da Decisão Preliminar TC 463/2012 a citação do Sr. José Ricardo Pereira da Costa, para apresentação de justificativas quanto ao não atendimento dos termos da Decisão TC nº 205/2012, concedendo-lhe prazo
improrrogável de 30 dias; bem assim, a notificação do
mesmo para que no prazo improrrogável de 15 dias apresentasse perante este Tribunal o resultado da Tomada de
Contas Especial referente ao item 3.3 do Acórdão TC nº
238/2007 nos exatos termos da Decisão TC 205/2012.
Frente à comprovação de que mencionada Tomada de
Contas Especial havia sido instaurada e estava próxima
de ser concluída, deferiu-se o pedido de prorrogação
do prazo para apresentação do resultado a este Tribunal, fixando o prazo final para sua apresentação no dia
19/10/2012; tendo o responsável apresentado – tempestivamente - suas justificativas e documentos comprobaSegunda-feira, 9 de julho de 2018

609

ATOS DA 2a CÂMARA

tórios às folhas 162 e seguintes.
Ao proceder à análise das justificativas e documentação
apresentadas, a 5ª Controladoria Técnica, em Manifestação Técnica MTP 250/2012, propôs:
V - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Pelas razões expostas anteriormente, submetemos à
consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento:
a) Tendo em vista que os fatos relacionados na Tomada
de Contas Especial aqui constante se referem à execução de convênio firmado entre a SEDETUR (atual SEDES)
e o Município de Piúma, ou seja, os recursos são de origem e responsabilidade Estadual, sugerimos NOTIFICAR
a SEDES, na pessoa de seu representante legal, Márcio
Félix Carvalho Bezerra ou quem vier a substituí-lo para
que apresente a essa Corte de Contas um relatório circunstanciado acerca dos fatos relacionados com o convênio nº 005/2005, principalmente quanto a deliberação de
aprovação ou não da Prestação de Contas, encaminhando cópia de eventuais processos administrativos (Prestação de Contas – Tomada de Contas – ou outros) que se referem ao instrumento.
b) Considerando que não restou demonstrado a inequívoca e exaustiva identificação dos agentes responsáveis,
entendemos necessário determinar que à Prefeitura Municipal de Piúma, através de seu representante legal José
Ricardo Pereira da Costa ou quem vier a substituí-lo, que
complemente à tomada de contas especial, no mínimo
com as questões suscitadas no item IV desta peça.
c) Levando em consideração nossa manifestação no sentido de definição da relatoria dos presentes autos ao Exmo Conselheiro José Antonio Pimentel, que seja dado
Diário Oficial de Contas

vista, e conseqüente ciência ao Exmo Conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti.
Considerando a argumentação técnica referente à competência do Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel
para relatar esse processo, remeti-lhe os autos.
Avocando a relatoria do processo nos termos da Instrução Normativa nº 008/2008, deu o Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel prosseguimento ao feito; e, acolhendo proposta da área técnica, decidiu, em síntese,
por:
NOTIFICAR a SEDES - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social (antiga SEDETUR) para se manifestar acerca da regularidade da prestação de contas do
Convênio 005/2005;
DETERMINAR a Prefeitura Municipal de Piúma que seja complementada a Tomada de Contas especial remetida a esta Corte, nos termos da Manifestação Técnica
250/2012.
Regularmente notificados, a SEDES apresentou suas
justificativas e documentos comprobatórios às folhas
431/533.
Por seu turno, a Prefeitura Municipal de Piúma, representada pelo Sr. Samuel Zuqui (Prefeito no exercício de
2012), alegando dificuldades frente à precária estrutura administrativa, solicitou - e lhe foi deferido em sessão
plenária realizada em 26/3/2013 - a prorrogação do prazo
para complementação da Tomada de Contas Especial em
pauta por mais 45 dias, tendo expirado em 4/7/2013 sem
que tivesse sido a ordem cumprida. Segue-se que decisão monocrática preliminar DECM 636/2013 prorrogou o
prazo para complementação da tomada de contas especial por mais 10(dez) dias, estendendo-o até 23/8/2013.
www.tce.es.gov.br

E, por fim, em 17/7/2013, atendendo a determinação expedida, protocolizou o Sr. Samuel Zuqui neste Tribunal o
processo administrativo PMP nº 3239/2012 que trata da
tomada de contas especial em análise.
Ao proceder à análise das justificativas e documentos
apresentados, especificamente a documentação encaminhada pela SEDETUR (atual SEDES) informando que a
prestação de contas relativa ao Convênio 005/2005 havia sido reprovada e exigida da Prefeitura a restituição
ao erário estadual da totalidade de recursos repassados
no valor de R$ 290.000,00, a 5ª Secretaria de Controle
Externo, em Manifestação Técnica MTP 600/2013, opinou pela complementação e ampliação do objeto deste
processo, abarcando todos os processos administrativos
elencados no quadro a seguir, relacionados ao Convênio
005/2005, tendo em conta que apenas o processo PMP
nº 3.656/2005 (relativo ao Convite 28/2005) estaria sendo objeto de análise enquanto os demais não teriam sido
abrangidos pela fiscalização desta Corte.
Licitação
26/05

Processo
3657/05

Valor
R$ 12.000,00

Fls
478

Contratado
TECNOSON LT-

27/05

3655/05

R$ 76.200,00

490

DA.
TECNOSON LT-

23/05

3621/05

R$ 23.100,00

496

DA.
TECNOSON LT-

29/05

3658/05

R$ 18.000,00

476

DA.
STHYWES
AMARO

24/05

3642/05

R$ 15.550,00

480

SIL-

VA ME
MARINES SPENASSATTO

-

R$ 7.000,00

482

ME
RADIO MARA-

R$ 7.000,00

484

TAIZES FM
RADIO CULTURA DE CASTELO FM
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R$ 7.000,00

486

SOMBRASIL
COMUNICA-

25/05

3651/05

R$ 7.000,00

488

ÇÕES LTDA
SM COMNICA-

R$ 25.000,00

492

ÇÕES LTDA.
G.W. BORTOLI - ME. LAND

30/05

3650/05

R$ 23.000,00

494

& SEA
SOL DO HOR I ZO N T E
TRANSPORTE
E TURISMO LT-

28/05

3656/05

R$ 48.000,00

498

DA. - ME
PERMINIO
MUNIZ

28/05

3656/05

R$ 30.000,00

500

GUI-

MARAES
B E L L I TA L I A
ALIMENTOS
LTDA.

Total

R$ 298.850,00

Assim, nos termos do voto do Relator que acolheu a argumentação técnica, decidiu o Plenário desta Corte (Decisão TC 678/2014) por NOTIFICAR o Sr. Samuel Zuqui para que no prazo de 60 dias adotasse as medidas necessárias para a complementação da Tomada de Contas Especial (processo administrativo PMP nº 3239/2012), determinando para tanto o retorno dos autos à origem.

foi proferido o Acórdão TC 797/2014 - Plenário em sessão
realizada em 30/9/2014, fixando multa e determinando
renovar a notificação ao Sr. Samuel Zuqui para adoção
das medidas necessárias em complementação à Tomada
de Contas Especial no prazo de 30 dias.

tecipadamente ao Termo de Notificação nº 2.882/2014
oriundo do Acórdão TC 797/2014 - Plenário, apesar do
desfecho acerca do pleno cumprimento da ordem ainda
pender de avaliação da documentação apresentada por
parte desta Corte.

E ainda, estabeleceu o Acórdão TC 797/2014-Plenário
prazo de 30 dias contados de sua publicação para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da multa
aplicada por descumprir o gestor à determinação contida
na Decisão TC 678/2014.

Ao proceder à análise dos documentos protocolizados
sob o nº 015.190 em resposta ao Termo de Notificação
2.882/2014, a 5ª Secretaria de Controle Externo - em Manifestação Técnica Preliminar MTP 40/2015 - averiguou
que a tomada de contas especial encaminhada não foi
instruída com todos os documentos e informações requeridos pela Instrução Normativa TC 08/2008, não restando efetivamente demonstrada a apuração dos fatos, a
identificação dos responsáveis e a quantificação do dano;
opinando por novar notificação ao Sr. Samuel Zuqui para
que encaminhe a esta Corte a Tomada de Contas Especial
objeto dos presentes autos, agora devendo esta ser instruída segundo as regras procedimentais assentadas na
Instrução Normativa TC 32/2014.

A propósito, pontue-se que o Acórdão TC 797/2014 – Plenário, proferido em 30/9/2014 e lido na sessão ordinária do Plenário em 2/12/2012, aguardava publicação para
produção de seus efeitos legais quando, em 23/10/2014,
conforme protocolo TC 015190, encaminhou o Sr. Samuel
Zuqui documentos referentes ao Termo de Notificação nº
227/2014 originado do mencionado acórdão, incluindo o
Relatório Técnico Conclusivo nº 002/2014 elaborado pela
Procuradoria Geral do Município e dando por concluída
as providências a ele determinadas por esta Corte.

Posteriormente, em 10/6/2014, o Sr. Samuel Zuqui dirigiu ofício ao Tribunal informando já ter instaurado em
23/4/2014 a Tomada de Contas Especial em atendimento à Decisão TC 678/2014 - Plenária, fixando em 90 dias a
conclusão do feito.

Explicitando melhor, a documentação apresentada pelo
Sr. Samuel Zuqui foi recebida pelo Núcleo de Controle de
Documentos em 23/10/2014 e remetida à Secretaria Geral das Sessões em 24/10/2014, sendo encaminhada ao
gabinete do então Relator – Conselheiro José Antônio Pimentel - em 4/12/2014; quando, então, este determinou
ao Núcleo de Controle de Documentos – em 10/12/2014
- a juntada da documentação ao processo TC 5906/2012
e remessa dos autos à Secretaria Geral de Controle Externo para proceder à competente instrução técnica.

Em vista do descumprimento do estabelecido na Decisão
TC 678/2014 (Termo de Notificação 277/2014) e na Portaria PMP nº 211/2014, cujo prazo expirou em 18/08/2014,

Sob essa ótica, impende reconhecer que o Sr. Samuel Zuqui tomou providências com vista à complementação da
Tomada de Contas Especial aqui tratada, atendendo an-

O prazo concedido expirou em 22/5/2014, descumprindo
o gestor o Termo de Notificação nº 277/2014.

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Acolhendo a proposição expedida pela área técnica, decidiu o então Relator - Conselheiro José Antônio Pimentel - valendo-se do permissivo inscrito no art.15 da IN
32/2014, por notificar o Sr. Samuel Zuqui para regularizar a tomada de contas especial aqui tratada e devolvê-la ao Tribunal em até 30 dias, sob pena de responsabilidade solidária e demais sanções cabíveis em caso de descumprimento.
Digressionando, registro que o Sr. Samuel Zuqui interpôs
- em 3/2/2015 - Agravo com pedido de efeito suspensivo
e provimento cautelar em face do Acórdão TC 797/2014
- Plenário nos autos do processo TC 5098/2015 (apenso),
não conhecido por esta Corte em razão de sua intempestividade e pela ausência de elementos obrigatórios para
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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a interposição desse tipo recurso.

nº 621/2012, e finaliza opinando por:

Em prosseguimento, retomando a análise do processo TC
5.906/2012 (principal), no intuito de demonstrar as providências tomadas pelo Executivo municipal com vistas à
complementação da Tomada de Contas Especial instaurada pela Portaria PMP 211/2014, em 25/11/2014 (protocolo TC 16.765) e em 9/3/2015 (protocolo TC 51.414),
encaminhou o Sr. Samuel Zuqui a este Tribunal para apreciação a documentação juntada às folhas 657/677 e às
folhas 685/689, respectivamente.

Encaminhar cópias das fls. 469-503 dos presentes autos
ao Prefeito de Piúma, SAMUEL ZUQUI;

A 5ª Secretaria de Controle Externo ao proceder à análise da documentação apresentada, em Manifestação Técnica MTP 250/2015, após traçar minucioso histórico processual ofertando noção precisa sobre a evolução e estágio atual do presente processo, concluiu em 1º/4/2015
– em apertada síntese – que transcorridos quase 5 anos
e meio da determinação emanada por este Tribunal para instauração da Tomada de Contas Especial objeto desse processo, não obstante as diversas dilações de prazos
concedidas para cumprimento da obrigação, não foi o
processo regularmente instruído pelo Executivo municipal, com relato inclusive de desaparecimento de processos administrativos sem demonstrar o esforço da Administração em reconstituí-los, buscando informações junto aos fornecedores, no próprio sistema de informação
da Prefeitura (notas de empenho, liquidação e pagamentos) ou mesmo junto à SEDETUR (entidade convenente –
Convênio 05/2005).

Aplicar MULTA ao senhor SAMUEL ZUQUI, Prefeito Municipal de Piúma, tendo em vista o descumprimento da
Decisão Monocrática Preliminar nº 155/2015, deste Tribunal, com base no artigo 1º, inciso XXXII, c/c art. 135,
inciso IV, da Lei Complementar 621/2012 e art. 389, IV
do RITCEES;

Salienta, demais disso, que é de responsabilidade da autoridade administrativa instaurar tomada de contas especial sob pena de responsabilidade solidária, frente aos indícios de atos ilegítimos que resultaram em dano ao erário, nos termos do art. 83 da Lei Complementar Estadual
Diário Oficial de Contas

NOTIFICAR o Prefeito Municipal de Piúma, SAMUEL ZUQUI ou quem substitui-lo, para que proceda à Tomada de
Contas Especial com prazo improrrogável de 90 dias para conclusão e remessa ao Tribunal, nos termos Instrução
Normativa nº 32/2014 deste Tribunal, sob pena de responsabilidade solidária e demais sanções cabíveis no caso de descumprimento;

de Desenvolvimento cópia do processo relativo ao Convênio 05/2005; e, por fim, requerendo a interrupção do
andamento do presente processo para complementação
da investigação.
Diante disso, decidiu o Colegiado da Segunda Câmara,
promulgando a Decisão TC 4743/2015 em sessão ordinária realizada em 22/7/2015, sobrestar o feito pelo prazo
de 60 dias para possibilitar à Administração municipal reconstituir os processos extraviados e finalizar a tomada
de contas especial aqui tratada, determinando a notificação do Sr. Valter Luiz Potratz e do Sr. Samuel Zuqui - já
qualificados nos autos.
Registro que não obteve o Tribunal êxito na notificação
do Sr. Valter Luiz Potratz, como informa a Secretaria Geral das Sessões à fl. 760.

Acolhida a proposição, encaminhar cópia desta instrução
ao responsável.

Indo adiante, tendo o Executivo municipal concluído a
complementação da Tomada de Contas Especial de que
tratamos, efetuou o Sr. Samuel Zuqui remessa a este Tribunal dos processos administrativos PMP nº 3239/2012
e nº 7364/2015 em resposta ao Termo de Notificação
1908/2015, em 7/12/2015; comunicando, demais disso, já ter deflagrado procedimentos administrativos para promover o ressarcimento das despesas irregularmente efetuadas.

Contra esse entendimento, reapresentou o Sr. Samuel Zuqui o Relatório Conclusivo da Tomada de Contas Especial
instituída pela Portaria 211/2014 e encaminhou o Ofício
nº 142/2015-PMP, tendo por propósito demonstrar que
tomou providências diante do extravio dos processos administrativos relativos ao Convênio 05/2005 dos arquivos
municipais, relatando ter determinado sindicância interna, registrado boletim de ocorrência para instauração de
investigação policial e solicitado à Secretaria de Estado

Dado seguimento ao tramite processual, expediu a 5ª
Secretaria de Controle Externo a Manifestação Técnica
Preliminar MTP 22/2016 e a Instrução Técnica Inicial ITI
20/2016, contendo infrações remanescentes que causaram injustificados danos ao erário e proposta de encaminhamento acolhida pelo então Relator, Conselheiro José
Antônio Pimentel; que decidiu por determinar a citação
do Sr. Valter Luiz Potratz (Prefeito Municipal em 2005),
Sr. Nelson Morghetti Júnior (Secretário Municipal de Ad-

Dar ciência à autoridade que cabe à administração municipal a tomada de providências para a reconstituição dos
processos administrativos extraviados, bem como obter
cópia da prestação de contas do convênio objeto desta
Tomada de Contas Especial junto ao Governo do Estado;

www.tce.es.gov.br
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ministração e Finanças), Permínio Muniz Guimarães-ME
(empresa contratada) e Sthywes Amaro Silva-ME (empresa contratada), para em até 30 dias apresentarem suas
alegações de defesa ou recolherem as importâncias devidas nos termos da Instrução Técnica Inicial ITI 20/2016,
como segue:

desta Corte a conclusão da auditagem determinada em
sessão plenária realizada em 11/2/2014, nos termos da
Decisão TC 678/2014, concedeuo Relator – monocraticamente - prazo de 30 dias para a conclusão do feito nos
moldes da Instrução Normativa TC 32/2014, que expirou
em 29/9/2016 sem atendimento à ordem plenária.

RESPONSÁVEL: VALTER LUIZ POTRATZ, Prefeito Municipal e ordenador de despesas no Município de Piúma
(2005);

(...) DETERMINO a CITAÇÃO dos responsáveis:

Pontue-se que, em 7/12/2015, como já mencionado anteriormente, efetuou o Sr. Samuel Zuqui remessa a este Tribunal dos processos administrativos PMP nº
3239/2012 e nº 7364/2015 que tratam da complementação da tomada de contas especial objeto do pleito; não
obstante, permaneceu pendente a demonstração dos resultados das medidas administrativas e judiciais deflagradas para promover o ressarcimento das despesas irregularmente efetuadas.

RESSARCIMENTO: Passível de ressarcimento ao erário o
valor de R$ R$ 86.248,26 equivalentes a 27.066,77 VRTE´s (2017)

VALTER LUIZ POTRATZ (Prefeito Municipal de Piúma em
2005), com relação aos itens 2.1.1 e 2.1.2 da ITI 20/2016;
NELSON MORGHETTI JÚNIOR (Secretário Municipal de
Administração e Finanças), com relação aos itens 2.1.1 e
2.1.2 da ITI 20/2016;
PERMÍNIO MUNIZ GUIMARÃES-ME (Empresa contratada), com relação ao item 2.1.1 da ITI 20/2016;
STHYWES AMARO SILVA-ME (Empresa contratada), com
relação ao item 2.1.2 da ITI 20/2016;(...)
Em cumprimento ao determinado pela Decisão Monocrática Preliminar DECM 54/2016, Permínio Muniz Guimarães ME e Sthywes Amaro Silva ME ofertaram tempestivamente suas defesas, conforme documentos juntados
às folhas 805/813 e às folhas 815/818, respectivamente.
Da mesma forma, protocolizaram suas defesas neste Tribunal o Sr. Valter Luiz Potratz e o Sr. Nelson Morghetti Júnior, conforme documentos juntados às folhas 827/833 e
às folhas 841/901, respectivamente.
Adiante, constato que o Sr. Samuel Zuqui protocolizou
ofício requerendo nova prorrogação de prazo para conclusão da complementação da Tomada de Contas Especial em exame.
A contragosto frente às inúmeras dilações de prazo já
concedidas, mas por entender ser de interesse maior
Diário Oficial de Contas

Segue que, encaminhados os autos à área técnica para
manifestação conclusiva, expediu a Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações a Instrução
Técnica Conclusiva nº 757/2017-5; opinando:
3.1 Levando-se em conta as análises procedidas e as motivações adotadas, conclui-se que merecem prosperar
as irregularidades apontadas nos Itens 2.1 e 2.2 da ITI
20/2016, quais sejam:
2.1 – LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA
Critério: Arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64;
2.1.1 - CONVITE 28/2005:
RESPONSÁVEL: Permínio Muniz Guimarães-ME empresa contratada;
CONDUTA/NEXO: A empresa recebeu dos cofres municipais por despesas que não restaram comprovadas a execução do serviço.
www.tce.es.gov.br

CONDUTA/NEXO: O Sr. Valter Luiz Potratz liquidou e autorizou o pagamento da despesa com segurança sem
que houvesse comprovação de sua realização;

2.2 – LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA
Critério: Arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64;
2.2.1 – CONVITE 29/2005
RESPONSÁVEL: Sthywes Amaro Silva, empresa contratada;
CONDUTA/NEXO: A empresa recebeu dos cofres municipais o montante de R$15.120,00 sem que ficasse comprovada a execução do serviço.
RESPONSÁVEL: VALTER LUIZ POTRATZ, Prefeito Municipal e ordenador de despesas no Município de Piúma;
CONDUTA/NEXO: O Sr. Valter Luiz Potratz liquidou e autorizou o pagamento da despesa com segurança sem
que houvesse comprovação de sua realização;
RESSARCIMENTO: Passível de ressarcimento ao erário o
valor de R$ R$ R$ 36.057,70equivalentes a 11.315,77 VRTE´s (2017)
3.2. Isto posto e diante do preceituado no art. 319, §1º,
IV da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por:
3.2.1. Preliminarmente:
3.2.1.1. Sugerir o não acolhimento da legitimidade passiva do Senhor Nelson Morghetti Junior – Secretário Municipal de Administração e Finanças, conforme item 2.1,
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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“b” desta ITC.
3.2.1.2. Converter os presentes autos em Tomada de
Contas Especial em face da existência de dano ao erário,
presentificado nos itens 2.1 e 2.2, com o valor total de R$
R$ 122.305,96 (cento e vinte e dois mil trezentos e cinco
reais e noventa e seis centavos), equivalentes a 38.382,
54 VRTE´s (2017), na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei
Complementar n° 621/2012, ressaltando que os responsáveis já foram devidamente citados quanto à possibilidade de ressarcimento na forma do artigo 157, inciso II,
da Resolução TCE 261/2013.
3.2.2. Rejeitar as razões de justificativas do senhor Valter Luiz Potratz, em razão da irregularidade disposta nos
itens 2.1, 2.2, desta Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a aplicação de multa ao responsável com amparo no
art. 87, inciso IV e artigo 135, inciso II da Lei Complementar n° 621/12;
3.2.3. Rejeitar as razões de justificativas da pessoa jurídica Permínio Muniz Guimarães-ME, em razão da irregularidade dispostas no item 2.1 desta Instrução Técnica
Conclusiva sugerindo a aplicação de multa ao responsável com amparo no art. 87, inciso IV e artigo 135, inciso II
da Lei Complementar n° 621/12;
3.2.4. Rejeitar as razões de justificativas da pessoa jurídica Sthywes Amaro Silva-ME, em razão da irregularidade
disposta no item 2.2 desta Instrução Técnica Conclusiva
sugerindo a aplicação de multa ao responsável com amparo no art. 87, inciso IV e artigo 135, inciso II da Lei Complementar n° 621/12;
3.2.6. Julgar irregulares as contas do senhor Valter Luiz
Potratz – Prefeito Municipal de Piúma nos exercícios de
2005 a 2008, pela prática das irregularidades presentifiDiário Oficial de Contas

cadas nos itens 2.1, 2.2 que causaram dano injustificado
ao erário, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$
122.305,96 (cento e vinte e dois mil reais e noventa e seis
centavos), equivalentes 38.382, 54 VRTE, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar nº621/2012;
Nos termos regimentais, foram os presentes autos remetidos ao douto Ministério Público de Contas, que por
meio do Parecer PPJC 1518/2017-1, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, se manifestou
anuindo aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na
Instrução Técnica Conclusiva nº 757/2017-5, exceto no
que tange à propositura de “não acolhimento da legitimidade passiva do Senhor Nelson Morghetti Júnior” (ex-Secretário Municipal de Administração e Finanças).
E conclui o Ministério Público de Contas:
Diante do exposto, pugna-se pela manutenção do Senhor Nelson Morghetti Junior no polo passivo da relação
jurídica no tocante aos serviços analisados no item 2.1 da
Instrução Técnica Conclusiva – ITC 757/2017-5, referente
ao Convite nº. 28/2005, condenando-o ao ressarcimento
do valor equivalente a 27.066,77 VRTE´s, em solidariedade com o Chefe do Poder Executivo e a empresa Permínio Muniz Guimarães-ME, sem prejuízo de cominação de
multa, mantendo-se as demais proposições da parte dispositiva da análise técnica, descritas abaixo:
3.2. Isto posto e diante do preceituado no art. 319, §1º,
IV da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por:
[...]
3.2.1.2. Converter os presentes autos em Tomada de
Contas Especial em face da existência de dano ao erário,
presentificado nos itens 2.1 e 2.2, com o valor total de R$
www.tce.es.gov.br

R$ 122.305,96 (cento e vinte e dois mil trezentos e cinco
reais e noventa e seis centavos), equivalentes a 38.382,
54 VRTE´s (2017), na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei
Complementar n° 621/2012, ressaltando que os responsáveis já foram devidamente citados quanto à possibilidade de ressarcimento na forma do artigo 157, inciso II,
da Resolução TCE 261/2013.
3.2.2. Rejeitar as razões de justificativas do senhor Valter Luiz Potratz, em razão da irregularidade disposta nos
itens 2.1, 2.2, desta Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a aplicação de multa ao responsável com amparo no
art. 87, inciso IV e artigo 135, inciso II da Lei Complementar n° 621/12;
3.2.3. Rejeitar as razões de justificativas da pessoa jurídica Permínio Muniz Guimarães-ME, em razão da irregularidade dispostas no item 2.1 desta Instrução Técnica
Conclusiva sugerindo a aplicação de multa ao responsável com amparo no art. 87, inciso IV e artigo 135, inciso II
da Lei Complementar n° 621/12;
3.2.4. Rejeitar as razões de justificativas da pessoa jurídica Sthywes Amaro Silva-ME, em razão da irregularidade
disposta no item 2.2 desta Instrução Técnica Conclusiva
sugerindo a aplicação de multa ao responsável com amparo no art. 87, inciso IV e artigo 135, inciso II da Lei Complementar n° 621/12;
3.2.6. Julgar irregulares as contas do senhor Valter Luiz
Potratz – Prefeito Municipal de Piúma nos exercícios de
2005 a 2008, pela prática das irregularidades presentificadas nos itens 2.1, 2.2 que causaram dano injustificado
ao erário, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$
122.305,96 (cento e vinte e dois mil reais e noventa e seis
centavos), equivalentes 38.382, 54 VRTE, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei CompleSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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mentar nº621/2012;
Registro, por fim, que relato este feito em substituição ao
Conselheiro José Antônio Pimentel, nos termos dos Atos
Convocatórios nº 005/2017 e nº 001/2018.
Inscrita na pauta da 15ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara,
realizada no 09/05/2018, foi proferida sustentação oral,
transcritas em notas taquigráficas juntada aos autos.

27/2005

3.655/2005

R$ 76.200,00

23/2005

3.621/2005

R$ 23.100,00

29/2005

3.658/2005

R$ 18.000,00

24/2005

3.642/2005

R$ 15.550,00
R$ 7.000,00

2. FUNDAMENTAÇÃO.

R$ 7.000,00

Em breve síntese, torno a lembrar que a Tomada de Contas Especial aqui tratada - instaurada pela Prefeitura Municipal de Piúma por determinação do Pleno desta Corte de Contas - inicialmente decorreu da necessidade de
se apurar responsabilidades e quantificar individualmente os danos estimados em R$44.000,00 (equivalente a
27.660,77 VRTE), derivados de irregularidade relatada
em auditoria tratada no processo TC nº 943/2006 (auditoria ordinária – exercício de 2005) e registrada no subitem 3.3 do Acórdão TC 238/2007 (liquidação e pagamento irregular de despesas de hospedagem – Convite
28/2005 custeado com recursos do Convênio SEDETUR/
ES nº 005/2005).

R$ 7.000,00

No decorrer da instrução processual, frente às informações prestadas pelo Governo do Estado de que teria rejeitado a prestação de contas relativa ao Convênio SEDETUR/ES nº 005/2005, propôs a área técnica que determinasse o Plenário desta Corte a ampliação do objeto da
Tomada de Contas instaurada pelo município de modo a
abarcar também os demais contratos custeados com os
recursos do Convênio SEDETUR/ES nº 005/2005, a seguir
relacionados:
Convite
26/2005

Processo PMP
3.657/2005

Diário Oficial de Contas

Valor
R$ 12.000,00

Contratado
TECNOSON LTDA.

R$ 7.000,00
25/2005

3.651/2005

R$ 25.000,00

30/2005

3.650/2005

R$ 23.000,00

28/2005

3.656/2005

R$ 48.000,00

28/2005

3.656/2005

R$ 30.000,00

Total

R$ 298.850,00

TECNOSON LTDA.
TECNOSON LTDA.
STHYWES AMARO SILVA ME
MARINES SPENASSATTO - ME
RADIO MARATAIZES FM
RADIO CULTURA
DE CASTELO FM
SOMBRASIL COMUNICAÇÕES
LTDA
SM COMNICAÇÕES LTDA.
G.W. BORTOLI ME. LAND & SEA
SOL DO HORIZONTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA. - ME
PERMINIO MUNIZ GUIMARAES
BELLITALIA ALIMENTOS LTDA.

Tendo o Plenário acolhido a proposta técnica, por meio
da Decisão TC 678/2014 expediu determinação ao Chefe
do Executivo municipal à época – Sr. Samuel Zuqui - para
que procedesse à complementação da Tomada de Contas aqui tratada, incorporando todos os processos administrativos elencados no quadro acima, desanexando para possibilitar tal feito o processo administrativo PMP nº
3239/2012 dos presentes autos, remetendo-o à origem.
Durante a instauração e a apuração da Tomada de Contas Especial realizada pelo jurisdicionado, foi relatado pela comissão especialmente composta para apuração dos
www.tce.es.gov.br

fatos que alguns processos haviam extraviado, retardando a conclusão dos trabalhos.
Concluída a apuração da Tomada de Contas Especial, foram os processos administrativos PMP nº 3239/2012 (volumes I e II) e nº 7364/2015 remetidos pela autoridade
administrativa competente a esta Corte em 7/12/2015.
Em exame dos autos, a 5ª Secretaria de Controle Externo por meio da Manifestação Técnica Preliminar MTP
22/2016, preliminarmente, pontuou que o relatório final
da Comissão instituída para a complementação da tomada de contas especial (processo administrativo da PMP
7364/2015) apurou irregularidades relacionadas às contratações custeadas com recursos oriundos do Convênio
SEDETUR/ES nº 005/2005.
Ainda assim, falhas formais aventadas pelos tomadores
de contas em relação aos convites retro mencionados,
considerando que se referem a fatos ocorridos no exercício de 2005, não seriam levadas a efeito ante a aplicabilidade do instituto da prescrição da pretensão punitiva do
Tribunal de Contas em face ao decurso do prazo, prosseguindo a análise somente em relação às questões envolvendo fatos que implicaram em dano ao erário frente à
imprescritibilidade do dever de ressarcimento.
Prosseguindo no exame do relatório da Comissão de Tomada de Contas e dos documentos juntados aos autos,
em síntese, se manifestou a área técnica:
Convite nº 23/2005 (banheiros químicos), Convite nº
26/2005 (sonorização volante) e Convite nº 27/2005
(palco, som e iluminação cênica) – empresa: Tecnosom
Ltda.
Aduz a área técnica que concluiu a comissão de tomada
de contas pela ausência da prestação de serviços contraSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tados sob o fundamento de que os documentos fiscais
que os ampararam estavam com a data limite de expedição vencida e por não restar comprovado o recolhimento
do valor do tributo retido.
Considerando que o procedimento licitatório Convite
23/2015 e sua execução financeira foi objeto de exame
no âmbito da auditoria ordinária do exercício de 2005
(Processo TC 943/2006) procedida por esta Corte, não
tendo sido relatada nenhuma irregularidade. Ou seja,
tendo tido acesso aos autos (posteriormente extraviados) não apontaram os auditores falhas na comprovação
de recolhimento de tributos no processo de pagamento
da despesa.
Demais disso, em relação às notas fiscais vencidas, afirma
a área técnica que era prática comum as Fazendas estaduais e municipais autorizarem a prorrogação da data de
vencimento dos blocos ainda não utilizados, cancelando
tão somente blocos de notas fiscais cuja utilização tinha
sido inicializada.
Assim, com base nessas considerações e diante da fragilidade probatória para firmar a não prestação dos serviços, opina pelo afastamento das irregularidades apontadas pelos tomadores de contas.
Convite nº 24/2005 (divulgação em rádios e confecção de
cartazes), Convite nº 25/2005 (confecção de camisas) e
Convite nº 30/2005 (serviços de transporte).
Em relação aos serviços contratados e licitados por meio
dos Convites nº 24/2005, nº 25/2005 e nº 30/2005, entendeu a comissão de tomadores de contas que não foram os serviços prestados em razão dos documentos fiscais que amparam tais feitos não destacarem a retenção
dos tributos devidos. Acrescentando, em relação ao ConDiário Oficial de Contas

vite 25/2005, o fato da nota fiscal da mercadoria vendida
(camisas) ter sido emitida depois de expirado o prazo do
Convênio SEDETUR/ES nº 005/2005.
Considera a área técnica que não serve como argumento indutivo a concluir que determinado serviço não foi
prestado o fato de não constar nos documentos fiscais
a retenção dos tributos devidos. Assevera, demais disso,
que no tocante à prestação de serviços gráficos e serviços de transporte há conflitos relativos à competência tributaria entre os entes federativos; e quanto aos serviços
de radiodifusão não incide ISS e nem ICMS por expressa disposição constitucional. Por fim, constata que não
foi a Nota Fiscal 639/2005 (Convenio 25/2005) emitida
depois de expirado o prazo do Convênio como afirmado
pelos tomadores de contas, uma vez que foi emitida em
20/5/2005 e o convênio expirou em 21/5/2005.
Diante da fragilidade dos indícios probatórios trazidos
pelos tomadores de contas frente às considerações anteriores, entende a área técnica que os fatos relacionados aos Convites 24/2005, 25/2005 e 30/2005 devem ser
desconsiderados.
Convite 29/2005 (serviços de segurança):
Corroborando parecer expedido pela Comissão de Tomada de Contas, sustenta a área técnica que não havendo comprovação de que efetivamente foram os serviços prestados, ou mesmo autorizada sua execução
por autoridade competente, considera irregular a liquidação da despesa com segurança estabelecido no Convite 29/2005, sugerindo a inclusão deste fato na Instrução Técnica Inicial para possibilitar aos responsabilizados
o exercício da ampla defesa e do contraditório, como será detalhado adiante.
www.tce.es.gov.br

Convite 28/2005 (hospedagem e alimentos):
Esta contratação, que teve por objeto a alimentação e
hospedagem para agentes que atuaram no Projeto “Turismo Nossa Maior Riqueza” (exercício de 2005), desencadeou a instauração da presente tomada de contas.
No tocante à alimentação, nenhuma irregularidade foi
trazida pela auditoria ordinária ou mesmo pela Comissão
de Tomada de Contas, estando o feito regular neste aspecto.
Diante do exposto, expediu a 5ª Secretaria de Controle
Externo a Instrução Técnica Inicial nº 20/2016 com proposta de encaminhamento processual acolhida pelo Relator à época – Conselheiro José Antônio Pimentel, que
em respeito ao direito do contraditório e da ampla defesa decidiu monocraticamente pela CITAÇÃO dos responsáveis descritos no quadro adiante, para que, no prazo de
trinta dias, apresentassem alegações de defesa e/ou recolhessem as importâncias devidas em razão dos achados apontados:
Responsáveis Solidários

SUBITENS/ IRREGULARI- IMPORTÂNCIA DEVIDA -

DADES (ITI 20/2016)
VRTE
Valter Luiz Potratz – Pre- 2.1.1 – Liquidação irre- 27.066,77
feito Municipal

gular de despesa (Pagamento a maior) – Convi-

Nelson Morghetti Junior te 028/2005.
– Sec. Mun. Administração e Finanças
Permínio

Muniz

Gui-

marães – ME – Empresa
Contratada

Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Valter Luiz Potratz – Pre- 2.1.2 – Liquidação irregu- 11.315,77
feito Municipal

lar de despesa – Convite
029/2005.

Nelson Morghetti Junior
– Sec. Mun. Administração e Finanças
Sthywes Amara Silva ME – Empresa Contratada

Preliminarmente, verifico que ao proceder a área técnica ao exame da preliminar de prescrição punitiva quanto às irregularidades retro mencionadas, suscitada pelo
Sr. Nelson Morghetti Júnior quando da defesa apresentada, sem contraposição do Ministério Público de Contas,
sustentou que as “ações de ressarcimento do erário por
danos decorrentes de atos de improbidade administrativas são imprescritíveis”; considerando que o prazo de
cinco anos “é apenas para aplicação de pena (suspensão
dos direitos políticos, perda da função pública, proibição
de contratar com o Poder Público), não para o ressarcimento dos danos aos cofres públicos”(grifo original); e,
ao final, sugeriu a aplicação de multa pecuniária aos responsáveis.
Acompanho o parcialmente o entendimento externado
pela área técnica e pelo Ministério Público de Contas, já
que também não considero cabível ao caso em exame a
aplicação da prescrição sancionatória desta Corte, ainda
que por fundamentos diversos, e tenho por imprescritíveis as ações de ressarcimento em favor do erário.
Ou seja, por se tratar de processo de tomada de contas
instaurada pela Prefeitura de Piúma por determinação
desta Corte, a contagem prescricional teve início quando
da autuação definitiva do feito no Tribunal, nos termos
Diário Oficial de Contas

do art. 71, § 2º, I da Lei Complementar nº 621/2012, fato ocorrido em 7/12/2015, sendo interrompida quando
da citação válida dos responsáveis em 2016, e só exaurirá
por completo em 2021.
Sendo assim, não se deu a prescrição da ação sancionatória deste Tribunal em relação aos apontamentos de irregularidade descritos nos subitens 2.1.1 e 2.2.1 da Instrução Técnica Inicial 20/2016, não se isentando os responsáveis da condenação à multa em razão do decurso
de lapso temporal inferior a cinco anos entre a autuação
no Tribunal da Tomada de Contas Especial aqui tratada e
a citação válida dos responsáveis; não obstando, ainda, o
ressarcimento de dano ao erário.
É de esclarecer que configurado dano ao erário, já se encontra pacificado nesta Corte que a responsabilidade pelo débito deve recair solidariamente sobre os agentes públicos que praticaram o ato irregular e sobre os terceiros que hajam concorrido para o cometimento do dano
apurado, devendo ambos ter as contas julgadas irregulares, com base em interpretação sistemática das disposições dos art. 70, parágrafo único da Constituição Federal
e do art. 71, inciso III da Constituição Estadual, combinados com art. 87, incisos I e II da Lei Complementar Estadual 621/2012 e no art. 163, § 6º, incisos I e II da Resolução TC 261/2013.
Registre-se que o Tribunal de Contas da União também
adota tal entendimento, consoante se infere da Súmula
TCU 186:
Consideram-se sob a jurisdição do Tribunal de Contas da
União os co-autores, embora sem vínculo com o serviço
público, de peculato praticado por servidores - quer sejam ou não Ordenadores de Despesas ou dirigentes de
órgãos - da Administração Direta ou Indireta da União e
www.tce.es.gov.br

Fundação instituída ou mantida pelo Poder Público, e,
ainda, pertencentes a qualquer outra entidade, que gerencie recursos públicos, independentemente da sua natureza jurídica e do nível quantitativo da sua participação
no capital social. A juízo do Tribunal, atentas as circunstâncias ou peculiaridades de cada caso, os aludidos coautores estão sujeitos à tomada de contas especial, em que
se quantifiquem os débitos e se individualizem as responsabilidades ou se defina a solidariedade, sem prejuízo da
adoção, pelas autoridades ou pelos órgãos competentes,
das medidas administrativas, civis e penais cabíveis, nas
instâncias próprias e distintas.
Em prosseguimento, verifico que divergem o corpo técnico desta Corte e o Ministério Público de Contas quanto à
legitimidade passiva do Sr. Nelson Morghetti Júnior – Secretário Municipal de Administração e Finanças.
A Secex Denúncia, em manifestação conclusiva, confeccionou a Instrução Técnica Conclusiva 757/2017-5 na
qual opina pelo não acolhimento da legitimidade passiva do Sr. Nelson Morghetti Júnior – Secretário Municipal
de Administração e Finanças à época, por considerar que
“houve uma inexigibilidade de conduta diversa por parte
do Secretário, devendo ser excluído do rol dos responsáveis em virtude de ausência de culpabilidade na sua conduta”, assim justificando:
Conforme visto na análise da preliminar acima, em sua
peça processual o defendente trouxe provas de que o recebimento do objeto não era de sua responsabilidade,
pois os eventos da Pasta Turismo eram gerenciados por
Secretaria específica e pelo próprio Prefeito Municipal.
Pela análise efetuada nas provas apresentadas pelo defendente e mais precisamente pelo Termo de Oitiva prestado à Promotoria de Justiça de Piúma à (fl. 900) dos auSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tos, há fortes indícios de que as alegações do defendente
merecem prosperar.
Neste a Srª NILZETE LOUREDO ADÃO ao prestar depoimento espontâneo ao Ministério Público por meio da sua
Promotoria de Justiça de Piúma confirma as informações
do defendente acerca da sua não participação em todos
os certames,(...)
Em outro trecho extraem-se informações de que de fato
era a Secretaria Municipal de Turismo, à época chefiada
por Shirlene Zetun Potratz, mulher do Prefeito Valter Potratz, que era a responsável pela contratação dos serviços
de festividades como a do projeto em análise.
Diante do exposto parecem proceder as alegações do defendente ao assinar a nota de liquidação junto com o Prefeito, o fez, acreditando nas outras manifestações exaradas por outras autoridades como o procurador-geral,
presidente da CPL, dentre outras.
Dessa maneira, procede também a alegação de ser impossível ao defendente largar sua pasta para verificar in
loco todos os processos que passavam por sua secretaria
para liquidação.
Não obstante, diverge o Ministério Público de Contas da
área técnica, por considerar que “houve responsabilidade concorrente do supracitado agente (...) com o Prefeito Municipal na liquidação dos serviços ora fiscalizados”,
e esclarece:
Conforme se extrai do documento colacionado à fl. 334
dos presentes autos, constata-se que a Ordem de Pagamento, consignada à empresa Permínio Muniz Guimarães-ME - cujos serviços, apesar de não cumpridos na
íntegra, foram pagos em sua plenitude -, restou assinada tanto pelo Chefe do Poder Executivo quanto pelo exDiário Oficial de Contas

-Secretário de Administração e Finanças. Destarte, considerando os preceitos enunciados pelo artigo 63 da Lei
4.320/64, evidencia-se, em tese, que ambos os agentes
políticos supostamente verificaram o direito adquirido
pelo credor, tendo por base títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. (...)
Feitas essas considerações, conclui:
(...) pela manutenção do Senhor Nelson Morghetti Junior no polo passivo da relação jurídica no tocante aos
serviços analisados no item 2.1 da Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 757/2017-5, referente ao Convite nº.
28/2005, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a 27.066,77 VRTE´s, em solidariedade com o Chefe do Poder Executivo e a empresa Permínio Muniz Guimarães-ME, sem prejuízo de cominação de multa, mantendo-se as demais proposições da parte dispositiva da
análise técnica.
Com efeito, no concerne ao achado de auditoria apontado no item 2.1.1 da ITI 20/2016, que remete à irregular liquidação e pagamento de despesas de hospedagem
(Convite 28/2005), constata-se que o ex-secretário Nelson Morghetti e o ex-Prefeito Valter Luiz Potratz subscritaram autorização de pagamento à empresa Permínio
Muniz Guimarães (Bárbara Pousada); assumindo, assim,
a responsabilidade pela atestação dos serviços na medida em que fizeram constar na própria ordem de pagamento declaração de que foi a despesa liquidada nos
moldes do art. 63 da Lei 4.320/1964, sem comprovação
da regular prestação dos serviços à Administração por
meio de elementos idôneos, conforme apurou a área técnica do Tribunal.
Demais disso, a unidade técnica desta Corte constatou
que a pousada comporta no máximo 50 pessoas, o que
www.tce.es.gov.br

resultaria em apenas 200 diárias no período de 4 (quatro) dias durante o qual se deu o evento “Turismo Nossa Maior Riqueza” em Piúma; concluindo por irregular a
liquidação e pagamento de 2.200 diárias, no montante
equivalente a 27.066,77 VRTE.
Por outro lado, não consta nos autos Ordem de Pagamento à empresa Sthywes Amaro Silva ME relativa à prestação de serviços de segurança (Convite 29/2005).
Contudo, na prestação de contas do Convenio SEDETUR
nº 05/2005, essa despesa consta do Anexo E – Relação
de Pagamentos, atestado pelo Sr. Valter Luiz Potratz e pelo Sr. Nelson Morghetti Júnior, este como responsável pela execução do Convênio, tendo a área técnica desta Corte apontado que não há comprovação da efetiva prestação de tais serviços, nem mesmo prova de existência de
autorização de funcionamento da empresa na área de vigilância expedida pelo Ministério da Justiça, concluindo
por irregular a liquidação e pagamento no montante de
11.315,77 VRTE a título de prestação de serviços de segurança.
Por sua correlação com o tema, é pertinente trazer o posicionamento do Tribunal de Contas da União versando
sobre solidariedade:
Todos os que concorrerem para o cometimento de dano ao erário podem ser responsabilizados solidariamente, independentemente da existência de dolo ou má-fé,
bastando a presença do elemento culpa, além do nexo
de causalidade entre a ação omissivo-comissiva e o dano constatado.
Vê-se, pois, que a citação solidária do Sr. Valter Luiz Potratz e do Sr. Nelson Morghetti Júnior aqui tratada, se deveu a autorizações de pagamento às empresas prestadoSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ras de serviços em valores superiores ao apurado pela
unidade técnica do Tribunal ou sem que existisse efetiva comprovação dos serviços prestados à Administração.
Nesse ponto, a contrario sensu do afirmado em sede de
sustentação oral, o reconhecimento da conduta dos gestores é qualificada na omissão de praticar um ato quando
havia um dever jurídico de fazê-lo, em flagrante violação
ao seu dever legal de fiscalizar, executar e autorizar pagamentos referente ao convênio firmado com o Estado do
Espírito Santo, não se confundindo com mera suposição
de conduta irregular.
Ao ocupar cargos de direção na administração pública,
seja agente político ou estritamente administrativo, assumem-se atribuições inerentes àquela atividade, adequadamente estruturada numa cadeia de comando, com segregação de funções e hierarquizada, tal qual o modelo
lógico-funcional de matriz weberiano, mas com responsabilidades compartilhas quando delegadas.
Assim, na 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.
Não se pode considerar a atuação do responsável como
uma mera formalidade ou como ato de cunho gerencial
impassível de apuração por parte deste Tribunal, uma vez
que sua conduta expressa concordância com as análises
e práticas de seus subordinados, qualificada como culpa
in eligendo e que tinha o dever de supervisionar, qualificada como culpa in vigilando, chancela sem a qual as irDiário Oficial de Contas

regularidades não poderiam ter ocorrido.
Destaca ainda a área técnica, quando da instrução conclusiva, uma circunstância agravante: o fato de não ter sido nomeado o fiscal dos contratos aqui tratados, de forma que “as autoridades liquidantes e autorizadoras do
pagamento da despesa avocaram para si tal responsabilização (fiscalização da execução do contratual)”.
É de se esclarecer que a imputação das dívidas solidárias aos responsáveis decorre de fonte legal (solidariedade legal), destacando o preceituado no art. 37, §5º Constituição Federal, que ressalva a imprescritibilidade das
ações de ressarcimento de dano configurado; bem assim,
do disposto no art. 87, incisos I e II da Lei Complementar 621/2012 e no art. 163, § 6º, incisos I e II da Resolução TC 261/2013, segundo os quais cabe a esta Corte de
Contas fixar responsabilidade solidária do agente público
que praticar ato ilegítimo ou antieconômico e do terceiro que, como contratante ou parte interessada na prática
do mesmo ato, de qualquer modo haja concorrido para o
cometimento do dano apurado.
Assim, considerando que embora tenham apresentado
suas defesas em momento oportuno, não se eximiram os
responsáveis das irregularidades apuradas, restando configurado o nexo de causalidade entre os sobreditos prejuízos suportados pelo erário e a conduta culposa do Sr.
Valter Luiz Potratz e do Sr. Nelson Morghetti Júnior, impondo-se aos agentes públicos aqui apontados, em regime de solidariedade, o ressarcimento ao erário municipal do montante equivalente a 38.382,54 VRTE por prática de atos irregulares e antieconômicos, além de imputação de multa individual frente à gravidade das irregularidades observadas.
Demais disso, considerando que a responsabilidade pewww.tce.es.gov.br

lo débito a ser ressarcido ao erário deve recair solidariamente também sobre as empresas contratadas que hajam concorrido para o cometimento do dano apurado, e
restando comprovada a realização de pagamentos sem
comprovação da efetiva contraprestação dos serviços; da
mesma forma, impõe-se à empresa Permínio Muniz Guimarães ME e à empresa Sthywes Amaro Silva ME, em solidariedade com os agentes públicos retro mencionados,
o ressarcimento ao erário municipal dos montantes equivalentes a 27.066,77 VRTE e 11.315,77 VRTE, respectivamente, além de multa individual.
Registro que cabe por parte desta Corte a cobrança do
débito assentado anteriormente ainda que já tenha a Secretaria de Estado de Desenvolvimento-SEDES procedido
à cobrança da totalidade dos recursos estaduais repassados ao município quando impugnou a prestação de contas do Convênio SEDETUR nº 005/2005 apresentada pela Prefeitura Municipal de Piúma, abarcando os recursos
que custearam os Convites nº 28/2005 e nº 29/2005.
Vale dizer: o parcelamento da totalidade dos recursos repassados por meio do Convênio 005/2005, glosados pela SEDES em 30/10/2008, majorado de juros e correção
monetária, foi solicitado pela Prefeitura ao Estado em
15/5/2009, tendo sido o valor a restituir dividido em 36
parcelas mensais, vencendo a primeira em 6/7/2009 e a
última em 5/6/2012. Foram as parcelas tempestivamente quitadas, ainda que da 1ª a 10ª parcela o pagamento
não tenha sido integral, resultando em um saldo a pagar
no valor de R$ 8.580,40, conforme demonstra a planilha
apresentada pela SEDES em 24/10/2012, apensa às folhas 580/581do presente processo.
No tocante à conversão dos presentes autos em Tomada
de Contas Especial nos termos do art. 57, inciso IV da Lei
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Complementar nº 621/2012, como sugere a área técnica e o Ministério Público de Contas em face da existência
de dano ao erário no valor de 38.382,54 VRTE; considero que tal procedimento não se aplica ao caso vertente,
por não haver necessidade de adequação da natureza do
processo para fins de julgamento, considerando se tratar
de Tomada de Contas Especial instaurada pela Prefeitura Municipal de Piúma por determinação desta Corte em
razão de indícios de dano ao erário apurado em auditoria
ordinária, e não de processo de fiscalização.
Ademais, sendo o valor do débito a restituir superior a
20.000 VRTE
, por força do § 1º do art. 154 da Resolução TCEES
261/2013, deve esta Corte proceder ao julgamento do
presente processo em separado da respectiva prestação
de contas anual do administrador ou ordenador de despesas.
3. CONCLUSÃO.
Ante o exposto, corroborando parcialmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas VOTO no sentido de que este Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. MANTER o Sr. Nelson Morghetti Júnior – Secretário
Municipal de Administração e Finanças (exercício 2005)
no pólo passivo a despeito da Preliminar suscitada na Instrução Técnica Conclusiva nº 757/2017-5, conforme funDiário Oficial de Contas

damentação constante no corpo deste voto

tos nos subitens 2.1.1 e 2.2.1 da Instrução Técnica Con-

1.2. Acompanhar parcialmente o entendimento da área
técnica e integralmente o parecer ministerial, por RECONHECER as irregularidades e responsabilidades apontadas nos itens 2.1 e 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva
757/2017-5, descritas abaixo:

clusiva 757/2017-5, condenando-o ao ressarcimento no

1.2.1 – LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESAS – fundamento legal: arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64;

segue:

1.2.1.1 - CONVITE 28/2005:
Responsáveis: Sr. Valter Luiz Potratz (Prefeito Municipal
– exercício 2005), Sr. Nelson Morghetti Junior (Secretário
Municipal de Administração e Finanças – exercício 2005)
e Permínio Muniz Guimarães-ME (empresa contratada);

total de 38.382,54 VRTE ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, solidariamente com os corresponsáveis e respectivos danos produzidos, na forma que se
ITC 757/2017-5
subitem 2.1.1

subitem 2.2.1

Valor passível de ressarcimento ao erário: equivalente a
27.066,77 VRTE.
1.2.2 – LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA – fundamento legal: arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64;
– CONVITE 29/2005:

devedores solidários Dano produzido (VRTE)
Valter Luiz Potratz, 27.066,77
solidariamente com
Nélson Morghetti Junior e Permínio Muniz Guimarães ME
Valter Luiz Potratz, so- 11.315,77
lidariamente com Nélson Morghetti Junior
e Sthywes Amaro Silva ME
TOTAL
38.382,54

1.3.2 – NELSON MORGHETTI JUNIOR – Secretário Muni-

Responsáveis: Sr. Valter Luiz Potratz (Prefeito Municipal
– exercício 2005), Sr. Nelson Morghetti Junior (Secretário
Municipal de Administração e Finanças – exercício 2005)
e Sthywes Amaro Silva (empresa contratada);

cipal de Administração e Finanças no exercício de 2005,

Valor passível de ressarcimento ao erário: equivalente a
11.315,77 VRTE

nando-o ao ressarcimento no total de 38.382,54 VRTE ao

1.3. Acompanhar parcialmente o entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas, por REJEITAR
as alegações de defesa e JULGAR IRREGULARES as contas de:

neas “c” e “d” da Lei Complementar 621/2012, solidaria-

1.3.1 - VALTER LUIZ POTRATZ – Prefeito de Piúma no
exercício de 2005, em razão do cometimento de infrações que causaram danos injustificados ao erário descriwww.tce.es.gov.br

em razão do cometimento de infrações que causaram danos injustificados ao erário descritos nos subitens 2.1.1 e
2.2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 757/2017-5, condeerário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alímente com os corresponsáveis e respectivos danos produzidos, na forma que se segue:
ITC 757/2017-5
subitem 2.1.1

devedores solidários
Dano produzido (VRTE)
Nelson Morghetti Junior, 27.066,77
solidariamente com Valter Luiz Potratz e Permínio Muniz Guimarães ME
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subitem 2.2.1

Nelson

Morghetti

Ju- 11.315,77

nior, solidariamente com
Valter Luiz Potratz e
Sthywes Amaro Silva ME
TOTAL
38.382,54

1.3.3 – PERMÍNIO MUNIZ GUIMARÃES ME, prestadora
de serviços de hospedagem, em razão do recebimento
por serviços cuja execução não restou comprovada, descritos no subitem 2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva
757/2017; condenando-o ao ressarcimento no total de
27.066,77 VRTE ao erário municipal, em solidariedade
com o Sr. Valter Luiz Potratz e o Sr. Nelson Morghetti Junior, já qualificados, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/2012.
1.3.4 – STHYWES AMARO SILVA, prestadora de serviços
de hospedagem, em razão do recebimento por serviços
cuja execução não restou comprovada, descritos no subitem 2.2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 757/2017; condenando-o ao ressarcimento no total de 11.315,77 VRTE ao erário municipal, em solidariedade com o Sr. Valter
Luiz Potratz e o Sr. Nelson Morghetti Junior, já qualificados, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d”
da Lei Complementar 621/2012.
1.5. APLICAR MULTA pecuniária no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais) ao responsável, Sr. Valter Luiz Potratz,
em razão da gravidade das irregularidades dispostas
nos subitens 2.1 e 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva
757/2017, com amparo no art. 87, inciso IV, e art. 135, inciso II da Lei Complementar nº 621/2012.
1.6. APLICAR MULTA pecuniária no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais) ao responsável, Sr. Nelson Morghetti Junior em razão da gravidade das irregularidades dispostas nos subitens 2.1 e 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva
Diário Oficial de Contas

757/2017, com amparo no art. 87, inciso IV, e art. 135, inciso II da Lei Complementar nº 621/2012.
1.7. APLICAR MULTA pecuniária no valor de R$ R$5.000,00
(cinco mil reais) à empresa Permínio Muniz Guimarães
ME, com amparo no art. 87, inciso IV, e art. 135, inciso II
da Lei Complementar nº 621/2012, considerando que a
irregularidade atinente ao subitem 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 757/2017 tem natureza grave.
1.8. APLICAR MULTA pecuniária no valor de R$
R$5.000,00 (cinco mil reais) à empresa Sthywes Amaro
Silva ME, com amparo no art. 87, inciso IV, e art. 135, inciso II da Lei Complementar nº 621/2012, considerando
que a irregularidade atinente ao subitem 2.2 da Instrução
Técnica Conclusiva 757/2017 tem natureza grave.
1.9. OFICIAR à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
– SEDES para que tome conhecimento dos fatos e adote
as providências necessárias ao integral e regular cumprimento do Convênio SEDETUR nº 005/2005.
1.10. DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição – RELATOR
VOTO DO EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada em 18/05/2012 pela Prefeitura Municipal
de Piúma, conforme a Decisão TC 3860/2009, proferida
em sessão plenária realizada em 02/07/2009, acolhendo
voto do Conselheiro Relator em substituição Marco Antônio da Silva.
www.tce.es.gov.br

A referida deliberação ocorreu em virtude da necessidade de averiguação, identificação dos responsáveis, bem
como quantificar potenciais danos associados acerca da
contratação de hospedagem para a equipe de apoio firmada junto a empresa Perminio Muniz Guimarães, ao
tempo da implementação do Projeto “Turismo Nossa
Maior Riqueza” na unidade gestora em comento, no mês
de abril de 2005, sendo este custeado com recursos do
Convênio nº 005/2005 celebrado junto ao Estado do Espírito Santo, por intermédio da SEDETUR.
Ato contínuo, a SecexDenúncias – Secretaria de Controle
Externo de Denúncias e Representações elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 757/2017-5 (doc. 25),
nos termos abaixo:
3.2.1.1. Sugerir o não acolhimento da legitimidade passiva do Senhor Nelson Morghetti Junior – Secretário Municipal de Administração e Finanças, conforme item 2.1,
“b” desta ITC.
3.2.1.2. Converter os presentes autos em Tomada de
Contas Especial em face da existência de dano ao erário,
presentificado nos itens 2.1 e 2.2, com o valor total de R$
R$ 122.305,96 (cento e vinte e dois mil trezentos e cinco
reais e noventa e seis centavos), equivalentes a 38.382,
54 VRTE´s (2017), na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei
Complementar n° 621/2012, ressaltando que os responsáveis já foram devidamente citados quanto à possibilidade de ressarcimento na forma do artigo 157, inciso II,
da Resolução TCE 261/2013.
3.2.2. Rejeitar as razões de justificativas do senhor Valter Luiz Potratz, em razão da irregularidade disposta nos
itens 2.1, 2.2, desta Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a aplicação de multa ao responsável com amparo no
art. 87, inciso IV e artigo 135, inciso II da Lei ComplemenSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tar n° 621/12;
3.2.3. Rejeitar as razões de justificativas da pessoa jurídica Permínio Muniz Guimarães-ME, em razão da irregularidade dispostas no item 2.1 desta Instrução Técnica
Conclusiva sugerindo a aplicação de multa ao responsável com amparo no art. 87, inciso IV e artigo 135, inciso II
da Lei Complementar n° 621/12;
3.2.4. Rejeitar as razões de justificativas da pessoa jurídica Sthywes Amaro Silva-ME, em razão da irregularidade
disposta no item 2.2 desta Instrução Técnica Conclusiva
sugerindo a aplicação de multa ao responsável com amparo no art. 87, inciso IV e artigo 135, inciso II da Lei Complementar n° 621/12;
3.2.6. Julgar irregulares as contas do senhor Valter Luiz
Potratz – Prefeito Municipal de Piúma nos exercícios de
2005 a 2008, pela prática das irregularidades presentificadas nos itens 2.1, 2.2 que causaram dano injustificado
ao erário, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$
122.305,96 (cento e vinte e dois mil reais e noventa e seis
centavos), equivalentes 38.382, 54 VRTE, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar nº621/2012;
O Ministério Público de Contas, de acordo com o parecer exarado pelo Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, situado no doc. 29, divergiu da área
técnica, por entender que houve a responsabilidade concorrente do agente político com o Prefeito Municipal na
liquidação dos serviços aqui fiscalizados.
Ato contínuo, no dia 09 de maio de 2018, realizou-se a
14ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara, sendo na oportunidade feita sustentação oral pela Dra. Rebeca Rauta
Morghetti, representante do Sr. Nelson Morghetti e em
Diário Oficial de Contas

seguida proferido o voto do relator, conforme o doc. 40,
formando o acordão nos seguintes termos infra mencionados, quais sejam:
MANTER o Sr. Nelson Morghetti Júnior – Secretário Municipal de Administração e Finanças (exercício 2005) no
polo passivo a despeito da Preliminar suscitada na Instrução Técnica Conclusiva nº 757/2017-5, conforme fundamentação constante no corpo deste voto.
Acompanhar parcialmente o entendimento da área técnica e integralmente o parecer ministerial, por RECONHECER as irregularidades e responsabilidades apontadas nos itens 2.1 e 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva
757/2017-5, descritas abaixo:
2.1 – LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESAS – fundamento legal: arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64;

Acompanhar parcialmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, por REJEITAR as
alegações de defesa e JULGAR IRREGULARES as contas
de:
- VALTER LUIZ POTRATZ – Prefeito de Piúma no exercício de 2005, em razão do cometimento de infrações que
causaram danos injustificados ao erário descritos nos
subitens 2.1.1 e 2.2.1 da Instrução Técnica Conclusiva
757/2017-5, condenando-o ao ressarcimento no total de
38.382,54 VRTE ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, solidariamente com os corresponsáveis e
respectivos danos produzidos, na forma que se segue:
ITC 757/2017-5
subitem 2.1.1

2.1.1 - CONVITE 28/2005:
Responsáveis: Sr. Valter Luiz Potratz (Prefeito Municipal
– exercício 2005), Sr. Nelson Morghetti Junior (Secretário
Municipal de Administração e Finanças – exercício 2005)
e Permínio Muniz Guimarães-ME (empresa contratada);
Valor passível de ressarcimento ao erário: equivalente a
27.066,77 VRTE.
2.2 – LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA – fundamento legal: arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64;
– CONVITE 29/2005:
Responsáveis: Sr. Valter Luiz Potratz (Prefeito Municipal
– exercício 2005), Sr. Nelson Morghetti Junior (Secretário
Municipal de Administração e Finanças – exercício 2005)
e Sthywes Amaro Silva (empresa contratada);
Valor passível de ressarcimento ao erário: equivalente a
11.315,77 VRTE
www.tce.es.gov.br

subitem 2.2.1

devedores solidários
Valter Luiz Potratz,
solidariamente com
Nélson Morghetti Junior
e Permínio Muniz
Guimarães ME
Valter Luiz Potratz,
solidariamente com
Nélson Morghetti Junior
e Sthywes Amaro Silva
ME
TOTAL

Dano produzido (VRTE)
27.066,77

11.315,77

38.382,54

3.2 – NELSON MORGHETTI JUNIOR – Secretário Municipal de Administração e Finanças no exercício de 2005,
em razão do cometimento de infrações que causaram danos injustificados ao erário descritos nos subitens 2.1.1 e
2.2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 757/2017-5, condenando-o ao ressarcimento no total de 38.382,54 VRTE ao
erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/2012, solidariamente com os corresponsáveis e respectivos danos produzidos, na forma que se segue:
ITC 757/2017-5

devedores solidários Dano produzido (VRTE)

Segunda-feira, 9 de julho de 2018

622

ATOS DA 2a CÂMARA
subitem 2.1.1

subitem 2.2.1

Nelson Morghetti Ju- 27.066,77
nior, solidariamente
com Valter Luiz Potratz e Permínio Muniz Guimarães ME
Nelson Morghetti Ju- 11.315,77
nior, solidariamente
com Valter Luiz Potratz e Sthywes Amaro Silva ME
TOTAL
38.382,54

3.3 – PERMÍNIO MUNIZ GUIMARÃES ME, prestadora
de serviços de hospedagem, em razão do recebimento
por serviços cuja execução não restou comprovada, descritos no subitem 2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva
757/2017; condenando-o ao ressarcimento no total de
27.066,77 VRTE ao erário municipal, em solidariedade
com o Sr. Valter Luiz Potratz e o Sr. Nelson Morghetti Junior, já qualificados, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/2012.

APLICAR MULTA pecuniária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao responsável, Sr. Nelson Morghetti Junior em razão da gravidade das irregularidades dispostas nos subitens 2.1 e 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva
757/2017, com amparo no art. 87, inciso IV, e art. 135, inciso II da Lei Complementar nº 621/2012.
APLICAR MULTA pecuniária no valor de R$ R$5.000,00
(cinco mil reais) à empresa Permínio Muniz Guimarães
ME, com amparo no art. 87, inciso IV, e art. 135, inciso II
da Lei Complementar nº 621/2012, considerando que a
irregularidade atinente ao subitem 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 757/2017 tem natureza grave.
APLICAR MULTA pecuniária no valor de R$ R$5.000,00
(cinco mil reais) à empresa Sthywes Amaro Silva ME, com
amparo no art. 87, inciso IV, e art. 135, inciso II da Lei
Complementar nº 621/2012, considerando que a irregularidade atinente ao subitem 2.2 da Instrução Técnica
Conclusiva 757/2017 tem natureza grave.

3.4 – STHYWES AMARO SILVA, prestadora de serviços de
hospedagem, em razão do recebimento por serviços cuja
execução não restou comprovada, descritos no subitem
2.2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 757/2017; condenando-o ao ressarcimento no total de 11.315,77 VRTE ao
erário municipal, em solidariedade com o Sr. Valter Luiz
Potratz e o Sr. Nelson Morghetti Junior, já qualificados,
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da
Lei Complementar 621/2012.

OFICIAR à Secretaria de Estado de Desenvolvimento –
SEDES para que tome conhecimento dos fatos e adote
as providências necessárias ao integral e regular cumprimento do Convênio SEDETUR nº 005/2005.

APLICAR MULTA pecuniária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao responsável, Sr. Valter Luiz Potratz, em razão da gravidade das irregularidades dispostas nos subitens 2.1 e 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva 757/2017,
com amparo no art. 87, inciso IV, e art. 135, inciso II da Lei
Complementar nº 621/2012.

De plano, tratarei acerca da responsabilidade imputada
ao Sr. Nelson Morghetti Junior, eis que tal ponto fora objeto de controvérsia entre a área técnica, bem como o Relator e o Ministério Público.
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DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO

Conforme ressai da Instrução Técnica Conclusiva ITC nº
757/2017-5 (doc. 25), é possível observar o Convênio em
www.tce.es.gov.br

apreço celebrado junto à empresa Perminio Muniz Guimarães, no valor de R$ 48.000,00 para hospedagem,
bem como R$ 30.000,00 junto a empresa Bella Itália Alimentos LTDA., a título de alimentação.
Contudo, fora emitida pela primeira empresa a nota fiscal nº 511, ratificando o fornecimento de 2.400 diárias
para os quatro dias de evento. Todavia, constatou-se posteriormente que o local escolhido para o evento apenas
possuía capacidade para a acomodação de 50 pessoas
por dia, resultando assim no gasto de apenas 200 diárias.
Por tal explanação, o valor correto a ser recebido seria de
R$ 4.000,00 e não de R$ 48.000,00.
Dessa forma, a empresa Perminio Muniz Guimarães deve ser responsabilizada pelo recebimento a maior, tendo
em vista a ausência de contraprestação de serviço, sendo
solidariamente responsáveis o Sr. Valter Luiz Potratz, Prefeito Municipal e ordenador de despesas da unidade gestora, conjuntamente com o Sr. Nelson Morghetti Junior,
Secretário Municipal de Administração e Finanças, considerando a liquidação e autorização de ambos para o pagamento da despesa sem a comprovação real do serviço.
Entretanto, de acordo com a arguição preliminar do Sr.
Nelson Morghetti Junior, devidamente analisada às págs.
16/20 do doc. 25, vê-se a alegação acerca da ocorrência
da prescrição punitiva acerca da irregularidade evidenciada, considerando o passar do lapso temporal de mais
de 10 anos.
Além disso, fora sustentado por aquele que o recebimento do objeto não era de sua responsabilidade, tendo em
vista que os eventos da Pasta Turismo eram gerenciados
por Secretaria específica e pelo Prefeito Municipal.
Pois bem, de plano, sabe-se que a pretensão de ressarciSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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mento pelo prejuízo causado ao erário é imprescritível,
caindo por terra a preliminar de prescrição da pretensão
punitiva Estatal arguida. Ao passo que o prazo de cinco
anos é somente para aplicação de penalidade por eventuais atos ilícitos.
No que tange o mérito, vejo que fora alegada a ausência
de provas acerca de que o objeto não era de sua responsabilidade, sendo tal argumento pautado no Termo de
Oitiva prestado à Promotoria de Justiça de Piúma (fls.900
dos autos físicos), sendo realmente constatada a carência de responsabilidade do Sr. Nelson Morghetti Junior na
contratação, eis que a Secretaria Municipal de Turismo,
à época da licitação fora chefiada por Shirlene Zetun Potratz, esposa do Prefeito, sendo esta a verdadeira responsável pela contratação dos serviços de festividades, inclusive o projeto aqui fiscalizado.
Por todo o exposto, flagrante está a configuração de ilegitimidade passiva do Secretário Nelson Morghetti Junior, considerando que este não participou da liquidação
e autorização do referido Projeto, razão pela qual entendo que este deve ser excluído do rol de responsáveis pela
ausência de culpabilidade em sua conduta.
Quanto aos demais itens constantes na referida ITC, entendo na mesma linha de raciocínio cujo teor transcreve-se, in verbis:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELOS DEFENDENTES
Permínio Muniz Guimarães-ME (fls. 805/813)
A defesa apresentada pela empresa aduz em síntese que
não há nenhum apontamento de que os serviços não tenham sido entregues à Administração, ou que tenham sido entregues com vícios que sustentariam sua devoluDiário Oficial de Contas

ção, pelo contrário, alega que os serviços contratados foram efetivamente prestados, sem, contudo, trazer qualquer espécie de prova aos autos.

é, o que pode ser realizado pelo governo. Despesa pública compõe-se dos seguintes estágios: i) empenho, ii) liquidação e iii) pagamento.

ANÁLISE CONCLUSIVA:

Liquidação é o segundo estágio da despesa e consiste na
verificação do direito adquirido pelo credor ou entidade
beneficiária. Tem por base títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito ou da habilitação ao benefício. Em outras palavras, é a confirmação de que o contratado cumpriu todas as obrigações contratuais assumidas.

Quanto à liquidação e pagamento por serviço não executado, estabelece o art.63, §2º, II da Lei 4.320/64 c/c
art.73 da Lei 8.666/93, in verbis:
‘’Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou
serviços prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.’’
“Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:
provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;”
Inicialmente cingiremos algumas assertivas acerca da irregularidade apontada na inicial em face da empresa.
Sabe-se que durante o estágio da liquidação da despesa
o atesto em nota fiscal tem por objetivo comprovar a efetiva prestação do serviço prestado, configurando importante ato no processo de despesa, no caso, a Liquidação.
Considera-se despesa pública o gasto autorizado no orçamento para atendimento das finalidades do Estado, isto
www.tce.es.gov.br

Logo, liquidação da despesa compreende todos os atos
de verificação e conferência, desde a prestação do serviço, conforme ajustado, até apuração do valor devido e a
quem se deve pagar.
Nenhuma despesa poderá ser paga sem estar devidamente liquidada. Após concluir o objeto, o contratado
deve apresentar nota fiscal, fatura ou recibo para efeito
de pagamento. A Atestação da prestação de serviço deve ser feita, por servidor da Administração, no verso do
documento apresentado, após atendidas todas as condições contratadas. Entretanto sabe-se que inexistia fiscal
do contrato durante a execução do contrato.
A liquidação da despesa deveria no presente caso ter por
base o contrato, se houver; nota de empenho ou equivalente; fatura, nota fiscal ou recibo, conforme o caso; documentos que atestem a regularidade fiscal ou social do
contratado; termo circunstanciado de recebimento definitivo dos serviços prestados.
Entretanto na defesa apresentada pela empresa Permínio Muniz Guimarães-ME, não há quaisquer espécies de
documentos ou indícios que possam comprovar a efetiva
prestação dos serviços.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Poderiam a título de exemplo ter trazido fotos do evento, folders ou outros meios de divulgação, documentos
de registros de hospedes ou, a relação nominal dos mesmos, testemunho de alguns participantes do projeto, entretanto, limitou-se a defesa a alegar que os serviços foram prestados.

para imputar responsabilidade a terceiro que der causa
a perda, extravio ou qualquer outra irregularidade, cujo
cometimento importe dano ao erário. No tocante ao mérito, ressaltou que “liquidação e pagamento estão umbilicalmente ligados, não podendo se falar em pagamento
devido se a despesa ocorreu irregularmente”.

diversas outras irregularidades decorrentes do processo
licitatório que abarcou a contratação celebrada com empresa (...), inclusive com contrato firmado sem a publicação exigida pela Lei 8666/93, entendo por manter a irregularidade com a respectiva restituição integral dos valores dispendidos.”

Ora, a ausência da Liquidação torna a despesa pública irregular, razão pela qual fica caracterizado dano ao erário
municipal de Piúma. Dessa maneira a culpabilidade da
empresa contratada deve permanecer não se conseguindo elidir a sua responsabilidade no presente caso.

Afirmou ainda que: “A liquidação, como segunda etapa
da despesa pública, é o momento que se averigua a entrega do produto ou a prestação do serviço em conformidade com o avençado pelo contratado com a Administração”. E lembrou que “cabe ao agente público formalmente designado como fiscal daquele contrato, atestar para
fins de liquidação e pagamento se a entrega do material
ou serviço foi realizado em consonância com as especificações contratadas”, destacando que, especificamente
na contratação em exame, nenhum servidor municipal
foi designado para fiscalizar o serviço prestado. O relator também observou a ocorrência de irregularidades no
transcorrer do procedimento licitatório, aduzindo que:
“Corrobora ainda, todo o cenário que se desenvolveu essa contratação, desde o seu nascedouro, em que se verifica publicidade precária na divulgação do certame, acarretando no comparecimento apenas da empresa vencedora, bem ainda nenhuma tentativa posterior da Administração em ampliar a competitividade, tampouco justificar o comparecimento de apenas uma empresa para
celebração de contrato vultoso de quase meio milhão de
reais no ano de 2010, cujo objeto não demandava complexidade, nem grande especialização que justificasse o
esvaziamento de possíveis interessados o que torna, portanto, difícil detectar até mesmo elementos de boa-fé”.
Finalizou afirmando que “diante da inexistência de prova robusta quanto à efetiva prestação do serviço, aliada a

O Plenário, à unanimidade, acordou em julgar irregulares
as contas da Câmara Municipal de Guarapari relativas ao
exercício de 2010, com o ressarcimento integral do dano, imputado solidariamente ao Presidente da Câmara e
à empresa contratada. (grifo nosso)

O próprio Tribunal de Contas do ES decidiu recentemente no Acordão TC-1033/2016-Plenário, TC 1785/2011, haver responsabilidade solidária entre o gestor e a empresa
prestadora do serviço. Veja-se:
Ausência de liquidação de despesas e irregularidades
em procedimento licitatório, ensejando a devolução integral ao erário de valores dispendidos em contrato de
assessoria.
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Guarapari referente ao exercício de 2010.
Dentre os indícios de irregularidades relatados no processo de Auditoria Especial em apenso, constatou-se a realização de pagamentos a empresa contratada para prestação de serviços de assessoria sem a efetiva liquidação de
despesas, haja vista não ter sido localizada documentação que comprovasse a execução. A empresa contratada
alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, aduzindo que não estaria subordinada à jurisdição deste Tribunal de Contas na condição de pessoa jurídica de direito
privado. O relator afastou a preliminar suscitada fazendo
menção aos artigos 70, parágrafo único, e 71, da Constituição Estadual, que atribuem competência a este órgão
Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Acordão TC-1033/2016-Plenário, TC 1785/2011, relator
Conselheiro Domingos Augusto Taufner, publicado em
28/11/2016 e no Informativo de Jurisprudência nº 42, do
TCE/ES.
Ademais, a defesa, em momento algum, apresenta defesa contra a argumentação, apresentada pela equipe
de auditoria, de que o limite máximo de hospedes que
o hotel comporta por dia é de 50 pessoas. Ora, se o hotel foi contratado para prestar serviços durante os 4 dias
do evento em tela, e o mesmo hospeda no máximo 50
pessoas por dia, forçosa é a conclusão de que a despesa
nesse cenário corresponderia NO MÁXIMO ao valor de
R$ 4.000,00 (200 diárias) e não ao montante pago de R$
48.000,00 (2.400 diárias).
Diante de todo o exposto, entende-se pela manutenção
da irregularidade aventada na inicial. É possível quantificar o dano causado aos cofres municipal, através da realização de pagamento desprovido da necessária liquidação, sendo que para a empresa Permínio Muniz Guimarães-ME foi pago irregularmente o valor de 27.660,77
VRTE´s, passíveis de ressarcimento ao erário solidariamente com os outros responsáveis.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Valter Luiz Potraz (fls. 827/832)
A defesa apresentada pelo ex-prefeito alega, em síntese,
que não seria possível admitir que o defendente seja responsável por ausência de documentos que não lhe cabiam a guarda.
E ainda que, como constatado pela Equipe de auditoria
do Tribunal de Contas do ES não existem provas suficientes para sua condenação. Em suas palavras:
“o reú tem direito a ser condenado com base em provas,
e não por mera presunção, até para que se tenha uma
decisão devidamente fundamentada, em decorrência da
prevalência dos princípios constitucionais da presunção
de inocência e in dúbio pro reo.
ANÁLISE CONCLUSIVA:
Conforme se pode observar nas considerações iniciais,
ao manifestar-se nos autos, a 5ª Secretaria de Controle Externo procedeu à Manifestação Técnica preliminar
nº 22/2016 (fls. 763/778), por meio da qual, após análise exaustiva da Tomada de Contas Especial apresentada,
considerou ainda restar presente o indicativo de irregularidade ora em análise.
Ocorre que as justificativas apresentadas pelo gestor, não
foram suficientes para suprimir a irregularidade apontada na Instrução Técnica Inicial 20/2016.
Senão vejamos:
É pacífico o posicionamento doutrinário no sentido de
ser a liquidação o ato de verificação do cumprimento da
obrigação, ou seja, trata-se de verificar o direito do credor ao pagamento. Isto deve ser feito sempre com base
em títulos e documentos e esses documentos devem refletir uma realidade objetiva.
Diário Oficial de Contas

Nesse sentido é a preciosa lição do Mestre Heraldo da
Costa Reis, em sua obra: A Lei 4320/64 comentada e a lei
de responsabilidade fiscal; José Teixeira Machado Junior,
- 35. ed. rev. e atual. por Heraldo da Costa Reis – Rio de
Janeiro :IBAM, 2015, (pág. 171):

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Contas da União
é vasta no sentido de se imputar a responsabilidade do
ordenador de despesas que irregularmente promove a liquidação da despesa, senão vejamos:

“os comprovantes da entrega do bem ou da prestação do
serviço não devem, pois, limitar-se a dizer que foi fornecido o material, foi prestado o serviço, mas referir-se à realidade de um e de outro, segundo as especificações constantes do contrato, ajuste ou acordo, ou da própria lei
que determinou a despesa.”

Data de publicação: 02/12/2014

Ora, no caso em tela é perceptível que não agiu de acordo com a lei o gestor, eis que não agiu com o dever jurídico de cuidado necessário ao liquidar essa despesa.
Conforme narra bem a ITI 20/2016, facilmente se constataria como inexequível a liquidação dessa despesa. Ora,
constatou a equipe de auditoria, in loco, que na pousada
somente era possível acomodar 50 pessoas por dia, para
os quatro dias do evento, o que geraria um total de 200
diárias. Não existe prova alguma de que houve sublocação de casas ou outros albergues para abrigar todas as
pessoas envolvidas no projeto.
Em valores, tem-se que ao custo de R$ 20,00 a diária
para quatro dias de evento, se albergaria o total de R$
4.000,00 (quatro mil reais), no entanto, à empresa Permínio Muniz Guimarães-ME, foi pago o montante de R$
48.000,00 (quarenta e oito mil reais).
Nesse diapasão entende-se que o mínimo de cuidado tomado por um homem médio, no momento de liquidar
a despesa, possibilitaria a constatação da irregularidade
apontada na inicial o que de fato não ocorreu. Dessa maneira, evidencia-se haver a responsabilidade do gestor.
www.tce.es.gov.br

TCU - 00154420058 (TCU)
Ementa: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA CORRETA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 139/1999. LIQUIDAÇÃO IRREGULAR
DE DESPESAS. DÉBITO. MULTA. 1. A aplicação do disposto
no art. 6º, inciso II, da IN-TCU 71/2012 deve estar condicionada à comprovação de que restou prejudicada a defesa da parte envolvida
TCU - 00027920102 (TCU)
Data de publicação: 04/02/2015
Ementa: AUDITORIA CONSTANTE DA FISCALIZAÇÃO DE
ORIENTAÇÃO CENTRALIZADA EM REPASSES PARA OBRAS
DE SANEAMENTO BÁSICO E HABITAÇÃO POPULAR (ACÓRDÃO N. 2.490/2009 - PLENÁRIO). OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM FORTALEZA/CE.
CONTRATO DE REPASSE N. 222.621-98/2007. PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM QUANTITATIVOS MAIORES ÀQUELES
REALIZADOS. LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DA DESPESA. AUDIÊNCIA. RAZÕES DE JUSTIFICATIVA. MULTA. CIÊNCIA AO
CONGRESSO NACIONAL. 1. Nos termos do art. 63 da Lei
4.320 /1964, a liquidação da despesa deve ser efetuada
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios
do respectivo crédito. 2. O atesto de serviços em patamares superiores aos efetivamente executados pela contratada consiste em irregularidade grave, passível da aplicação da penalidade pecuniária prevista no art. 58 , inciso II
, da Lei 8.443 /1992
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TCU - 01479520098 (TCU)
Data de publicação: 24/03/2015
Ementa: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS REPASSADOS AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA NO ÂMBITO DO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE
DESPESAS E DESVIO DE FINALIDADE. CITAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS. ELEMENTOS APRESENTADOS INSUFICIENTES
PARA ELIDIR AS OCORRÊNCIAS ATRIBUÍDAS A ALGUS RESPONSÁVEIS. CONTAS JULGADAS IRREGULARES COM IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. BAIXA MATERIALIDADE DAS QUANTIAS A SEREM RESSARCIDAS. DISPENSA DA APLICAÇÃO
DE MULTA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA DEFESA DE ALGUNS RESPONSÁVEIS. CONTAS JULGADAS REGULARES
COM RESSALVA. REVELIA DO MUNICÍPIO. FIXAÇÃO DE
NOVO E IMPRORROGÁVEL PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DA DÍVIDA. 1. Conforme o art. 12 , inciso II , do atual Código de Processo Civil , de aplicação subsidiária aos
processos dessa Corte, a representação judicial do município, ativa e passivamente, compete ao seu Prefeito ou
procurador
TCU - 00027920102 (TCU)
Data de publicação: 07/12/2011
Ementa: AUDITORIA CONSTANTE DA FISCALIZAÇÃO DE
ORIENTAÇÃO CENTRALIZADA EM REPASSES PARA OBRAS
DE SANEAMENTO BÁSICO E HABITAÇÃO POPULAR (ACÓRDÃO N. 2.490/2009 - PLENÁRIO). OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM FORTALEZA/CE.
CONTRATO DE REPASSE N. 222.621-98/2007. PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM QUANTITATIVOS MAIORES ÀQUELES
REALIZADOS. LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DA DESPESA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DE SERDiário Oficial de Contas

VIÇOS. COMPETÊNCIA DO TCU EM RELAÇÃO À DESPESA
CUSTEADA COM VERBA MUNICIPAL NO ÂMBITO DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE. MEDIDA CAUTELAR. REVOGAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE GLOSA. CIÊNCIA
AO CONGRESSO NACIONAL. 1. O pagamento de serviços
em quantitativos maiores do que aqueles efetivamente
realizados caracteriza dano ao erário, sendo cabível determinar a glosa de tal valor. 2. A comprovação da efetiva realização de serviços prestados à Administração deve ser efetuada por elementos idôneos capazes de comprovar, de forma inequívoca, a sua realização. 3. A jurisprudência do TCU, em caso de convênios e ajustes congêneres firmados pela União com demais entes, tem se
orientado no sentido de que, independente da origem
da verba que custeou determinada despesa na avença, a
competência fiscalizadora da Corte está limitada, tão somente, pelo valor total transferido ao órgão ou entidade
(Acórdãos ns. 993/2009 e 2.658/2010, ambos do Plenário). 4. A medida cautelar possui caráter precário e deve
ser revogada, ou ratificada, quando da decisão de mérito
acerca da matéria
TCU - 02498820138 (TCU)
Data de publicação: 16/09/2015
Ementa: REPRESENTAÇÃO. LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE
DESPESAS EM CONTRATOS CELEBRADOS PELO DNIT PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NO CEARÁ. CONTRATOS DE
OBRAS E DE SUPERVISÃO COM PAGAMENTO E MEDIÇÃO
DE SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS. INSPEÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ESTORNO DO VALOR INDEVIDO EM CONTRATO
DE OBRAS. PROVIDENCIAS JÁ ADOTADAS NO ÂMBITO INTERNO COM VISTAS À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE NO CONTRATO DE SUPERVISÃO. AUDIÊNCIAS. MULTA. DETERMINAÇÃO E RECOMENDAÇÕES À
www.tce.es.gov.br

UNIDADE REGIONAL DO DNIT
TCU - 00590420110 (TCU)
Data de publicação: 24/09/2014
Ementa: RELATÓRIO DE AUDITORIA. DNIT. OBRAS DE
CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR LESTE/BR-265/MG. INDÍCIOS DE SUPERFATURAMENTO, LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA, AUSÊNCIA DE TERMO ADITIVO PARA ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO TCU.
AUDIÊNCIAS, DETERMINAÇÕES, OITIVAS. ACOLHIMENTO
DAS JUSTIFICATIVAS DE PARTE DOS RESPONSÁVEIS. REJEIÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS DO FISCAL DO CONTRATO.
MULTA. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA
TCU - 01014220093 (TCU)
Data de publicação: 24/09/2014
Ementa: AUDITORIA. FISCOBRAS 2009. OBRAS DA FERROVIA NORTE-SUL. INDÍCIOS DE DÉBITO DECORRENTE
DE PREÇOS EXCESSIVOS, REAJUSTAMENTO IRREGULAR,
SUPERESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS, LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESAS E PAGAMENTO DE DMT SUPERIOR À NECESSÁRIA. OITIVA DA VALEC E DAS EMPRESAS
CONTRATADAS. ELISÃO DE PARTE DAS OCORRÊNCIAS.
CONTRATOS JÁ CONCLUÍDOS. CONVERSÃO EM TCES REFERENTES A DOIS CONTRATOS. JUNTADA DOS ELEMENTOS A TCES JÁ CONSTITUÍDAS EM OUTROS DOIS CASOS.
FORMALIZAÇÃO DE APARTADOS PARA PROSSEGUIMENTO DAS APURAÇÕES
O nosso próprio Tribunal de Contas do Espírito Santo já se
pronunciou sobre o tema em recente parecer consulta,
em que deixa claro ser possível a responsabilização dos
ordenadores de despesas que não agem com o dever jurídico de cuidado.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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PARECER/CONSULTA TC 017/2014

logos, Veja-se:

(...)

Ausência de liquidação de despesas e irregularidades
em procedimento licitatório, ensejando a devolução integral ao erário de valores dispendidos em contrato de
assessoria.

A partir desse prisma, responde-se ao questionamento
do consulente: é claro que o servidor encarregado da aferição da liquidação da despesa é responsável por aquilo
que ele atesta. O que, observe-se, não exclui de plano, a
responsabilidade dos demais agentes envolvidos no processo de realização da despesa pública.
Explique-se: caso haja qualquer irregularidade na liquidação de uma despesa pública, far-se-á o necessário exame
acurado da responsabilidade de todos os agentes envolvidos no processamento da despesa, desde sua etapa inicial até seu estágio final, qual seja, o pagamento.
Haverá, então, obrigação de se perquirir se a conduta dos
agentes foi pautada pelo zelo e prudência que deve caracterizar todos os agentes públicos. Destarte, caso o servidor responsável seja negligente, deixando de observar
aspectos óbvios, como por exemplo, rasuras na nota ou
CNPJ diverso do que consta no contrato, ou ainda, caso o
servidor ateste evidentemente em falso, o ordenador de
despesa, atuando com a cautela exigível de todo e qualquer agente público deverá perceber tais erros crassos.
Diante de tal quadro, pode o ordenador de despesas ser
responsabilizado, se, malgrado uma liquidação de despesas claramente deficitária, efetuar o pagamento. Nesta situação, haverá responsabilidade solidária entre os
envolvidos. (grifo nosso).
(...)
Além disso, nosso Egrégio Tribunal de Contas do ES decidiu recentemente no Acordão TC-1033/2016-Plenário,
TC 1785/2011, haver responsabilidade solidária entre o
gestor e a empresa prestadora do serviço em casos anáDiário Oficial de Contas

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Guarapari referente ao exercício de 2010.
Dentre os indícios de irregularidades relatados no processo de Auditoria Especial em apenso, constatou-se a realização de pagamentos a empresa contratada para prestação de serviços de assessoria sem a efetiva liquidação de
despesas, haja vista não ter sido localizada documentação que comprovasse a execução. A empresa contratada
alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, aduzindo que não estaria subordinada à jurisdição deste Tribunal de Contas na condição de pessoa jurídica de direito
privado. O relator afastou a preliminar suscitada fazendo
menção aos artigos 70, parágrafo único, e 71, da Constituição Estadual, que atribuem competência a este órgão
para imputar responsabilidade a terceiro que der causa
a perda, extravio ou qualquer outra irregularidade, cujo
cometimento importe dano ao erário. No tocante ao mérito, ressaltou que “liquidação e pagamento estão umbilicalmente ligados, não podendo se falar em pagamento
devido se a despesa ocorreu irregularmente”.
Afirmou ainda que: “A liquidação, como segunda etapa
da despesa pública, é o momento que se averigua a entrega do produto ou a prestação do serviço em conformidade com o avençado pelo contratado com a Administração”. E lembrou que “cabe ao agente público formalmente designado como fiscal daquele contrato, atestar para
fins de liquidação e pagamento se a entrega do material
ou serviço foi realizado em consonância com as especiwww.tce.es.gov.br

ficações contratadas”, destacando que, especificamente
na contratação em exame, nenhum servidor municipal
foi designado para fiscalizar o serviço prestado. O relator também observou a ocorrência de irregularidades no
transcorrer do procedimento licitatório, aduzindo que:
“Corrobora ainda, todo o cenário que se desenvolveu essa contratação, desde o seu nascedouro, em que se verifica publicidade precária na divulgação do certame, acarretando no comparecimento apenas da empresa vencedora, bem ainda nenhuma tentativa posterior da Administração em ampliar a competitividade, tampouco justificar o comparecimento de apenas uma empresa para
celebração de contrato vultoso de quase meio milhão de
reais no ano de 2010, cujo objeto não demandava complexidade, nem grande especialização que justificasse o
esvaziamento de possíveis interessados o que torna, portanto, difícil detectar até mesmo elementos de boa-fé”.
Finalizou afirmando que “diante da inexistência de prova robusta quanto à efetiva prestação do serviço, aliada a
diversas outras irregularidades decorrentes do processo
licitatório que abarcou a contratação celebrada com empresa (...), inclusive com contrato firmado sem a publicação exigida pela Lei 8666/93, entendo por manter a irregularidade com a respectiva restituição integral dos valores dispendidos.”
O Plenário, à unanimidade, acordou em julgar irregulares
as contas da Câmara Municipal de Guarapari relativas ao
exercício de 2010, com o ressarcimento integral do dano, imputado solidariamente ao Presidente da Câmara e
à empresa contratada. (grifo nosso)
Acordão TC-1033/2016-Plenário, TC 1785/2011, relator
Conselheiro Domingos Augusto Taufner, publicado em
28/11/2016 e no Informativo de Jurisprudência nº 42, do
Segunda-feira, 9 de julho de 2018

628

ATOS DA 2a CÂMARA
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rio Municipal de Administração e Finanças;

Impende destacar, que há uma circunstância agravante
no presente caso, que é o fato de não ter sido nomeado um fiscal a execução desse contrato. Inclusive essa assertiva resta estabelecida no processo de fiscalização da
Prefeitura Municipal de Piúma em 2005 (TC 943/2006),
ocasião em que tal desiderato era omisso, de forma que
as autoridades liquidantes e autorizadoras do pagamento da despesa avocaram para si tal responsabilização (fiscalização da execução contratual).

CONDUTA/NEXO: O Sr. Nelson Morghetti Junior liquidou e autorizou juntamente com o Prefeito Municipal o
pagamento da despesa com segurança sem que houvesse comprovação de sua contraprestação.

Diante de todo o exposto entende-se pela manutenção da irregularidade aventada na inicial sendo possível
quantificar o dano causado ao erário municipal, através
da realização de pagamento desprovido da necessária liquidação, sendo passível de devolução ao erário pelo Senhor Valter Luiz Potraz o valor de 27.660,77 VRTE´s, passíveis de ressarcimento ao erário.
2.2 – LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA
Critério: Art. 62 e 63 da Lei 4.320/64;
2.2.1 – CONVITE 29/2005
RESPONSÁVEL: Sthywes Amaro Silva, empresa contratada;
CONDUTA/NEXO: A empresa recebeu dos cofres municipais o montante de R$15.120,00 sem que ficasse comprovada a execução do serviço.
RESPONSÁVEL: VALTER LUIZ POTRATZ, Prefeito Municipal e ordenador de despesas no Município de Piúma;

O Convite 29/2005 da Prefeitura Municipal de Piúma resultou na contratação da empresa Sthywes Amaro Silva,
no valor de R$ 18.000,00, para efetivação de segurança
do evento.
A despesa veio a ser paga com base na Nota Fiscal 5, de
18/5/2005, tendo a comissão apresentando argumentos
de que houve desconto do prestador de serviços no montante de R$ 1.980,00, a título de contribuição para o INSS,
e R$900,00, de Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza (ISS).
Neste procedimento (Convite 29/2005) a Comissão de
Tomada de Contas percebeu que, junto ao processo de
prestação de contas do convênio firmado com a Sedetur
(relação de bens), não consta o lançamento da Nota Fiscal 5/2005 e na relação de pagamentos consta o lançamento do cheque somente com desconto do INSS.
A principal observação da Comissão de Tomada de Contas sobre aspecto da comprovação da realização da despesa vem do fato de que a empresa STHYWVES AMARO
SILVA só poderia executar o serviço contratado (segurança) se fosse licenciada, situação esta que não foi identificada na apuração.

CONDUTA/NEXO: O Sr. Valter Luiz Potratz liquidou e autorizou o pagamento da despesa com segurança sem
que houvesse comprovação de sua realização;

Desta forma, uma vez que não foi autorizada a prestar
serviços de segurança, sem outras comprovações de que
efetivamente o serviço tenha sido prestado, não há como atestar a correta liquidação da despesa em questão.

RESPONSÁVEL: NELSON MORGHETTI JUNIOR, Secretá-

Assim, deve ser considerada irregular a liquidação da des-
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pesa com segurança estabelecida no Convite 29/2005,
consequentemente os responsabilizados devem ser chamados aos autos para possibilitar o exercício da ampla
defesa e do contraditório.
Nestes termos deve ser chamada aos autos a empresa
Sthywes Amaro Silva, empresa contratada, por ter recebido dos cofres municipais o montante de R$ 18.000,00
sem que ficasse comprovada a execução do serviço, em
especial, por não ter identificado a Comissão de Tomada
de Contas Especial aqui tratada que a mencionada empresa tivesse autorização (licença) para prestar tais serviços.
Consequentemente, o correspondente a 11.315,77 VRTE
é passível de ser ressarcido ao erário municipal, em solidariedade com os demais responsáveis pela presente irregularidade.
Também devem ser chamados aos autos o Sr. VALTER
LUIZ POTRATZ, Prefeito Municipal e ordenador de despesas no Município de Piúma em 2005, e o Sr. NELSON
MORGHETTI JUNIOR, então Secretário Municipal de Administração e Finanças, que liquidaram e autorizaram
conjuntamente o pagamento da despesa com segurança
sem que houvesse comprovação de sua realização.
Esclareça que em favor destas autoridades sequer há atenuante com respaldo em fato de ter sido indicado um fiscal para o contrato. Esta assertiva resta estabelecida no
processo de fiscalização da Prefeitura Municipal de Piúma em 2005 (Proc. TC 943/2006) ocasião em que tal desiderato era omisso, de forma que as autoridades liquidantes e autorizadoras do pagamento da despesa avocaram para si tal responsabilização (fiscalização da execução contratual).
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Neste sentido o pagamento de R$ 18.000,00, correspondente a 11.315,77 VRTE, é passível de ser ressarcido ao
erário, solidariamente com a empresa Sthywes Amaro
Silva, ante a não comprovação da liquidação da despesa.
Nesse segundo ponto da ITI 20/2016 analisaremos apenas a responsabilização da empresa Stiwes Amaro Silva-ME, uma vez, que as defesas dos gestores já foram objeto de análise no item anterior.
1) Stiwes Amaro Silva-ME (fls. 815/818)
Defende-se arguindo a tese de que se trata de Carta-Convite realizada há mais de dez anos e que há extrema dificuldade em encontrar a documentação para comprovar a
regularidade do procedimento, ainda mais porque, como
relatado nos autos, o Município não entregou cópia do
processo administrativo a esse Egrégio Tribunal.
Segundo narra o defendente, sua empresa está paralisada a quase 10 anos, e atualmente existe dificuldade no
levantamento do material probatório, sobretudo porque
toda a documentação necessária a comprovar a regularidade da empresa foi protocolado junto ao Município.
ANÁLISE CONCLUSIVA:
Basicamente a defesa apresentada por esta defendente
apresenta as mesmas motivações que a empresa Permínio Muniz Guimarães-ME, alegando em síntese que os
serviços contratados foram efetivamente prestados, sem,
contudo, trazer qualquer espécie de prova aos autos.
Dessa maneira apresenta-se a mesma análise conclusiva
com apresentada no item 2.1 quanto à imputação de responsabilidade. Vejamos:
Quanto à liquidação e pagamento por serviço não executado, estabelece o art.63, §2º, II da Lei 4.320/64 c/c
art.73 da Lei 8.666/93, in verbis:
Diário Oficial de Contas

‘’Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

fício. Em outras palavras, é a confirmação de que o contratado cumpriu todas as obrigações contratuais assumidas.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou
serviços prestados terá por base:

Logo, liquidação da despesa compreende todos os atos
de verificação e conferência, desde a prestação do serviço, conforme ajustado, até apuração do valor devido e a
quem se deve pagar.

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.’’
“Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:
provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;”
Inicialmente cingiremos algumas assertivas acerca da irregularidade apontada na inicial em face da empresa.
Sabe-se que durante o estágio da liquidação da despesa
o atesto em nota fiscal tem por objetivo comprovar a efetiva prestação do serviço prestado, configurando importante ato no processo de despesa, no caso, a Liquidação.
Considera-se despesa pública o gasto autorizado no orçamento para atendimento das finalidades do Estado, isto
é, o que pode ser realizado pelo governo. Despesa pública compõe-se dos seguintes estágios: i) empenho, ii) liquidação e iii) pagamento.
Liquidação é o segundo estágio da despesa e consiste na
verificação do direito adquirido pelo credor ou entidade
beneficiária. Tem por base títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito ou da habilitação ao benewww.tce.es.gov.br

Nenhuma despesa poderá ser paga sem estar devidamente liquidada. Após concluir o objeto, o contratado
deve apresentar nota fiscal, fatura ou recibo para efeito
de pagamento. Atestação de recebimento de bem, execução de obra ou prestação de serviço deve ser feita, por
servidor da Administração, no verso do documento apresentado, após atendidas todas as condições contratadas.
A liquidação da despesa terá por base principalmente os
documentos seguintes: contrato se houver; nota de empenho ou equivalente; fatura, nota fiscal ou recibo, conforme o caso; documentos que atestem a regularidade
fiscal ou social do contratado; termo circunstanciado de
recebimento definitivo, no caso de obra ou serviço de valor superior a R$ 80.000,00 e equipamento de grande
vulto, ou recibo, nos demais casos.
A defesa apresentada pela empresa apontada como responsável solidária não trouxe aos autos quaisquer espécies de documentos que comprovassem a efetiva prestação dos serviços.
Poderiam ter trazidos fotos, documentos de registros de
hospedes ou ao menos a relação nominal dos mesmos,
entretanto, limitou-se a dizer que os serviços foram prestados havendo, destarte, uma exigibilidade de conduta
diversa por parte da empresa.
Ora, a ausência da Liquidação torna a despesa pública irSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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regular, razão pela qual fica caracterizado dano ao erário municipal de Piúma. Dessa maneira a culpabilidade da
empresa contratada deve permanecer.
Analisando os autos, é possível quantificar o dano causado ao erário municipal, através da realização de pagamento desprovido da necessária liquidação, sendo que
para a empresa Stiwes Amaro Silva-ME foi pago irregularmente o valor de 11.315,77 VRTE´s, passíveis de ressarcir
solidariamente com o outro responsável.
Finalmente no tocante a sugestão de conversão em tomada de contas especial, entendo por desnecessário,
considerando que os autos já estão classificados e tramitaram como processo desta natureza.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e divergindo parcialmente do Ministério Público de Contas, conjuntamente com o Relator, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas, em:
NÃO ACOLHER a legitimidade passiva do Sr. Nelson Morghetti Junior – Secretário Municipal de Administração e
Finanças;
Manter as seguintes irregularidades:
– LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA Critério: Arts. 62
e 63 da Lei 4.320/64;
RESPONSÁVEL: PERMÍNIO MUNIZ GUIMARÃES-ME empresa contratada; CONDUTA/NEXO: A empresa recebeu
dos cofres municipais por despesas que não restaram
comprovadas a execução do serviço.
Diário Oficial de Contas

RESPONSÁVEL: VALTER LUIZ POTRATZ, Prefeito Municipal
e ordenador de despesas no Município de Piúma (2005);
CONDUTA/NEXO: O Sr. Valter Luiz Potratz liquidou e autorizou o pagamento da despesa com segurança sem
que houvesse comprovação de sua realização; RESSARCIMENTO: Passível de ressarcimento ao erário o valor de
R$ R$ 86.248,26 equivalentes a 27.066,77 VRTE´s (2017)
– LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA Critério: Arts. 62
e 63 da Lei 4.320/64;
– CONVITE 29/2005
RESPONSÁVEL: Sthywes Amaro Silva, empresa contratada; CONDUTA/NEXO: A empresa recebeu dos cofres
municipais o montante de R$15.120,00 sem que ficasse
comprovada a execução do serviço. RESPONSÁVEL: VALTER LUIZ POTRATZ, Prefeito Municipal e ordenador de
despesas no Município de Piúma; CONDUTA/NEXO: O Sr.
Valter Luiz Potratz liquidou e autorizou o pagamento da
despesa com segurança sem que houvesse comprovação
de sua realização;
RESSARCIMENTO: Passível de ressarcimento ao erário o
valor de R$ 36.057,70equivalentes a 11.315,77 VRTE´s
(2017)
3. REJEITAR as razões de justificativas do Sr. Valter Luiz
Potratz, julgando irregulares as contas, condenando em ressarcimentos de R$ 86.248,26 equivalentes a
27.066,77 VRTE ś (2017) em solidariedade com Permínio
Muniz Guimarães -ME, e de R$ 36.057,70 equivalentes a
11.315,77 VRTE ś (2017) em solidariedade com Sthywes
Amaro Silva, aplicando-lhe MULTA de R$ 5.000,00 com
amparo no art. 87, inciso IV e artigo 135, inciso II da Lei
Complementar n° 621/12, em razão das irregularidades
constantes dos itens 2.1 e 2.2 da ITC nº 757/2017-5;
www.tce.es.gov.br

4. REJEITAR as razões de justificativas da pessoa jurídica
Permínio Muniz Guimarães-ME, julgando irregulares as
contas em razão da irregularidade constante do item 2.1
da ITC nº 757/2017-5, condenando em ressarcimento de
R$ 86.248,26 equivalentes a 27.066,77 VRTE ś (2017) em
solidariedade com o Sr. Valter Luiz Potratz, aplicando-lhe
MULTA de R$ 4.000,00 com amparo no art. 87, inciso IV e
artigo 135, inciso II da Lei Complementar n° 621/12,
5. REJEITAR as razões de justificativas da pessoa jurídica Sthywes Amaro Silva-ME, julgando irregulares as contas, em razão da irregularidade disposta no item 2.2 da
ITC nº 757/2017-5, condenando em ressarcimento de R$
36.057,70 equivalentes a 11.315,77 VRTE ś (2017), em
solidariedade com o Sr. Valter Luiz Potratz, aplicando-lhe
MULTA de R$ 3.000,00 com amparo no art. 87, inciso IV e
artigo 135, inciso II da Lei Complementar n° 621/12;
Dar ciência aos interessados;
Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro
1. ACÓRDÃO TC-675/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas, em:
1.1 NÃO ACOLHER a legitimidade passiva do Sr. Nelson
Morghetti Junior – Secretário Municipal de Administração e Finanças;
1.2 Manter as seguintes irregularidades:
– LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA Critério: Arts. 62
e 63 da Lei 4.320/64;
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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RESPONSÁVEL: PERMÍNIO MUNIZ GUIMARÃES-ME empresa contratada; CONDUTA/NEXO: A empresa recebeu
dos cofres municipais por despesas que não restaram
comprovadas a execução do serviço.

Amaro Silva, aplicando-lhe MULTA de R$ 5.000,00 com
amparo no art. 87, inciso IV e artigo 135, inciso II da Lei
Complementar n° 621/12, em razão das irregularidades
constantes dos itens 2.1 e 2.2 da ITC nº 757/2017-5;

RESPONSÁVEL: VALTER LUIZ POTRATZ, Prefeito Municipal
e ordenador de despesas no Município de Piúma (2005);
CONDUTA/NEXO: O Sr. Valter Luiz Potratz liquidou e autorizou o pagamento da despesa com segurança sem
que houvesse comprovação de sua realização; RESSARCIMENTO: Passível de ressarcimento ao erário o valor de
R$ R$ 86.248,26 equivalentes a 27.066,77 VRTE´s (2017)

1.4 REJEITAR as razões de justificativas da pessoa jurídica Permínio Muniz Guimarães-ME, julgando irregulares
as contas em razão da irregularidade constante do item
2.1 da ITC nº 757/2017-5, condenando em ressarcimento
de R$ 86.248,26 equivalentes a 27.066,77 VRTE ś (2017)
em solidariedade com o Sr. Valter Luiz Potratz, aplicando-lhe MULTA de R$ 4.000,00 com amparo no art. 87, inciso
IV e artigo 135, inciso II da Lei Complementar n° 621/12,

– LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA Critério: Arts. 62
e 63 da Lei 4.320/64;
– CONVITE 29/2005
RESPONSÁVEL: Sthywes Amaro Silva, empresa contratada; CONDUTA/NEXO: A empresa recebeu dos cofres
municipais o montante de R$15.120,00 sem que ficasse
comprovada a execução do serviço. RESPONSÁVEL: VALTER LUIZ POTRATZ, Prefeito Municipal e ordenador de
despesas no Município de Piúma; CONDUTA/NEXO: O Sr.
Valter Luiz Potratz liquidou e autorizou o pagamento da
despesa com segurança sem que houvesse comprovação
de sua realização;
RESSARCIMENTO: Passível de ressarcimento ao erário o
valor de R$ 36.057,70equivalentes a 11.315,77 VRTE´s
(2017)
1.3 REJEITAR as razões de justificativas do Sr. Valter
Luiz Potratz, julgando irregulares as contas, condenando em ressarcimentos de R$ 86.248,26 equivalentes a
27.066,77 VRTE ś (2017) em solidariedade com Permínio
Muniz Guimarães -ME, e de R$ 36.057,70 equivalentes a
11.315,77 VRTE ś (2017) em solidariedade com Sthywes
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1.5 REJEITAR as razões de justificativas da pessoa jurídica Sthywes Amaro Silva-ME, julgando irregulares as contas, em razão da irregularidade disposta no item 2.2 da
ITC nº 757/2017-5, condenando em ressarcimento de R$
36.057,70 equivalentes a 11.315,77 VRTE ś (2017), em
solidariedade com o Sr. Valter Luiz Potratz, aplicando-lhe
MULTA de R$ 3.000,00 com amparo no art. 87, inciso IV e
artigo 135, inciso II da Lei Complementar n° 621/12;
1.6 Dar ciência aos interessados;
1.7 Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.
2. Por maioria, nos termos do voto do vogal do Conselheiro Domingos Augusto Taufner. Parcialmente vencido
o relator, que votou por manter Nelson Morguetti Junior
no polo passivo, julgar irregulares as contas dos responsáveis, ressarcimento, multa de R$ 5.000,00. Oficiar a SEDES. Arquivar.
3. Data da Sessão: 06/06/2018 - 17ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presiwww.tce.es.gov.br

dente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
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 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: 27/06/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 722/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04909/2016-6
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2015
UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari
Relator: Domingos Augusto Taufner
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Responsável: ORLY GOMES DA SILVA, EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES [MARLILSON MACHADO SUEIRO DE
CARVALHO (OAB: 9931-ES), BRUNO RICHA MENEGATTI
(OAB: 19794-ES)

Bimestre e meses 13 e 14 de 2015.

02012/2017-2.

Ato contínuo, temos a Decisão Monocrática nº
01689/2016-6 reiterando a citação e notificação do Sr.
Orly Gomes da Silva.

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI – 6º. BIMESTRE 2015
CITAR – CITAÇÃO – NOTIFICAÇÃO – MULTA.

Por meio do Ofício Externo nº 00682/2017-3 o Sr. Edson
Figueiredo Magalhães atual Prefeito de Guarapari, solicitou dilação de prazo.

A SecexContas elaborou a Instrução Técnica Inicial nº
01630/2017-5 opinando pela citação e notificação do Sr.
Edson Figueiredo Magalhães e aplicação de multa ao Sr.
Orly Gomes da Silva.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO

Ante a solicitação de dilação de prazo, foi proferida a Decisão Monocrática nº 00242/2017-5 deferindo prazo de
30 dias.

Trata o presente processo de omissão no encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral referente ao 6º
Bimestre e meses 13 e 14 de 2015, pela Prefeitura Municipal de Guarapari, através do sistema CidadES.

Novamente, a Secretaria Geral das Sessões informou
através do Despacho nº 19638/2017-7 que não foram
homologados os dados da PCB do 6º Bimestre e meses
13 e 14 de 2015.

Através da Decisão em Protocolo nº 00155/2016-1 o Sr.
Orly Gomes da Silva– Prefeito Municipal de Cachoeiro
de Guarapari foi citado para encaminhar a Prestação de
Contas Bimestral relativa ao 6º Bimestre e meses 13 e 14
de 2015.
A Secretaria Geral das Sessões se manifestou através do
Despacho nº 22999/2016-1, informando que ao realizar
consulta no Sistema Cidades-Web constatou que não foram enviados os dados referentes ao Termo de Notificação 50090/2016.
Após, a Secretaria de Controle Externo de Contas –
SecexContas elaborou a Instrução Técnica Inicial nº
00626/2016-9 sugerindo a citação e notificação do responsável, conforme Decisão Monocrática Preliminar nº
01085/2016-1.
Através do Despacho nº 49655/2016-5 a Secretaria Geral das Sessões informou que não foram homologados os
dados referentes a Prestação de Contas Bimestral do 6º
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O Sr. Edson Figueiredo Magalhães através do Requerimento nº 00723/2017-6 solicitou novo prazo para encaminhar as informações.
Assim sendo, por meio da nova Decisão Monocrática nº
00513/2017-7 foi concedido prazo de 60 dias ante a dificuldade para o levantamento das informações.
Após, temos a Petição Intercorrente nº 01580/2017-1 e a
de nº 01458/2017-3 informando sobre a Decisão plenária nº 10/2017 que concedeu prazo de 120 dias para que
o Município regularizasse o envio de dados para o sistema CidadES dos anos de 2013, 2015 e 2017.
A Secretaria Geral das Sessões por meio do Despacho nº
70381/2017-4 informando que o prazo para o Termo de
Notificação nº 1115/2017 do Sr. Edson Figueiredo Magalhães venceu no dia 30/11/2017.
Com isso, foi declarada à revelia do Sr. Edson Figueiredo Magalhães por meio da Decisão Monocrática nº
www.tce.es.gov.br

Após, temos a Petição Intercorrente nº 00085/2018-6 do
Sr. Edson Figueiredo Magalhães informando sobre a interposição do recurso de agravo contra a Decisão Monocrática nº 02012/2018-1.
Ato contínuo, temos a Decisão Monocrática nº
00317/2018-8 declarando a nulidade da Decisão TC
02012/2017-2.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
Observo que o Sr. Orly Gomes da Silva foi notificado e
citado reiteradas vezes para apresentar a prestação de
contas bimestral e justificativas pela omissão, e o mesmo
não enviou todos os documentos de acordo com a Resolução TC 247/2012.
A Lei Orgânica nº 621/2012, autoriza a aplicação de multa decorrente de verificação de não atendimento à decisão desta Corte de Contas, não envio ou envio fora de
prazo de documentos ou informações que compõem a
prestação de contas ou ainda ocasionadas pela reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal. Tais permissivos estão elencados nas seguintes
previsões legais:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...]
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
IX - Inobservância de prazos legais ou regulamentares para remessa ao Tribunal de Contas de balancetes, balanços, informações, demonstrativos contábeis ou de quaisquer outros relatórios, documentos ou arquivos solicitados, inclusive em meio eletrônico, salvo o disposto em lei
específica;
§ 1º Ficará sujeito à multa prevista no caput deste artigo
aquele que deixar de dar cumprimento à decisão do Tribunal, salvo motivo justificado, a critério do Tribunal de
Contas.
[...]
Art. 137. Os responsáveis que não comprovarem o recolhimento da multa aplicada no prazo determinado, sem
prejuízo das demais sanções legais e do disposto no inciso III do artigo 149 desta Lei Complementar, serão inscritos no cadastro de inadimplentes do Tribunal de Contas.
Art. 138. O valor decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas nos termos dos artigos 134 e 135 desta
Lei Complementar, quando pago após o seu vencimento,
será atualizado monetariamente na data do efetivo pagamento.
O Sr. Orly Gomes da Silva não atendeu as determinações
desta Corte de Contas por mais de uma vez, conforme o
determinado pelas Decisões Monocráticas Preliminares.
Sendo assim, a multa deve levar em conta o caráter pedagógico, de modo a inibir a disseminação de comportaDiário Oficial de Contas

mentos semelhantes.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Ressalto que esta Corte de Contas através da Decisão Plenária nº 10/2017, de 20/06/2017 decidiu pela concessão
de prazo de 120 dias ao município de Guarapari para regularização do envio de dados ao Sistema CidadES, dos
anos 2013, 2015 e 2017, bem como da notificação da Empresa Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão de Serviços para que forneça dados à Prefeitura, e preste contas
a este Tribunal sobre o não envio dos referidos dados para a atual gestão do município. Destaco que o prazo para
regularização venceu no dia 30/11/2017.

Relator

Dispõe os artigos 388 e 389, inciso IV do Regimento Interno desta Corte de Contas:
Art. 388. Na fixação da multa, o Tribunal considerará, necessariamente, entre outras circunstâncias, o grau de reprovabilidade da conduta do agente, a gravidade da falta e o potencial de lesividade do ato para a Administração Pública, observado o princípio da proporcionalidade.
Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na
forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas
e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação:
IV - não atendimento no prazo fixado, sem causa justificada, à diligência do Relator ou à decisão do Tribunal:
multa no valor compreendido entre três e vinte e cinco
por cento;

1. ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. CITAR o Sr. Orly Gomes da Silva para que apresente justificativas quanto a omissão, de acordo com o artigo 56, inciso III da Lei Complementar nº 621/2012 c/c artigos 358, inciso I e 359 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
1.2. NOTIFICAR o Sr. Edson Figueiredo Magalhães para
encaminhar a Prestação de Contas Bimestral referente ao
6º Bimestre e meses 13 e 14 de 2015, conforme o disposto no artigo 358, III e 359 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
1.3. APLICAR MULTA ao Sr. Orly Gomes da Silva no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no artigo 135,
inciso VIII e IX da Lei Orgânica c/c artigo 389, inciso IV do
Regimento Interno desta Corte de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/06/2018 - 19ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:

Com isso, entendo que assiste razão a equipe técnica, devendo ser aplicada multa no valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais) ao Sr. Orly Gomes da Silva.

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator).

Ante todo o exposto, acompanhando a equipe técnica,
VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

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

www.tce.es.gov.br

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
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deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os
prazos para interposição encontram-se previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC-334/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 05015/2016-9
UNIDADE GESTORA: RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEIS: SÉRGIO RICARDO DE OLIVEIRA EGITO e
GERALDO MAGELA FERNANDES
EMENTA:CONTROLE EXTERNO – PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL DE ORDENADOR – RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO
SANTO – EXERCÍCIO 2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÕES – ARQUIVAR.

Diário Oficial de Contas

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO.
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Rádio e Televisão Espírito Santo, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade dos senhores Geraldo Magela Fernandes e Sérgio Ricardo de
Oliveira Egito.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico- RT 400/2017 (fls
19-30) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação dos agentes responsáveis para apresentação de justificativas quanto aos seguintes achados:
Descrição do achado
3.2.1.1- disponibilidade financeira não comprovada por extratos bancários
3.2.2.1- divergência entre inventário de bens imóveis e registros contábeis
3.3.1- ausência do parecer conclusivo no relatório da unidade de controle interno

Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 656/2017-8 (fls.
31/32), propiciaram a citação dos responsáveis para
apresentação de justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 1137/2017-3) às folhas
34-35.
Regularmente convocados (termo de citação 1237/2017
e 1238/2017) o responsável Geraldo Magela Fernandes
exercitou o direito de defesa, apresentando justificativas
e documentos comprobatórios às folhas 39-81.
O responsável Sérgio Ricardo de Oliveira Egito não apresentou as razões de justificativas, em função do seu fawww.tce.es.gov.br

lecimento, vide informação às fls. 55, motivo pelo qual
lhe será aplicado o benefício do artigo 324 do Regimento Interno:
Art. 324. Havendo mais de um responsável pelo mesmo
fato, a defesa apresentada por um deles aproveitará a todos, mesmo ao revel, no que concerne às circunstâncias
objetivas, e não aproveitará no tocante aos fundamentos de natureza exclusivamente pessoal ou se distintos os
seus interesses.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 691/2018-8
(fls. 90-108), opinou no sentido de que as contas do exercício de 2015 da Rádio e Televisão Espírito Santo sejam
julgadas Regulares com Ressalvas com relação ao Senhor
Geraldo Magela Fernandes, com fulcro no artigo 84, II da
Lei Complementar nº 621/2012 e Regulares com relação
ao Senhor Sérgio Ricardo de Oliveira Egito, na forma do
artigo 84, I da Lei Complementar nº 621/2012.
Ainda, sugere determinar à Rádio e Televisão do Espírito
Santo na pessoa de seu atual gestor, que:
adote medidas administrativas, junto ao Grupo Financeiro Setorial dessa unidade gestora, com o objetivo de garantir a conciliação das contas correntes do órgão e possibilitar o registro individualizado dos fatos da administração financeira, de forma a garantir o cumprimento do
que preceitua o disposto no artigo 89 da Lei 4320/64,
bem como dotar os registros contábeis das características qualitativas da informação contábil especificadas no
item 6.6 do Manual de Contabilidade aplicada ao Setor
Público – MCASP, 7ªed;
Adote as medidas administrativas necessárias à implanSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tação 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.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se em
consonância com a área técnica, opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da prestação de contas anual da
Rádio e Televisão Espírito Santo referente ao exercício financeiro de 2015, sob responsabilidade do senhor Geraldo Magela Fernandes e pela REGULARIDADE do senhor
Sérgio Ricardo de Oliveira Egito.
Após, vieram-me os autos para análise.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Rádio e Televisão
Espírito Santo, ora em discussão, referente ao exercício
de 2015, sob a responsabilidade dos Senhores Geraldo
Magela Fernandes e Sérgio Ricardo de Oliveira Egito, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 400/2017 resultando na citação
dos responsáveis, com relação aos seguintes itens:
3.2.1.1 – disponibilidade financeira não comprovada por
extratos bancários.
Base legal: art. 85 da Lei 4320/64; Lei 101/200, art. 43 c/c
§3º do artigo 164 da CFRB/88.
3.2.2.1 – divergência entre inventário de bens imóveis e
registros contábeis.
Diário Oficial de Contas

Base legal: art. 85, 94 a 96 da Lei 4320/64.
3.3.1 – ausência do parecer conclusivo no relatório de
controle interno.
Base legal: art. 82, §2º, da Lei 621/2012, anexo 12 da IN
TC 28/2013 alterada pela IN TC 33/2014.
Com relação ao item 3.2.1.1 do RT 400/2017-7, o responsável Geraldo Magela apresentou as seguintes justificativas a respeito da diferença de R$ 272.794,89.
Considerando que a Conta Contábil 111111901, refere-se
a uma conta transitória esta deve sempre se manter com
saldo zerado, o que não ocorreu no fechamento do exercício de 2015, tendo em vista que o sistema SIGEFES ainda era um sistema novo e com algumas peculiaridades
que não foram observadas por esta Gerencia;
No que se refere ao valor de R$ 10.261,53 (dez mil duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), o mesmo foi regularizado conforme 2016GR0067/
2016GR0068,
2016PD00001/2016PD00002
e
2016OB00003 e 2016OB00004, referente a recebimento
de faturas regularizados em 2016.
O Valor de R$ 1.952,10 (mil novecentos e cinquenta e
dois reais e dez centavos) refere-se ao somatório dos valores de R$ 753,13 (conta 20.204.459), R$ 305,95 (conta 20.957.189) e R$ 893,02 (conta 18.176.552), referente as conta s Caução registradas no Banco Banestes e na
conta Contábil 113510201 – CAUÇOES DEPOSITADAS NO
BANESTES. Conforme Extratos e Conciliação bancaria em
anexo.
Considerando ainda que a Conta Contábil 111111901
ainda registrava um saldo no valor de R$ 247.762,81 (duzentos e quarenta e sete mil setecentos e sessenta e dois
reais e oitenta e um centavo) o mesmo foi regularizado
www.tce.es.gov.br

conforme Nota Patrimonial 2016NP00077, referente a
registros bancários da conta 5.417.803 - BANESTES, conforme item 3.6 (base legal artigo 83 e 89 da Lei federal
4.320/64). E um valor de R$ 14.770,55 (Quatorze mil setecentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos),
referente a lançamento feito em duplicidade através da
2016OB00072, fato este também regularizado conforme
Nota Patrimonial 2016NP00078.
Memória de Cálculo:
R$ 272.794,89
R$ (10.261,53)
R$ (247.762,81)
R$ (14.770,55)
Ficando assim a Conta Contábil Transitória 111111901 zerada
Seguidamente, o responsável encaminhou por meio do
Ofício N°031/2017/DP/RTV/ES, protocolo 16293/2017-1,
cópia do processo 75075334 contendo as seguintes informações:
Considerando que os valores de R$ 23.872,00, R$
23.872,00, R$ 14.283,00, R$ 23.72,00, R$ 23.872,00 R$
71.616,00, R$ 29.840,00, R$ 38.066,00 R$ 20.982,00 e R$
4602,00 que constam no extrato e razão da conta contábil 111111901 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO(período de 01/01/2014 a 31/12/2014), nas datas de
11, 11 e 13 de março de 2014, 15,15 de abril de 2014,
01,22 de julho de 2014, 13, 13 e 19 de agosto, respectivamente, se refere a receita recebida de forma intra orçamentaria, ou seja, recebida de outros orgãos do Estado
do Espirito Santo.
Esses valores eram transferidos diretamente para a conSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ta 5.417.803 conta “C”, por este motivo não era necessário fazer a Guia de Recolhimento, que tem por função retirar o saldo do Extrato bancário e lançá-lo na conta 111111901, pois, como supramencionado já era feito.
No entanto, por entender que o Extrato Bancário não poderia virar o ano com saldo maior que zero, e considerando que as transferências intra orçamentárias feitas pelos
Órgãos, não retirava em memento algum o saldo do Extrato, foram feitas Guia de recolhimento (GR), que duplicaram os recebimentos, conforme demostrados a seguir;
Os Valores foram duplicados através da Guia de Recolhimento n° 2014GR00018 29014GR00025, 2014GR00055,
2014GR0056,
2014GR00062,
2014GR00073
e
2014GR00097.
Sendo assim solicito a autorização o para baixa da coma
contábil 111111901 – BANCO DO ESPIRITO SANTO, no valor de R$ 262.533,36 (duzentos e sessenta e dois mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos), que
se refere a saldo contábil e não financeiro. Justificativa e
extratos e anexo.
[..]
Considerando a analise da conta razão n° 111111901 BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, observa-se
que as transferências intra-orçamentárias efetuadas pelo órgão, debitavam, ou seja, aumentava o saldo da conta, deste modo para contabilização e retirada do saldo
da conta 5.4178031, é necessário fazer a guia de recolhimento (GR), fato este que deveria ter sido feito por valor unitário de cada fatura recebida de outros clientes, no
entanto, contabilizou-se pelo valor total do extrato.
A contabilização da guia de recolhimento duplicava o saldo no Razão, das faturas recebidas intra-orçamentária,
Diário Oficial de Contas

tendo em vista que as transferências feitas pelos órgãos
pagantes somavam valor na razão. A composição das
”GR’S” 2014GR00O18, 2014GRO0025, 2014GRO0062,
2014GR00073 e 2014GR00097, é o somatório das faturas
recebidas de outros clientes mais os recebimentos intra-orçamentários, vejamos a seguir;
COMPOSIÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMETO

Neste extrato, temos ainda o recebimento dos valores de
R$ 9.028,14 e R$ 18.086,05, referente a ressarcimento de
servidor a disposição, lançado através da 2014gr00055,
e transferido através da 2014ob00826, a guia de recolhimento supramencionada não acresceu saldo no razão da
conta 111111901 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

2014GR00018

O valor da diferença é de R$ 71.616,00, a maior do razão.

Observamos então que o valor da GR 2014GR00018 está de acordo com o saldo total do extrato bancários,
desta forma, as ”OB’S” 2014OB00432, 2014OB00433 e
2014OB03688 duplicam o saldo no Razão, porém o extrato bancário manteve seu saldo atualizado.

2014gr00062

O Valor da diferença é o somatório de; R$ 23.872,00 + R$
23.872,00 + R$ 14.283,00 que perfazem um total de R$
62.027,00, a maior no Razão.

O Valor da diferença é de RS 29.840,00, a maior no razão.

2014GR00025
Observamos então que o valor da GR 2014gr0025 está
de acordo com o saldo total do extrato bancários, desta forma, as “OB’S” 2014ob00667 e 2014ob00668 duplicam o saldo no Razão, porém o extrato bancário manteve seu saldo atualizado, assim como a guia de recolhimento anterior.
O valor da diferença é o somatório de 23.872,00 +
23.872,00 que perfazem o total do R$ 47.744,00, a maior
do razão.
2014gr00056
Observamos então que o valor da GR 2014gr00056 está
de acordo com o saldo do extrato bancário, desta forma,
a “OB” 2014ob01152 duplica o saldo no razão, porém o
extrato bancário - manteve seu saldo atualizado.
www.tce.es.gov.br

Observamos então que o valor da GR 2014gr00062 está de acordo com o saldo total do extrato bancários, desta forma, a OB 2014ob01250 duplica o saldo no Razão,
porém o extrato bancário manteve seu saldo atualizado.
2014gr00073
Observamos que o valor da GR 2014gr00073 está de acordo com o saldo total do extrato bancários, desta forma,
as “OB’S” 2014ob12346, 2014ob12347 e 2014ob12601
duplicam o saldo no Razão, porém o extrato bancário
manteve seu saldo atualizado.
O valor da diferença é o somatório de 38.066,00 +
20.982,00 + 4.602,00 que perfazem o total de RS
63.650,00, a maior do Razão.
2014gr00097
O Valor da diferença é RS 14.770,55
Por fim, chegamos ao final do ano de 2014 com a entrada de R$ 14.770,552, recebido de Clientes privados,
que foi regularizado pela contabilização da Nota Patrimonial N° 2016np00078, tendo em vista que o valor supracitado foi contabilizado em duplicidade, através da “GR”
2015gr00001. A correta contabilização ocorreu pela “GR”
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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2014grO0097.
Desta forma, somadas as diferenças de R$ 62.027,00 + R$
47.744,00 + R$ 71.616,00 + R$ 29.840,00 + R$ 63.650,00
+ 14.770,55 chegamos ao valor de RS 289.647,55, menos
a 2014ob00826 de R$ 27.114,19, apuramos o valor da diferença de R$ 262.533,36.
Cabe ressaltar que em nossa interpretação, os valores
que foram transferidos através de ordem bancária, não
deveria acrescer saldo contábil na conta, somente deveria acrescer saldo financeiro, do modo que ocorreu os
lançamentos, mesmo que não tivéssemos contabilizado
as “GR’S” no valor total do extrato e feito somente as “G
R’S” com os recebimentos de outros clientes privados, o
nosso extrato permaneceria com os valores dos clientes
públicos, tanto é que a partir do ano de 2015 esta pratica não ocorreu mais.
Opina a área técnica no sentido de que seja considerado
Regular este item:
Em síntese o responsável informa que a diferença apresentada na conta contábil 111111901 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO refere-se ao registro de receitas
em duplicidade na conta corrente 5417803 e de saldo de
contas correntes 20204459, 20957189 e 18176552, da
conta contábil 113510201 – BANESTES CAUÇÕES na elaboração da Tabela 02 - Tabela 02 - Saldo bancário apresentados na PCA/2015, do Relatório Técnico 0400/20177.
Em consulta ao sistema Sistema Integrado de Gestão
das Finanças Públicas do Espírito Santo – SIGEFES, Figura 1, verifica-se que as correntes 20204459, 20957189 e
18176552, pertencem à conta contábil 113510201 – BANESTES CAUÇÕES, portanto essas não deveriam ser utiliDiário Oficial de Contas

zadas para compor o saldo da conta contábil 111111901
- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.
Figura 1 – Detalhamento da Conta Contábil 113510201 –
BANESTES - CAUÇÕES
Assim, para efeito de análise serão utilizados os valores
constantes do quadro abaixo:
Tabela 01 - Saldo bancário apresentados na PCA/2015
Conta contábil 1.1.1.1.1.19.01 – Banestes
Banco
Agencia
Conta
Saldo Con- Saldo de Extábil
021

274-7

5417803

trato

Ban- Diferença

cário
272.794,89 10.261,53

262.533,36

Fonte: 03-14-BALVER.pdf (Anexo 03330/2016-2),
03-31-EXTBAN 01.pdf (Anexo 03351/2016-4) e Arquivos
03-32-TVDISP 01.PDF (Anexo 03370/2016-7).
Em análise às informações do processo n° 75075334, cuja
cópia compõe o protocolo 16293/2017-1, fls. 61-89, verifica-se que a diferença refere-se à contabilização de receitas em duplicidade, conforme Tabela 02 a seguir:

veis e registro contábil (item 3.2.2.1 do RT 400/2017), o
responsável apresentou as seguintes justificativas para a
diferença apontada na conta de bens imóveis:
Considerando que contabilidade registrou o valor de
R$ 2.286.046.61 referente a Bens Imóveis de propriedade da RTV/ES. Este montante refere-se a um terreno rural no valor de R$ 600.000,00 (conta contábil
123210103) e uma Edificação em Andamento no valor
de R$ 1.686.046,61(conta contábil 123210601). Os dois
imóveis localizados na Serra/ES. Referente ao valor de R$
29.480.699,44, encontra-se registrado na (conta contábil 797121800) – IMOVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO
ORGÃO; conforme o que versa o Decreto 3126-R sobre
a concessão do uso de Bens Imóveis artigos do 58 a 63.
Da análise das justificativas, opina a área técnica no seguinte sentido:

Tabela 02: Demonstrativo dos lançamentos realizados
em duplicidade

Em resumo o responsável informa que os Imóveis, no
valor de R$ 29.480.699,44, referem-se à imóveis de terceiros que encontram-se registrados na conta contábil
797121800 – IMOVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ORGÃO.

Constam da Tabela 02 a página do protocolo 16293/2017
onde estão localizadas as justificativas das diferenças.

Em consulta SIGEGES, observa-se que na conta contábil
797121800 constam os seguintes registros:

Conforme informou o responsável, verifica-se que a diferença apontada na conta corrente 5.417.803, no valor total de R$ 262.533,06, foi regularizada por meio dos
lançamentos 2016NP00077 (fls.77) e 2016NP00078 (fls.
78), respectivamente nos valores de R$ 247.162.31 e R$
14.770,55, em 18/07/2016.

Verifica-se, então, que os imóveis no valor de R$
29.480.699,44 estão registrados na contabilidade.

Assim, sugere-se que este item seja considerado REGULAR.

Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido no Anexo 03 da Instrução Normativa
nº 28/2013, encaminhado pelo gestor na presente Pres-

Com relação a divergência entre inventário de bens mówww.tce.es.gov.br

Assim, sugere-se que este item seja considerado REGULAR.
Relatou a área técnica quanto à ausência do parecer conclusivo no relatório de controle interno (item 3.3.1):
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tação de Contas, verificou-se a existência do Relatório de
Controle Interno – RELUCI de nº 06/2015, emitido pela
Secretaria de Estado de Controle e Transparência, com a
seguinte conclusão:

minhado na presente prestação de contas.

Tendo como parâmetro as análises procedidas, concluímos que as informações relativas as atividades da unidade central de controle interno referente as contas do
ano-exercício 2015 encontram-se consolidadas neste Relatório de Controle Interno

O responsável traz as seguintes justificativas acerca da
ausência de Parecer Conclusivo no Relatório de Controle Interno:

Vê-se que o relatório encaminhado é inconcluso acerca
das contas da unidade gestora, emitindo apenas informação sobre a consolidação das atividades da unidade central de controle interno realizadas no âmbito da unidade
gestora que encaminha estas contas.
O artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 é taxativo ao
estabelecer que,
Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do Tribunal de Contas. [...]
§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno, os quais deverão conter os elementos indicados em
atos normativos do Tribunal de Contas.
O Anexo 12 da Instrução Normativa 28/2013, vigente à
época do encaminhamento destas contas, estabeleceu
os requisitos mínimos a serem observados no Relatório e
Parecer do Controle Interno, acerca das contas dos administradores e demais responsáveis de despesas estaduais, o que se constata não atendido pelo relatório encaDiário Oficial de Contas

O responsável pela UG prestadora de contas tomou ciência do relatório, conforme pronunciamento expresso (Arquivo PROEXE) e o encaminhou mesmo que inconclusivo.

Inicialmente registra-se que art.82, em especial o §2º, da
Lei Complementar n.º 621/2012 estabelece que as contas dos administradores e responsáveis é elaborado pela
Unidade Executora de Controle Interno, não existindo na
Estrutura do Estado tal unidade.
Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em ato s normativos do
Tribunal de Contas. [...]
§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno , os quais deverão conter os elementos indicados em
atos normativos do Tribunal de Contas. (Grifamos)
Além da inexistência de Unidade Executora de Controle
Interno, registra-se que o Anexo 12 da Instrução Normativa n° 028/2013, vigente à época do encaminhamento
destas contas, estabeleceu os procedimentos de controle
a serem adotados e no item 1 apresenta coluna denominada “Visto” na qual deve ser informado, conforme nota
de rodapé do mesmo anexo, “sim” para o ponto de controle avaliado e “não” para o ponto de controle que não
foi objeto de avaliação pelo controle interno. Portanto,
contata-se que o próprio normativo prevê a possibilidawww.tce.es.gov.br

de de não avaliação de todos os pontos de controle propostos.
Quanto a exigência de parecer conclusivo conforme modelo apresentado no “Anexo 12” da referida IN, registra-se que a mesma prevê como possibilidade de conclusão
a opinião de que as demonstrações representam “adequadamente”, “adequadamente com ressalvas” ou “inadequadamente”. Entretanto, as normas de auditoria, inclusive às relativas a auditorias governamentais, estabelecem a possibilidade de relatório com abstenção ou negativa de opinião, no qual o profissional de auditoria deixa de emitir uma opinião por não ter obtido comprovação suficiente para fundamentá-la. Logo, conclui-se que
quanto à natureza da opinião do profissional de auditoria, deve ser aceita pelo Tribunal de Contas, conforme
prevê as normas que tratam da matéria, a existência de
relatório e parecer com abstenção ou negativa de opinião.
Apesar dos esclarecimentos acima apresentados e das
Dificuldades atualmente existentes para implementar o
modelo proposto na IN citada, o Governo do Estado do
Espírito Santo, por meio da SECONT, vem empreendendo
esforços para a melhoria nos procedimentos listados no
Anexo 12, de forma a viabilizar a emissão de parecer com
opinião “conclusiva”.
Tal esforço pode ser observado na recente publicação da
Lei Complementar nº 856/2017e no modelo adotado para emissão do Relatório e do Parecer da Unidade Executora de Controle Interno referente as Contas de 2016, instituído pela Portaria SECONT N° 009-R, de 22 de dezembro de 2016, e pela Portaria SECONT Nº 002-R, de 17 de
janeiro de 2017, comprova-se avanço, em que pese não
se ter alcançado um modelo ideal.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Da análise das justificativas apresentadas, opina a área
técnica em manifestação conclusiva:

unidade executora do controle interno.

Antes da análise das justificativas prestadas pelo responsável, faz-se necessário uma explanação acerca da exigência, forma e conteúdo do Relatório e Parecer conclusivo do Controle Interno.

Art. 4º O conteúdo das contas a serem prestadas pelos
ordenadores de despesas da administração direta e indireta dos Poderes Executivos Municipais e Estadual, exceto aqueles relacionados nos artigos 5º a 10 desta instrução normativa, para fins de julgamento pelo Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, compreenderá o
rol de documentos integrantes do ANEXO 03, acompanhados do relatório e do parecer conclusivo emitido pelo controle interno, sobre as contas do ordenador de despesas do respectivo órgão ou unidade, contendo os elementos indicados no ANEXO 12. (grifo nosso)

A Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica
do TCE-ES) no seu artigo 82 estabelece o seguinte:
Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do Tribunal de Contas.
§ 1º No julgamento das contas anuais a que se refere o
caput deste artigo serão considerados os resultados dos
procedimentos de fiscalização realizados, bem como os
de outros processos que possam repercutir no exame da
legalidade, legitimidade, economicidade, efetividade e
razoabilidade dos atos de gestão.
§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno, os quais deverão conter os elementos indicados em
atos normativos do Tribunal de Contas.

[...]

§ 2º Os gestores dos Fundos Especiais, quando constituídos como órgãos de gestão independentes das Secretarias Estaduais ou Municipais, deverão apresentar suas
prestações de contas anuais independentes dos ordenadores de despesas das Secretarias a que se encontram
vinculados, observando o que dispõe o “caput” deste artigo.
ANEXO 12 RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO RELATÓRIO
[...]
5. Parecer conclusivo

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

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

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

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como da
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aplicação de recursos públicos por entidades de direito
privado;
II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame representam [adequadamente, adequadamente com
ressalvas ou inadequadamente] a prática de atos de gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos, no exercício de referência da prestação de
contas. (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que esta Corte regulamentou,
com base na lei, sobre o Relatório e Parecer Conclusivo
do Controle Interno.
Não obstante, o gestor responsável encaminhou, no arquivo RELUCI, Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão
de Controle Interno, emitido pela Secretaria de Estado
de Transparência e Controle Interno – SECONT, com a seguinte conclusão:
Tendo como parâmetro as análises procedidas, concluímos que as informações relativas as atividades da unidade central de controle interno referente as contas do
ano-exercício 2015 encontram-se consolidadas neste Relatório de Controle Interno
O responsável pelas contas da unidade gestora tomou
conhecimento do teor do parecer, conforme pronunciamento encaminhado no arquivo digital PROEXE e o encaminhou em desconformidade com a legislação citada.
As alegações apresentadas, indicando a possibilidade de
o Controle Interno se abster de emitir opinião acerca das
contas, com fundamento nas disposições da Resolução
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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CFC 820/1997 (Norma de Auditoria das Demonstrações
Contábeis NBC T 11) não merecem prosperar, visto que
tal norma foi revogada pela Resolução CFC 1203/2009,
e, atualmente, após convergência para as normas internacionais, a Resolução CFC Nº. 1.232/09, que aprovou a
NBC TA 705 – Modificações na Opinião do Auditor Independente, vigente em 2016, em seu item 25 estabeleceu
que,
25. Quando o auditor se abstém de expressar uma opinião devido à impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente, ele deve especificar no parágrafo da opinião que:
(a) devido à relevância do(s) assunto(s) descrito(s) no parágrafo sobre a base para abstenção de opinião, o auditor
não conseguiu obter evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar sua opinião de auditoria; e,
consequentemente,
(b) o auditor não expressa opinião sobre as demonstrações contábeis. (g.n.)
Pode-se verificar que as normas de auditoria independente, trazidas pelo defendente, exigem uma manifestação expressa do auditor quanto à abstenção de opinião, o que não se vê na conclusão do parecer de controle interno apresentado para os fins desta PCA, estando o
mesmo, portanto, sem conclusão acerca das contas e demonstrativos contábeis apresentados, o que contraria o
Art. 82 da Lei Complementar 621/2012, e os requisitos
da Instrução Normativa TC nº 34/2015 acerca do parecer
conclusivo da unidade de controle interno.
Por outro lado, observa-se que o Estado do Espírito Santo, por meio da Lei Complementar nº 856/2017 (artigos
3º, IX e 6º, XVII), regulamentada pelo Decreto Nº 4131Diário Oficial de Contas

R, de 18 de julho de 2017, (reorganiza a estrutura da SECONT – Órgão Central do Sistema de Controle Interno) indicando a necessidade de implantação das Unidades Executoras de Controle Interno em cada Órgão estadual com
o objetivo de atender o disposto no artigo 82 da Lei Complementar nº 621/2012. É o que se extrai do artigo 1º do
referido decreto, transcrito a seguir:
Art. 1°. Os órgãos da Administração Direta e as entidades
da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual,
exceto Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, deverão instituir a Unidade Executora de Controle Interno - UECI, definida no inciso IX do art. 3º da Lei Complementar nº 856/2017, no prazo de 60 dias a contar da
data de publicação deste Decreto. (g.n)
Verifica-se, também, que o exercício de 2015 foi o primeiro em que se exigiu (regulamentou), na PCA, a apresentação do parecer conclusivo do controle interno, embora o dispositivo legal que fundamenta tal exigência fosse mais antigo. A falta de conclusão no parecer, por si,
não indica necessariamente a existência de mácula grave nas contas.
Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade, e expedir determinação ao atual gestor da
unidade gestora em análise para que adote as medidas
administrativas necessárias e suficientes para a implantação da Unidade Executora de Controle Interno, nos moldes previstos Lei Complementar nº 856/2017 (artigo 3º,
IX), compatível com sua estrutura organizacional e com
o volume de atividades a serem controladas, de forma a
possibilitar o encaminhamento de parecer com opinião
conclusiva do controle interno nas futuras prestações de
contas do órgão.
O ordenador de despesas, Sr. Sérgio Ricardo de Oliveiwww.tce.es.gov.br

ra Egito, se afastou da RTV em 13/03/2015, vide arquivo ROLRES.pdf, portanto não foi responsável pela elaboração e envio do Relatório e Parecer Conclusivo emitido
pelo controle interno, motivo pelo qual sugere-se que em
seu caso seja afastada a IRREGULARIDADE.
Ratificando manifestação técnica conclusiva pela manutenção da irregularidade em exame do Senhor Geraldo Magela Fernandes, e afastamento da irregularidade
quanto ao Senhor Sérgio Ricardo de Oliveira Egito, encampa o Ministério Público de Contas a fundamentação
constante da ITC 691/2018-8.
O parecer conclusivo emitido pela unidade executora do
controle interno sobre as prestações de contas anuais
dos responsáveis pela gestão de recursos públicos municipais e estaduais submetidas ao julgamento desta Corte
de Contas, tem por objetivo, além de apoiar o controle
externo no exercício de sua missão institucional, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como da aplicação
de recursos públicos por entidades de direito privado, como se depreende dos incisos I e II do item 5 do Anexo 12
da Instrução Normativa 28/2013.
Trata-se de ato vinculado, nos termos do art. 82, §2º, da
Lei Complementar Estadual 621/2012, sendo regrado por
atos normativos do TCEES, em especial a Instrução Normativa 28/2013 que dispõe sobre a obrigatoriedade, forma e conteúdo do referido parecer conclusivo.
Dessa forma, corroborando entendimento técnico e parecer ministerial, deve ser mantida a irregularidade apontada, entretanto, por se tratar de irregularidade sem gravidade suficiente para comprometer a gestão dos resSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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ponsáveis arrolados nas presentes Contas, tendo em vista a criação da Lei Complementar 856/2017 que dispõe
sobre a reorganização do controle interno no Estado do
Espírito Santo, sendo suficiente a expedição das determinações suscitadas pela área técnica.
III. CONCLUSÃO.
Pelos motivos acima expedidos e tendo em conta que
tem os administradores públicos o dever de observar o
disposto nas regras legais e regulamentares, perfilho do
mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
VOTO VOGAL DO CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Rádio e
Televisão do Espírito Santo - RTV, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade dos Srs. Geraldo Magela Fernandes e Sérgio Ricardo de Oliveira Egito.

3.2.2.1 – Divergência entre inventário de bens imóveis e
registros contábeis;
3.3.1 – Ausência do parecer conclusivo no relatório de
controle interno.
Em Decisão Monocrática 1137/2017-3, o Conselheiro Relator João Luiz Cotta Lovatti determinou a citação
dos responsáveis, para que apresentassem seus esclarecimentos no prazo improrrogável de 30 dias. Em seguida,
tempestivamente, o Sr. Geraldo Magela Fernandes apresentou suas razões de justificativa e demais documentos
(fls. 40/53).
Cumpre destacar a informação acostada aos autos à fl.
55, de que o Sr. Sérgio Ricardo de Oliveira Egito veio a
óbito em 2016, razão pela qual aplicar-se-á o disposto no
artigo 324 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE, por meio da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 691/2018-8, opinou pelo julgamento regular com ressalva das contas apresentadas pelo Sr. Geraldo Magela Fernandes, na forma do artigo 84,
inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012; e pelo julgamento regular das contas do Sr. Sérgio Ricardo de Oliveira Egito, na forma do artigo 84, inciso I do mesmo diploma legal. Por fim, sugeriu a expedição de determinações
ao atual gestor.

A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas elaborou o Relatório Técnico RT 400/2017-7 e a Instrução Técnica Inicial ITI 656/2017-8, opinando pela citação dos responsáveis em razão dos indícios de irregularidades a seguir:

O Ministério Público de Contas através de Parecer
974/2018-2 da lavra do Procurador de Contas, Dr. Luiz
Henrique Anastácio da Silva, anuiu ao posicionamento
adotado pela ITC 691/2018-8.

3.2.1.1 – Disponibilidade financeira não comprovada por
extratos bancários;

FUNDAMENTAÇÃO
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É o relatório.
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ES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre
as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação
dos atos de gestão dos ordenadores de despesas e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da
gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com
o consequente julgamento pela regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito
se encontra devidamente instruído, considerando o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em atendimento aos princípios constitucionais do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas em 31 de março de 2016, ou seja, tempestivamente, com fulcro no artigo 139 do Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela Resolução
TC 261/2013.
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 nº
9.717/1998, Lei Federal 8.212/1991 e Lei Federal
8.036/1990.
Passo à análise das irregularidades apontadas no Relatório Técnico 0400/2017-7:
2.1 Disponibilidade financeira não comprovada por extratos bancários (Item 3.2.1.1 do RT 00400/2017-7)
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Base legal: art. 85 da Lei 4320/64. Lei 101/2000, art. 43
c/c § 3º do artigo 164 da CRFB/88.
O Relatório Técnico0400/2017-7 apontou divergência entre os extratos bancários referentes às disponibilidades
financeiras registradas na conta contábil 1.1.1.1.1.19.01
no valor de R$ 12.613,63 e a conta contábil que consta
registro de R$ 272.794,89, apresentando uma diferença
de R$ 260.581,26.
Os extratos apresentados na prestação de contas evidencia os seguintes saldos bancários:
Conta contábil 1.1.1.1.1.19.01 – Banestes
Banco
Agencia
Conta
021
021
021
021
Saldo bancário

274-7
274-7
274-7
274-7

5417803
20204459
20957189
18176552

Saldo de extrato bancário
10.261,53
753,13
305,95
893,02
R$12.213,63

Tabela 02 - Saldo bancário apresentados na PCA/2015
O gestor, em suas justificativas aduziu que a diferença evidenciada na conta contábil se refere a registro de receitas em duplicidade na conta corrente 5417803 e de saldo
de contas correntes 20204459, 20957189 e 18176552, da
conta contábil 113510201 – BANESTES CAUÇÕES na elaboração da Tabela 02 - Tabela 02 - Saldo bancário apresentados na PCA/2015, do Relatório Técnico 0400/20177.
Informa que o valor de R$ 10.261,53 foi regularizado
conforme
2016GR0067/2016GR0068,
2016PD00001/2016PD00002 e 2016OB00003 e
2016OB00004, referente a recebimento de faturas regularizados em 2016, e o valor de R$ R$ 1.952,10 seria o somatório de R$ R$ 753,13 (conta 20.204.459), R$ 305,95
(conta 20.957.189) e R$ 893,02 (conta 18.176.552),
Diário Oficial de Contas

Ao proceder ao consulta ao Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo – SIGEFES, fica
evidenciado que contas correntes 20204459, 20957189 e
18176552, pertencem à conta contábil 113510201 – BANESTES CAUÇÕES, e logo essas não deveriam ser utilizadas para compor o saldo da conta contábil 111111901 BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.
A diferença entre o saldo contábil ( R$ 272.794,89) e o
saldo de extrato bancário ( R$ 10.261,53) no valor de R$
262.533.36, refere-se à contabilização de receitas em duplicidade, conforme consta do quadro a seguir:
Tabela 02: Demonstrativo dos lançamentos realizados
em duplicidade
Considerando que a diferença apontada de R$ 262.533.36
foi regularizada por intermédio de lançamentos
2016NP00077 (fls.77) e 2016NP00078 (fls. 78), respectivamente nos valores de R$ 247.162.31 e R$ 14.770,55,
em 18/07/2016, acompanho o entendimento técnico e
afasto a irregularidade.
2.2 Divergência entre inventário de bens imóveis e registro contábil (Item 3.2.2.1 do RT 00400/2017-7)
Base legal: art. 85, 94 a 96 da Lei 4320/64.

ferente ao valor de R$ 29.480.699,44, encontra-se registrado na (conta contábil 797121800) – IMOVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ORGÃO; conforme o que versa o
Decreto 3126-R sobre a concessão do uso de Bens Imóveis artigos do 58 a 63.
Em consulta ao SIGEGES, é possível verificar que na conta contábil 797121800 constam registros que coadunam
com o valor de R$ 29.480.699,44, estando devidamente registrados na contabilidade, razão pela qual, acompanho o entendimento técnico e afasto a irregularidade.
2.3 – Ausência do parecer conclusivo no relatório de
controle interno (item 3.3.1 do RT 00400/2017-7)
Base legal: art. 82, § 2º, da Lei Complementar Estadual
621/2016, art. 105, § 4º, do Regimento Interno, Anexo 12
da Instrução Normativa TC 28/2013.
O Corpo Técnico verificou que o Relatório de Controle Interno – RELUCI de nº 06/2015 teria sido 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 as contas.

Os registros contábeis de bens imóveis apresenta um
montante de R$ 2.286.046,61, sendo que o inventário
evidencia o valor de R$ 29.480.399,44 porque em seu levantamento físico, constam vários imóveis que não estão
registrados na contabilidade.

Alega o responsável que, a despeito da previsão constante do § 2º, do artigo 82, da Lei Complementar nº
621/2012, inexiste na estrutura do Estado a Unidade Executora de Controle Interno, responsável pela elaboração
do Relatório e Parecer do Controle Interno, que acompanham as contas dos administradores e responsáveis.

O gestor apresenta como justificativa que o montante
refere-se a um terreno rural no valor de R$ 600.000,00
(conta contábil 123210103) e uma Edificação em Andamento no valor de R$ 1.686.046,61(conta contábil
123210601). Os dois imóveis localizados na Serra/ES. Re-

Assevera também que o Anexo 12 da Instrução Normativa nº 028/2013 (vigente à época) estabeleceu os procedimentos de controle a serem adotados, apresentando no item 1 a coluna denominada “Visto” na qual deve
ser informado, conforme nota de rodapé do mesmo ane-
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xo, “sim” para o ponto de controle avaliado e “não” para
o ponto de controle que não foi objeto de avaliação pelo
controle interno. Deste modo, a própria Instrução previa
a hipótese de não avaliação de todos os pontos de controle propostos.
No tocante à exigência de parecer conclusivo nos moldes do apresentado no Anexo 12 da IN nº 028/2013, registrou a previsão da possibilidade de conclusão com a
opinião “adequadamente”, “adequadamente com ressalvas” ou “inadequadamente”. Ademais, destacou a possibilidade de relatório com abstenção ou negativa de opinião, no qual o profissional deixa de emitir uma opinião
por não ter obtido comprovação suficiente para fundamentá-la.
Nesse ponto, demonstrou seus esforços com adoção de
medidas para melhoria dos trabalhos:
“Apesar dos esclarecimentos apresentados, independentemente da estrutura existente e das dificuldades em implementar o modelo proposto pela IN citada, o Governo
Estadual, por meio da SECONT, vem empreendendo esforços para melhoria continua e atendimento de todos os
procedimentos de controle listados no Anexo 12, de forma a viabilizar a emissão de parecer com opinião “conclusiva”.
Tal esforço pode ser observado na recente publicação da
Lei Complementar nº 856/2017 e no modelo adotado para emissão do Relatório e Parecer da Unidade Executora
de Controle Interno referente as Contas de 2016, instituído através da Portaria SECONT Nº 009-R, de 22 de dezembro de 2016, e Portaria SECONT Nº 002-R, de 17 de
janeiro de 2017, comprova-se avanço, em que pese não
se ter alcançado um modelo ideal”
Diário Oficial de Contas

Todavia, entendeu a Equipe Técnica que as alegações do
responsável não merecem prosperar, haja vista que Resolução CFC 820/1997, utilizada em sua fundamentação,
foi revogada pela Resolução CFC 1203/2009, e, após convergência para as normas internacionais, pela Resolução
CFC 1232/2009 vigente em 2016, que aprovou a NBC TA
705 – Modificações na Opinião do Auditor Independente.
Ressaltou que as normas de auditoria independente trazidas pelo responsável exigem uma manifestação expressa do auditor quanto à abstenção de opinião, o que não
teria ocorrido na conclusão do parecer de controle interno apresentado para os fins desta PCA, contrariando o artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 e os requisitos da
IN TC nº 34/2015, acerca do parecer conclusivo da unidade de controle interno.
Pois bem. Observo que o Estado do Espírito Santo regulamentou a Lei Complementar nº 856/2017, por intermédio do Decreto nº 4131-R, indicando a necessidade de
implantação das Unidades Executoras de Controle Interno em cada Órgão Estadual, com o objetivo de atender ao
previsto no artigo 82 da Lei Complementar nº 621/2012.
Verifico também que o exercício de 2015 foi o primeiro a
se exigir na PCA a apresentação de parecer conclusivo do
controle interno, embora o dispositivo legal que fundamenta a referida exigência seja mais antigo.
Nesse sentido, entendo existir irregularidade meramente formal nas contas apresentadas, considerando-se estar o jurisdicionado ainda em fase de adaptação às novas requisições e que demonstrou esforços para adequações e melhorias.
Insta ressaltar que a mesma irregularidade fora apontada
nas prestações de contas dos processos: TC 7093/2017 e
www.tce.es.gov.br

TC 7094/2017, sendo o entendimento da área técnica e
do Colegiado no sentido de julgar regulares aquelas prestações de contas.
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 organizacional e com o volume de atividades a serem controladas e
encaminhe, nas futuras prestações de contas, de parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao artigo 82 da Lei CompleSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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mentar 621/2012.
Cabe salientar ainda 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 deDiário Oficial de Contas

tectadas, 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 da Área
Técnica, do Ministério Público de Contas e do Relator, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto
à apreciação deste Colegiado.

des 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
Dar ciência aos interessados;

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:

Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

Julgar REGULARES as contas da Rádio e Televisão Espírito Santo, sob responsabilidade dos Srs. Geraldo Magela
Fernandes e Sérgio Ricardo de Oliveira Egito, relativas ao
exercício de 2015, nos termos do inciso I, do artigo 84, da
Lei Complementar 621/2012, dando quitação as responsáveis, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal

1. ACÓRDÃO TC-334/2018

RECOMENDAR ao atual gestor da Rádio e Televisão do
Espírito Santo - RTV que:
Adote medidas administrativas, junto ao Grupo Financeiro Setorial dessa unidade gestora, com o objetivo de garantir a conciliação das contas correntes do órgão e possibilitar o registro individualizado dos fatos da administração financeira, de forma a garantir o cumprimento do
que preceitua o disposto no artigo 89 da Lei 4320/64,
bem como dotar os registros contábeis das características qualitativas da informação contábil especificadas no
item 6.6 do Manual de Contabilidade aplicada ao Setor
Público –MCASP, 7ªed;
Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno nos molwww.tce.es.gov.br

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da segunda câmara, ante as
razões expostas, em:
1.1 Julgar REGULARES as contas da Rádio e Televisão Espírito Santo, sob responsabilidade dos Srs. Geraldo Magela Fernandes e Sérgio Ricardo de Oliveira Egito, relativas ao exercício de 2015, nos termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação
as responsáveis, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal
1.2 RECOMENDAR ao atual gestor da Rádio e Televisão
do Espírito Santo - RTV que:
Adote medidas administrativas, junto ao Grupo Financeiro Setorial dessa unidade gestora, com o objetivo de garantir a conciliação das contas correntes do órgão e possibilitar o registro individualizado dos fatos da administração financeira, de forma a garantir o cumprimento do
que preceitua o disposto no artigo 89 da Lei 4320/64,
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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bem como dotar os registros contábeis das características qualitativas da informação contábil especificadas no
item 6.6 do Manual de Contabilidade aplicada ao Setor
Público –MCASP, 7ªed;
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
Dar ciência aos interessados;
1.4 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Por maioria, pelo voto vencedor conselheiro Domingos Augusto Taufner. Parcialmente vencido o relator, que
votou pela regularidade com ressalva das contas de Geraldo Magela Fernandes.
3. Data da Sessão: 04/04/2018 - 9ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

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 04/07/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC-164/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo TC: 10052/2016
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte
Responsáveis: Paulo Márcio Leite Ribeiro
EMENTA: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA
MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE – 2º QUADRIMESTRE DE 2016 – FORMAR AUTOS APARTADOS - ARQUIVAR

4. Especificação do quórum:

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.

RELATÓRIO

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Diário Oficial de Contas

Trata o presente processo de Relatório de Gestão Fiscal
em que foi emitido parecer de alerta por esta Corte de
Contas, tendo em vista a realização de despesa com pessoal, por parte do Poder Executivo do Município de Água
Doce do Norte, registrado no 2º Quadrimestre do exercício de 2016, em percentual (70,05%) da Receita Corrente Líquida (RCL) superior ao limite legal fixado em lei, corwww.tce.es.gov.br

respondente a 54% da RCL.
Por meio da Decisão 68/2017-4, além da emissão do Parecer de Alerta, foi decidido determinar ao gestor que
adotasse e comprovasse, perante este Tribunal de Contas, as providências necessárias à readequação dos gastos de pessoal do jurisdicionado aos parâmetros estabelecidos na LRF.
Devidamente notificado o gestor foi declarado revel (Decisão Monocrática nº 02050/2017-8).
Após, a Secretaria de Controle Externo de Contas –
SecexContas elaborou a Instrução Técnica Inicial nº
00180/2017-8 opinando por formar autos apartados objetivando a aplicação de multa ao Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro.
Ato contínuo, os autos seguiram para o Ministério Público de Contas que por meio do Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira elaborou parecer acompanhando o
entendimento técnico.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuarem a fiscalização
dos atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar
a eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir o julgamento das contas públicas.
Cabe ainda aos Tribunais de Contas verificarem os cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada ente
da Federação e de cada Poder.
Destaco aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal que é a responsável por estabelecer normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
Cumpre observar que o Município de Água Doce de NorSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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te teve a emissão de parecer de alerta tendo em vista a
realização de despesa com pessoal, por parte do Poder
Executivo do Município de Água Doce do Norte, registrado no 2º Quadrimestre do exercício de 2016, em percentual (70,05%) da Receita Corrente Líquida (RCL).

tinadas à readequação dos gastos com pessoal de acordo com o disposto na LRF e que o mesmo foi considerado
revel (Decisão Monocrática 02050/2017-8) entendo que
deve ser formado autos apartados objetivando a aplicação de multa.

A equipe técnica informou que após consulta ao Sistema
LRFWeb foi constatado que a despesa com pessoal do Poder Executivo de Água Doce do Norte em relação à Receita Corrente Líquida do município, nos dois primeiros
quadrimestres do exercício de 2017, continua acima do
limite máximo de 54% estabelecido na Lei Complementar
nº 101/2000. Com isso, fica caracterizado o descumprimento das determinações contidas na Decisão 2ª Câmara 00068/2017-4, bem como na LRF, relativas à adoção de
medidas saneadoras voltadas à recondução da despesa
total com pessoal aos limites legais.

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.

Com o descumprimento do limite o município fica submetido ao risco de ser prejudicado pelas vedações contidas no art. 23, §3º da Lei 101/00, quais sejam: o ente não
poderá receber transferências voluntárias; obter garantia
direta ou indireta de outro ente e não poderá contratar
operações de créditos, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliaria e as que visem à redução das despesas com pessoal.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. DETERMINAR a formação de autos apartados, com a
reprodução de cópias necessárias ao prosseguimento da
instrução daquele feito, com a devida citação do Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro, objetivando eventual aplicação
de multa ao responsável, nos termos do artigo 135 da Lei
Orgânica desta Corte de Contas c/c art. 389 do Regimento Interno desta Corte.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 554/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo TC: 03156/2005-1 (Apenso TC 00844/2004-4)
Classificação: Fiscalização Ordinária - Auditoria
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Exercício: 2004
Responsável: João Guerino Balestrassi – Prefeito

2. Unânime.

EMENTA: FISCALIZAÇÃO ORDINÁRIA – AUDITORIA –
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - RECONHECER A
PRESCRIÇÃO – AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO GESTOR – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 28/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

4. Especificação do quórum:

RELATÓRIO

4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner (Relator).

Tratam os autos de Fiscalização Ordinária na Prefeitura
Municipal de Colatina, em cumprimento ao Plano de Au-

A inobservância do art. 23 c/c 66 da Lei Complementar
nº 101/2000, constitui irregularidade grave, consubstanciada em infração administrativa contra as leis de finanças públicas, de acordo com o artigo 5º, inciso IV da Lei
10.028/2000, punível com multa de 30% dos vencimentos anuais.

1.2. Após a instrução daquele feito que estes autos sejam arquivados.

Tendo em vista que o Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro, descumpriu as decisões desta Corte de Contas, que não encaminhou as medidas adotadas pelo jurisdicionado desDiário Oficial de Contas

4.2. Conselheiro em substituição presente: João Luiz Cotta Lovatti.

www.tce.es.gov.br
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ditoria 214/2005, em relação aos procedimentos referentes à contratação e execução das obras e serviços de engenharia.
O Processo 844/2004 (apenso) trata de análise dos editais
referentes às Tomadas de Preços de nº 001 e 002/2004,
publicados pela Prefeitura Municipal de Colatina.
A auditoria visou atender:
A Comunicação Interna 050/04, na qual o Exmo. Senhor
Conselheiro Enivaldo Euzébio dos Anjos solicitou apuração, quando da auditoria ordinária, do Contrato nº
183/2003;
b) A determinação contida na Decisão TC 456/2004 referente ao processo TC 844/2004, a qual pede o acompanhamento da execução das obras relativas aos objetos das Tomadas de Preços 001/2004 e 002/2004, que
deram origem aos contratos 037/2004 e 011/2004 respectivamente;
c) A Comunicação Interna 026/2004, na qual o Exmo. Senhor Conselheiro Marcos Miranda Madureira solicitou
inspeção, quando da auditoria ordinária, na obra da 2ª
via do bairro São Silvano, para averiguar a aplicação de
recursos oriundos da CVRD.
A então 9ª Controladoria Técnica – Engenharia, com base
no Relatório de Auditoria de Engenharia – RA-E 34/2005
(fls. 03/20), elaborou a Instrução Técnica Inicial – ITI
830/2007 (fls. 173/176) opinando pela citação do Sr. João
Guerino Balestrassi, dando origem à Decisão Preliminar
TC 1961/2007 às fls. 180 quantos os seguintes indícios de
irregularidades:
1.1. Ausência de Termos de Recebimento Provisório e Definitivo;
1.2. Ausência de Termo de Recebimento Definitivo;
Diário Oficial de Contas

1.3. Projeto Básico incompleto;

laridades:

1.4. Pagamento indevido no valor de R$ 977,55 (novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) - Item 6.1.1.A – Contrato nº 183/03 firmado com
“Construtora Zaché Ltda.” para fechamento de área no
Centro de Controle de Zoonoses;

3.1.1. CONTRATO Nº 011/2004: ASSENTAMENTO DE PISOS E INSTALAÇÃO DE TRAVES EM QUADRAS - Ausência
de Termo de Recebimento Definitivo.

1.5. Pagamento indevido no valor de R$ 2.346,73 (dois
mil, trezentos e quarenta e seis reais e setenta e três centavos) - Item 6.2.1.A – Contrato nº 11/04 firmado com
“Construtora Sudeste Ltda.” para assentamento de pisos
e instalação de traves em quadras;
1.6. Pagamento indevido no valor de R$ 5.241,10 (cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e dez centavos) Item 6.5.1.A – Contrato nº 39/04 firmado com “Construtora PJ Ltda.” para execução de obras de drenagem em
várias ruas do município;
Após o encaminhamento das justificativas, os autos foram remetidos ao então Núcleo de Engenharia e Obras
Públicas – NEO para análise das supostas irregularidades relacionadas à área de engenharia, que, conforme
Instrução de Engenharia Conclusiva – IEC 17/2015 (fls.
222/239), opinou pela manutenção das irregularidades
constantes nos itens 1.1, 1.3 e 1.5 da ITI 830/2007.
Em seguida, o então Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC elaborou Instrução Técnica Conclusiva – ITC 2453/2015 (fls. 241/253) manifestando-se da
seguinte maneira:
3.1. Assim, levando-se em conta os fatos discutidos e as
análises procedidas na IEC 17/2015, opinamos, com base no art. 95, inc. II, c/c art. 71, § 5º, da Lei Complementar Estadual n° 621/201214, e art. 329, § 3º, da Resolução TC 261/2013, pela manutenção das seguintes irreguwww.tce.es.gov.br

Responsável: João Guerino Balestrassi
3.1.2. CONTRATO Nº 011/2004: ASSENTAMENTO DE PISOS E INSTALAÇÃO DE TRAVES EM QUADRAS - Pagamento indevido.
Responsável: João Guerino Balestrassi
Ressarcimento: 1.576,47 VRTE
3.1.3. CONTRATO Nº 107/2004: CONSTRUÇÃO DE ANEXO DE EEEFM CAROLINA PICHLER - 1 Projeto Básico incompleto.
Responsável: João Guerino Balestrassi
3.2. Tendo em vista a existência de DANO presentificado
no item 3.1.2 desta ITC, no valor de 1.576,47 VRTE, sugere-se, preliminarmente, a conversão dos autos em tomada de contas especial na forma do artigo 57, inciso IV15,
da Lei Complementar 621/2012, ressaltando que o responsável já foi devidamente citado quanto à possibilidade de ressarcimento, nos moldes do artigo 162 da Resolução TCE182/2002;
3.3 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV16, da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
3.2.1 – Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva
em relação às irregularidades descritas nos itens 3.1.1 a
3.1.3 Instrução Técnica Conclusiva, em razão do decurso de 6 anos e 5 meses da citação, nos termos do artigo
71, caput, e § 4º, inc. I, da Lei Complementar Estadual n°
621/2012, deixando, assim, de sugerir a aplicação de medidas sancionatórias.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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3.2.2 – Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as contas de João Guerino Balestrassi, em razão da
pratica de atol ilegal presentificada nos itens 3.1.1 e 3.1.3,
bem como pelo cometimento de infração que causou injustificável dano ao erário disposta no item 3.1.2 desta
Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento no valor de 1.576,47 VRTE, com amparo no artigo
5917, inciso III, alíneas “b” da Lei Complementar 32/93.
O Ministério Público de Contas, em Parecer da lavra Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva às fls. 256/257,
anuiu ao posicionamento técnico.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, é necessário verificar a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas, tendo em vista
que os indicativos de irregularidades noticiados no Relatório de Auditoria 034/2005 referem-se a fatos ocorridos
no exercício de 2004. Sendo assim, de acordo com disposição contida no art. 71, §2º, II, da LC 621/2012, o marco inicial da contagem do prazo prescricional é a data da
ocorrência do fato.
Pois bem, observa-se que a citação do responsável foi determinada por meio da Decisão Preliminar TC 1961/2007,
sendo o responsável citado em 18/12/2007, conforme
Aviso de Recebimento do Termo de Citação 745/2007,
assim, conforme preconiza o Regimento Interno desta
Corte de Contas em razão da citação ocorreu interrupção
do prazo prescrição.
Nessa linha é cediço que os prazos prescricionais no âmbito dessa Corte de Contas são de 05 (cinco) anos, assim
considerando a interrupção do curso da prescrição em
dezembro de 2007, temos a consumação da prescrição e
Diário Oficial de Contas

por consequência a extinção da pretensão punitiva desta
Corte de Contas em dezembro de 2012.

teria condições de acompanhar todos os detalhes da Administração Pública.

Todavia, em virtude da manutenção da irregularidade
“Pagamento Indevido – Contrato nº011/2004: Assentamento de Pisos e Instalação de Traves em Quadras” na
qual foi identificado possível lesão ao erário no valor correspondente a 1.576,47 VRTE, como a pretensão reparadora é imprescritível, ou seja, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva não impede a condenação
ao ressarcimento, por força do artigo 37, §5º da Constituição Federal, devendo a referida irregularidade ser
apreciada e o concluído julgamento.

Daí a necessidade de se ter outros agentes envolvidos,
com aptidão técnica e jurídica para o desenvolvimento
regular dos procedimentos e confiabilidade na execução
das obras.

Ocorre que o único agente público chamado nos autos
para responder pelas supostas irregularidades apontadas, bem como responsabilizado por todo o ressarcimento sugerido foi o Sr João Guerino Balestrassi, na condição
de prefeito no período auditado.

Acórdão TC 161/2013 – Plenário – Processo TC 7384/2012
– Conselheiro Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:

De toda sorte, em pesquisa ao site do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na parte relativa a Consultas de Jurisprudências podemos encontrar uma gama
de Decisões reiteradas no sentido de afastar a responsabilização do agente público quando este é o único a ser
chamado para responder por irregularidades que invariavelmente envolveriam certo número de servidores públicos, a saber: Secretário de obras (neste caso específico,
por se tratar de serviços de obras), fiscal de contrato, empresa contratada, equipe da CPL, corpo jurídico que emitiu pareceres, etc.
Outra ocorrência que chama atenção é o fato de o prefeito ser responsabilizado isoladamente por supostas irregularidades envolvendo matéria afeta à área da engenharia civil. Além disso, mesmo que fosse capacitado na
área, pela tarefa de gerir uma cidade como um todo não
www.tce.es.gov.br

Assim é que os Acórdãos abaixo citados são unânimes em
exclusão de responsabilização do agente público quando este é chamado para responder isoladamente por todos os apontamentos de irregularidades, seja por ausência de capacidade técnica, seja por ausência de matriz de
responsabilização. Vejamos:

Exclui a responsabilidade do gestor por falta de capacidade técnica para ter conhecimento acerca da irregularidade cometida.
Acórdão TC 1796/2015 – Plenário – Processo TC
4878/2003 – Conselheiro Relator: Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun:
(...) firmo a posição de que a um Ordenador de Despesas, dirigente máximo de um Órgão, na presente hipótese representando o Diretor Geral do DEO, não é viável
a abrangência de uma conduta de forma onipotente, eis
que não caberia a este a tudo se encarregar, pois, estaria
no cargo que ocupava envolvido com as atribuições de direção e chefia, realizando tarefas de índole administrativa que não conectam com as de natureza técnica de engenharia sob análise.
Acórdão TC 910/2016 – Plenário – Processo TC 3873/2005
– Conselheiro Relator: Sebastião Carlos Ranna de MaceSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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do:
Sendo assim, o presente caso impõe o reconhecimento
da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido
e regular do processo, haja vista que não se procedeu à
identificação e qualificação dos agentes potencialmente
responsáveis, tampouco das pessoas jurídicas contratadas, nem mesmo à descrição adequada e individualizada da conduta omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa imputada a cada agente, ou do resultado produzido
ou que deveria ter sido produzido, do nexo de causalidade entre a conduta de cada qual e o resultado ou, ainda,
da indicação do elemento subjetivo (dolo ou culpa), do
indício de boa-fé (erro de fato ou erro de direito escusável - art. 157,
§2º, RITCEES) e da participação individualizada de cada
agente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3873/2005, ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e sete de setembro de dois mil e
dezesseis, por maioria, extinguir processo sem julgamento do mérito, com fundamento no §4º do artigo 142 da
Lei Complementar Estadual 621/2012 e no artigo 166 do
Regimento Interno, reconhecendo a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, arquivando-se os autos após o trânsito
em julgado, nos termos do voto vencedor do conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Vencido o relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, que votou pela diligência acatando parecer vista do Ministério Público Especial de Contas.
Diário Oficial de Contas

Acórdão TC 896/2016 – Plenário – Processo TC 3674/2004
– Conselheiro Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
Fato é que nestes autos a atuação do senhor Moacyr Carone Assad se resumiu a decretar situação de emergência
no Município e a dispensar a realização de licitação com
base em parecer jurídico prévio, em virtude de desastres
ocasionados por inundação e enxurradas que assolaram
a região entre os dias 29 de dezembro de 2003 e 4 de janeiro de 2004, conforme consta em detalhes no Decreto
1.560, de 6 de janeiro de 2004 e documentação acostada
às fls. 69 e seguintes.
Feitos os esclarecimentos, vê-se que todas as irregularidades identificadas nestes autos referem-se a situações
estranhas às condutas praticadas pelo gestor citado, conforme revela o contexto fático-probatório do acervo processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3674/2004, ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, extinguir o processo sem julgamento do mérito, com fundamento o §4º, do art. 142 da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do RITCEES,
reconhecendo a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
e também por medida de racionalização administrativa e
economia processual, arquivando os autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Acórdão TC 833/2016 – Plenário – Processo TC 7933/2007
www.tce.es.gov.br

– Conselheiro Relator: Domingos Augusto Taufner:
(...) Com isso, considerando o precedente já existente nesta Corte de Contas no Processo TC nº 4878/2003
(Acórdão 1796/2015), no qual foram afastadas as responsabilidades dos gestores ante a ausência de matriz de
responsabilidade, deixo de reabrir a instrução processual nas hipóteses de ressarcimento, contida no Acórdão
TC 446/2007, afastando a responsabilização e o ressarcimento.
Acórdão TC 814/2017 – Plenário – Processo TC 3428/2009
– Conselheiro Relator: Sérgio Manoel Nader Borges:
Extinção do processo sem resolução de mérito por não
atender aos pressupostos de constituição e seu desenvolvimento válido e regular do processo, bem como em razão do conceito da racionalização administrativa e, consequentemente, refuto os itens 5.1, 5.2.2, 5.2.3 e 5.3 da
referida ITC.
Acórdão TC 789/2017 – Plenário – Processo TC 2080/2004
– Conselheiro Relator: Sérgio Manoel Nader Borges:
Extinguir o mesmo por não atender aos pressupostos de
constituição e seu desenvolvimento válido e regular do
processo.
Acórdão TC 413/2017 – Plenário – Processo TC 863/2015
– Conselheiro Relator: Domingos Augusto Taufner:
Invoco ainda, precedente já existente nesta Corte de Contas no Processo TC nº 4878/2003 (Acórdão 1796/2015),
no qual foram afastadas as responsabilidades dos gestores ante a ausência de matriz de responsabilidade, a qual
deixou de reabrir a instrução processual nas hipóteses de
ressarcimento, contida no Acórdão TC 446/2007, afastando a responsabilização e o ressarcimento. De igual modo,
no processo TC 7933/2007 (Acórdão 833/2016), de miSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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nha relatoria.
Acórdão TC 874/2017 – Segunda Câmara – Processo TC
7536/1995 – Conselheiro Relator: Sérgio Manoel Nader
Borges:
Assim, em relação a tal item, considerando o princípio da
duração razoável do processo, insculpido no inciso LXXVII
da Carta Magna e da segurança jurídica na medida que
põe sob risco o princípio do contraditório e da ampla defesa, cláusula pétrea disposta no art. 5º, LV da CRFB/88,
entendo que a realidade dos fatos em torno do julgamento deste processo indicam que a reabertura processual
não é viável e produzirá efeitos que se contrapõe à celeridade do julgamento e da economia processual.
Quanto ao único item tido por irregular, e constante na
Instrução Técnica Conclusiva nº. 6957/2014 (fls. 198/208)
que trata de superfaturamento na aquisição de bem imóvel, suscito a divergência de entendimento entre a posição aqui lançada e aquela sustentada tanto pela área técnica, quanto pelo Ministério Público Especial de Contas
para extinguir o mesmo por não atender aos pressupostos de constituição e seu desenvolvimento válido e regular do processo.
Acórdão TC 898/2017 – Segunda Câmara – Processo TC
3019/2008 – Conselheiro Relator: Sérgio Manoel Nader
Borges:
Da mesma forma as empresas e entidades, responsáveis
solidárias podem ter coibido seu direito de defesa ante a
dificuldade de se manter até os dias atuais documentos
que possam ser usados em sua defesa. Além, é claro, de
algumas delas talvez nem existirem mais. Desta feita, em
relação a estes itens, considerando o princípio da duração razoável do processo, insculpido no inciso LXXVII da
Diário Oficial de Contas

Carta Magna e da segurança jurídica na medida que põe
sob risco o princípio do contraditório e da ampla defesa,
cláusula pétrea disposta no art. 5º, LV da CRFB/88, entendo que a realidade dos fatos em torno do julgamento
deste processo indicam que a reabertura processual não
é viável e produzirá efeitos que se contrapõe à celeridade
do julgamento e da economia processual.
Portanto, em relação aos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12,
3.1.13, 3.1.15, 3.1.16, 3.1.17, 3.1.18, 3.1.19, 3.1.20,
3.1.21 e 3.1.22 constantes da conclusão/proposta de encaminhamento da Instrução de Técnica Conclusiva nº.
1.967/2013 (fls. 1.352/1.437) suscito a divergência de
entendimento entre a posição aqui lançada e aquela sustentada tanto pela área técnica, quanto pelo Ministério
Público Especial de Contas para extinguir o feito por não
atender aos pressupostos de constituição e seu desenvolvimento válido e regular do processo.
Acórdão TC 832/217 – Primeira Câmara – Processo TC
1160/2009 – Conselheiro Relator: Marco Antônio da Silva:
Ocorre que, nestes autos, é possível verificar que a matriz de responsabilidade presente na ITI nº 02157/2017
não especificou as condutas, o nexo causal e a culpabilidade de forma que não há dúvidas quanto à ausência da
correta matriz de responsabilidade em face dos responsáveis, motivo pelo qual divirjo da posição externada pela área técnica, rejeitando a reabertura do feito, em razão
do princípio da duração razoável do processo, extinguindo-se o feito com julgamento do mérito em razão do acolhimento da prescrição da pretensão punitiva por parte
desta Corte de Contas.
Acórdão 1307/2017 – Plenário – Processo TC 3448/2005
www.tce.es.gov.br

– Conselheiro Domingos Augusto Taufner:
Desta forma, diante do entendimento já firmado por esta
Corte no sentido isentar de responsabilidade o gestor em
caso de ausência da adequada matriz de responsabilização, encampo a solução sugerida pela equipe técnica para que seja extinto o processo sem resolução de mérito.
Pelo que se constata, o TCE-ES tem uma Jurisprudência
dominante no sentido de se exigir a matriz de responsabilização no momento de se apurar irregularidades.
E mesmo com a ausência de matriz de responsabilização poderia ser questionado o fato de que caso restasse
bem caracterizada a participação do ordenador de despesas, que no caso específico deste processo é o Prefeito, o mesmo poderia ser responsabilizado. Via de regra,
concordo com essa assertiva.
Entretanto, neste caso concreto entendo que o Prefeito
não deva ser responsabilizado pelos motivos expostos a
seguir:
1 – A própria falta de matriz de responsabilização dificultou muito neste caso a apuração da responsabilidade do Prefeito. Isso sem contar que não foram chamadas
ao processo as empresas supostamente beneficiárias do
provável dano.
2 – Para ocupar o cargo de Prefeito não há a exigência de
que ele seja habilitado em todas as áreas técnicas que
a gestão municipal atua. O Prefeito é um gestor geral e
não alguém com responsabilidade técnica específica com
condições de fiscalizar cada ato da gestão, salvo aquelas
cuja irregularidade seja gritante e patente.
3 – Mesmo que o Prefeito tivesse habilitação técnica, seria humanamente impossível acompanhar todos os detalhes referentes às obras, pois não estão contidas na “maSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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crogestão”, que é a sua responsabilidade.
Sobre este último ponto, tenho diferenciado, para efeito
de responsabilização do ordenador de despesas, se a irregularidade decorre de um fato relacionado à “macrogestão” ou “microgestão”.
Denomino “macrogestão” o que envolve grandes questões sobre as quais o gestor é chamado a decidir e sobre
estas tenha que ter um razoável conhecimento, bem como tenha acesso ao que de fato acontece.
Também estão relacionadas à “macrogestão” as irregularidades que são gritantes e patentes e demandem a intervenção direta do gestor, para evitá-las ou corrigi-las.
Incluo ainda aquelas perceptíveis ao padrão do “homem
médio”, bem assim aquelas sobre as quais o gestor tenha
sido alertado, mesmo não referente a atos praticados diretamente por ele, e não tenha tomado as devidas providências saneadoras.
Nesses e em outros casos análogos, o gestor deve ser responsabilizado, ainda que haja outras pessoas que também poderiam ter sido responsabilizadas não tenham sido chamadas.
Denomino “microgestão” o que envolva uma multiplicidade de atos e aos que ocorrem no dia a dia da gestão
pública e não são da responsabilidade da alta administração, uma vez que têm seus gestores específicos. As irregularidades que ocorrem nessa área não podem ser
automaticamente imputadas aos ordenadores de despesas, sejam eles Prefeitos ou Secretários. São questões
que não estão ao alcance direto dos gestores da alta administração, especificamente o Prefeito.
Entretanto, caso algo seja latente, que tenha a participação ou a obtenção de vantagem para a alta administração
Diário Oficial de Contas

ou que ela tenha sido alertada, aí sim caberá a responsabilização, inclusive do Prefeito, se for o caso.
Ademais, importante ressaltar que o valor apurado como
passível de dano ao erário foi de R$ 2.346,73 correspondente a 1.576,47 VRTE, em um contrato de valor total pago de R$ 56.578,03.
Logo ao compararmos o montante pago R$ 56.578,03,
com o valor apurado pela equipe técnica como passível
de ressarcimento ao erário, observamos que perfaz apenas 4,14% do valor do referido contrato.
Ademais, reabrir a instrução processual para se realizar a
matriz de responsabilidade por um valor de R$ 2.346,73,
não é viável em virtude do custo dessa reabertura processual a esta Corte de Contas terá, além do lapso temporal que por óbvio prejudicaria o contraditório e ampla
defesa.
Diante de todo o exposto, acolho o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte no sentido de afastar a
responsabilização e o ressarcimento imposto ao Sr. João
Guerino Balestrassi, não isoladamente pela ausência de
matriz de responsabilização, mas também por não ter, e
nem é necessário que se tivesse para ser Prefeito, habilitação técnica para fiscalizar as obras municipais, além do
que as irregularidades apontadas neste processo fazem
parte da “gestão micro” e não seriam facilmente detectadas pelo Prefeito, ainda que tivesse habilitação técnica.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente o entendimento da Área Técnica e Ministério Público de Contas,
VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
www.tce.es.gov.br

1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva por
parte desta Corte, em relação às irregularidades descritas na Instrução Técnica de Engenharia Conclusiva IEC
37/2015, nos termos do artigo 71 do RITCEES;
1.2. Afastar a responsabilidade do Sr. João Guerinho Balestrassi, ante as razões expostas na fundamentação;
1.3. Dar ciência ao interessado;
1.4. Após os trâmites regimentais, arquivar os presentes
autos.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, vencido o
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti que
votou pela prescrição, por rejeitar alegações de defesa,
converter em TCE, e notificação para recolhimento do débito no prazo de 30 dias.
3. Data da Sessão: 16/05/2018 - 15ª 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
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 04/07/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 556/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processos: 05135/2012-6, 05024/2013-3
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
UG: PMSGP - Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsáveis: RAQUEL FERREIRA MAGESTE LESSA, ANDERSON SODRE DA SILVA, CLEBER ROGERIO OAKES, INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, RODRIGO CASSARO BARCELLOS, HELTON
BRUNO PESSI, HERCULES DO NASCIMENTO CAPELLI, ALEXANDRE BARBOZA COUTINHO
EMENTA: AUDITORIA ORDINÁRIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA – EXERCÍCIO 2011 –
MULTA – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha,
em cumprimento a determinação estabelecida no Plano
Diário Oficial de Contas

nº 112/2012, relativa aos atos de gestão praticados no
exercício de 2011.

pelli e Alexandre Barbosa Coutinho.

Após a realização da Auditoria Ordinária na Prefeitura Municipal, originou-se o Relatório de Auditoria RA-O
102/2012 (fls. 04 a 35) onde a área técnica apontou os indícios de irregularidade:

Item 5.3.1.1.5 – Pagamento por serviço onde o objeto
não liquidado – Responsáveis: Raquel Ferreira Mageste
Lessa, Cleber Rogério Oakes – Fiscal do Contrato e Instituto Brasileiro de Apoio a Modernização administrativa –
IBRAMA – Contratada.

Item 5.1.1.1 / 5.1.2.1.1 / 5.1.3.1.1 – Ausência de fiscalização na execução do Convênio – Responsável: Raquel
Ferreira Mageste Lessa – Prefeita

Item 5.3.1.1.6 – Ausência de motivação expressa – Responsáveis: Raquel Ferreira Mageste Lessa e Anderson Sodré da Silva.

Item 5.3.1.1.1 – Terceirização irregular de serviços inerentes a servidores da Administração Pública – Responsáveis: Raquel Ferreira Mageste Lessa, Anderson Sodré
da Silva – Secretário Municipal de Finanças, Rodrigo Cassaro Barcellos – Procurador Geral, Helton Bruno Pessi –
Procurador Jurídico, Hercules do Nascimento Capelli –
Procurador Jurídico e Alexandre Barbosa Coutinho – Procurador Jurídico.

Item 5.3.1.1.7 – Ausência de publicidade do contrato –
Responsáveis: Raquel Ferreira Mageste Lessa e Anderson
Sodré da Silva

Item 5.3.1.1.2 – Contratação irregular por dispensa de
licitação – Responsáveis: Raquel Ferreira Mageste Lessa,
Anderson Sodré da Silva, Rodrigo Cassaro Barcellos, Helton Bruno Pessi, Hercules do Nascimento Capelli e Alexandre Barbosa Coutinho.
Item 5.3.1.1.3 – Projeto básico insubsistente – Responsáveis: Raquel Ferreira Mageste Lessa, Anderson Sodré
da Silva, Rodrigo Cassaro Barcellos, Helton Bruno Pessi, Hercules do Nascimento Capelli e Alexandre Barbosa
Coutinho.
Item 5.3.1.1.4 – Vinculação da receita de ISSQN à remuneração de assessoria e contratação de sistema de gestão de ISSQN – Responsáveis: Raquel Ferreira Mageste Lessa, Anderson Sodré da Silva, Rodrigo Cassaro Barcellos, Helton Bruno Pessi, Hercules do Nascimento Cawww.tce.es.gov.br

A partir da sugestão inaugurada na Instrução Técnica Inicial – ITI 221/2012 (fl. 311/347), foi aprovada determinação do Conselheiro Relator Sergio Aboudib Ferreira Pinto, para que fosse realizada a Citação dos Srs. Raquel Ferreira Mageste Lessa (Prefeita Municipal), Anderson Sodré
da Silva (Secretario de Finanças), Cleber Rogério Oakes
(Fiscal do Contrato) e Instituto Brasileiro de Apoio a Modernização Administrativa – IBRAMA, (Contratado). Deixando de citar, através de Decisão TC 1906/2013, os Procuradores Rodrigo Cassaro Barcellos, Procurador Geral, Helton Bruno Pessi, Procurador Jurídico, Hercules do
Nascimento Capelli, Procurador Jurídico, uma vez que se
limitaram a emitir pareceres nos processos licitatórios.
Após a citação os responsáveis apresentaram suas defesas, sendo Raquel Ferreira Mageste Lessa, Anderson Sodré da Silva e Cleber Rogério Oakes às fls. 491/516, com
documentos às fls. 517/591. A empresa IBRAMA apresentou defesa às fls. 592/735, com documentos às 736/796.
Estes autos foram apensados ao Processo 5024/2013, em
decorrência de Agravo interposto pelo Ministério Público
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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de Contas, em face de Decisão TC 1906/2013, que deixou
de citar os procuradores municipais. E como o Agravo foi
julgado procedente, foi determinada a citação dos procuradores arrolados como responsáveis no RA-O 102/2012.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram defesa, sendo o Sr. Helton Bruno Pessi, às fls. 833; Sr. Rodrigo Cassaro Barcellos e Hércules do Nascimento Capelli,
fls. 511/517 e Alexandre Barbosa Coutinho, fls. 519/530.
Ressalto que a partir do exercício de 2016, quando deixei
a Presidência desta Corte de Contas, este processo passou a ser de minha relatoria, nos termos do art. 254 do
Regimento Interno.
Em análise comparativa entre os apontamentos das possíveis irregularidades e os esclarecimentos apresentados, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC elaborou a Instrução Técnica Conclusiva – ITC
1619/2017-9, apresentando a seguinte conclusão:
4.1 Levando em consideração as análises aqui procedidas e as motivações adotadas nestes autos, que versam
sobre Fiscalização realizada no Município de São Gabriel
da Palha, sugere-se a manutenção das seguintes irregularidades:
4.1.1 – Ausência de fiscalização na execução do Convênio – Base legal: Caput e § 1º do artigo 67 da Lei 8666/93
– Responsável: Raquel Ferreira Mageste Lessa
4.1.2 – Terceirização irregular de serviços inerentes a
servidores da Administração Pública – Base legal: Artigo 37, caput e Inciso II, da CF/88 e artigos 142 e 198 da
Lei 5.172/66 do CTN – Responsáveis: Raquel Ferreira Mageste Lessa, Anderson Sodré da Silva – Secretário Municipal de Finanças, Rodrigo Cassaro Barcellos – Procurador
Geral, Helton Bruno Pessi – Procurador Jurídico, Hércules
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do Nascimento Capelli – Procurador Jurídico e Alexandre
Barbosa Coutinho – Procurador Jurídico.

4.2 – Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §
1º, inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:

4.1.3 – Contratação irregular por dispensa de licitação
– Base legal: Principio da Legalidade e da Impessoalidade dispostos no Artigo 37, caput, da CF/88 e Inciso XIII do
art. 24 da Lei de Licitações – Identificação: Raquel Ferreira Mageste Lessa, Anderson Sodré da Silva – Secretário
Municipal de Finanças, Rodrigo Cassaro Barcellos – Procurador Geral, Helton Bruno Pessi – Procurador Jurídico,
Hercules do Nascimento Capelli – Procurador Jurídico e
Alexandre Barbosa Coutinho – Procurador Jurídico.

4.2.1 – Rejeitar a preliminar de Ilegitimidade Passiva por
parte do Sr Helton Bruno Pessi – procurador municipal –
para figurar como responsável perante o Tribunal de Contas, conforme fundamentado no subitem 2.1 desta ITC.

4.1.4 – Projeto básico insubsistente – Base legal: Incisos
I e II do § 2.º do Artigo 7.º da Lei 8.666/93 – Identificação: Raquel Ferreira Mageste Lessa, Anderson Sodré da
Silva – Secretário Municipal de Finanças, Rodrigo Cassaro
Barcellos – Procurador Geral, Helton Bruno Pessi – Procurador Jurídico, Hercules do Nascimento Capelli – Procurador Jurídico e Alexandre Barbosa Coutinho – Procurador Jurídico.
4.1.5 – Vinculação da receita de ISSQN à remuneração
de assessoria e contratação de sistema de gestão de ISSQN – Base Legal: Artigo 37 caput, da CF/88 e Inciso IV
do artigo 167 da Lei 5.172/66 do CTN – Identificação: Raquel Ferreira Mageste Lessa, Anderson Sodré da Silva –
Secretário Municipal de Finanças, Rodrigo Cassaro Barcellos – Procurador Geral, Helton Bruno Pessi – Procurador Jurídico, Hercules do Nascimento Capelli – Procurador Jurídico e Alexandre Barbosa Coutinho – Procurador
Jurídico.
4.1.6 – Pagamento por serviços onde o objeto não foi liquidado – Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64 –
Identificação: Raquel Ferreira Mageste Lessa e Cleber Rogério Oakes – Fiscal do Contrato.
www.tce.es.gov.br

4.2.2 – Rejeitar as razões de justificativas da Sra Raquel
Ferreira Mageste Lessa pela prática de atos ilegais presentificados nos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5e 3.6 desta ITC,
bem como sugerindo a aplicação de multa, com amparo
no artigo 62 da LC 32/93 e na forma do artigo 96, inciso
II, da Lei Complementar 32/93;
4.2.3 – Rejeitar as razões de justificativa do Sr. Anderson Sodré da Silva, em razão das irregularidades dispostas nos itens 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 desta Instrução Técnica
Conclusiva, sugerindo aplicação de multa, com amparo
no artigo 62 da LC 32/93 e na forma do artigo 96, inciso
II, da Lei Complementar 32/93.
4.2.4 – Rejeitar as razões de justificativa do Sr. Cleber Rogério Oakes em razão da irregularidade disposta no item
3.6 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo aplicação de multa, com amparo no artigo 62 da LC 32/93 e na
forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar 32/93.
4.2.4 – Rejeitar as razões de justificativa dos Srs. Rodrigo
Cassaro Barcelos, Helton Bruno Pessi, Hercules do Nascimento Capelli e Alexandre Barbosa Coutinho, em razão das irregularidades dispostas nos itens 3.2, 3.3, 3.4 e
3.5 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa, com amparo no artigo 62 da LC 32/93
e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar
32/93;
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Contas para manifestação, o Ilmo. Procurador de Contas
Luciano Vieira anuiu à proposta apresentada na Instrução
Técnica Conclusiva – ITC 1619/2017 lavrada pelo Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC.
Posteriormente, no dia 28/02/2017, mais especificamente na 4ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara, a Sra Raquel Ferreira Mageste Lessa realizou sustentação oral.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
De início, importante informar que a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal com relação a este processo que ora se analisa ocorrerá em 19/06/2018, ou seja,
no próximo mês, uma vez que a citação dos responsáveis
se deu em 19/06/2013.
Preliminarmente, cabe uma análise acerca da atribuição,
ou não, de responsabilização frente às presentes irregularidades que foram imputadas ao Sr Helton Bruno Pessi
– Procurador Jurídico, uma vez que o mesmo se manifestou nos autos alegando que é procurador efetivo do município, cargo que exige inscrição na OAB, e como advogado, é inviolável em suas manifestações, na forma do art.
133, da CF/88. Alega ainda que seu parecer possui caráter meramente opinativo, não vinculativo, e que o parecer não foi emitido em processo de licitação, resumindo-se a analisar pedidos de contratação direta por dispensa de licitação, não sendo aplicável o disposto no art. 38
da Lei 8.666/93.
Pois bem. Nos casos responsabilização ou não de parecerista em processos que passam por minha análise, sempre tenho o cuidado de realizar um exame levando sempre em consideração o caso concreto que se apresenta,
bem como em análise a cada irregularidade que é impuDiário Oficial de Contas

tada ao Procurador jurídico.
No caso presente foram imputadas ao Sr Helton Bruno
Pessi – Procurador Jurídico as seguintes irregularidades:
4.1.2 – Terceirização irregular de serviços inerentes a servidores da administração pública.
4.1.3 – Contratação irregular por dispensa de licitação
4.1.4 – Projeto Básico insubsistente
4.1.5 – Vinculação da receita de ISSQN à remuneração de
assessoria e contratação de sistema de gestão de ISSQN
No presente caso, importante transcrever o artigo 5º, parágrafo único da Lei Complementar 621/2012 que trata
do assunto, estabelecendo a abrangência da jurisdição
do TCEES, conforme segue:
Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange:
XVII - os responsáveis pela elaboração dos editais de licitação e dos convites, os participantes das comissões julgadoras dos atos licitatórios, os pregoeiros, bem como os
responsáveis e ratificadores dos atos de dispensa ou inexigibilidade. (Inciso incluído pela LC nº 658/2012 – DOE
21.12.2012)
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso XVII
deste artigo os atos e manifestações dos advogados públicos submetidos à Lei Federal nº 8.906, de 04.7.1994,
em face da disposição contida no § 3º do seu artigo 2º.
(Incluído pela LC nº 658/2012 – DOE 21.12.2012)
Este artigo da LC 621/2012 não exime o parecerista de
possibilidade de responsabilização por elaboração de pareceres jurídicos. Seu entendimento não é analisado como ato administrativo isolado, ou seja, sua emissão tem
que estar “atrelada à prática de um ilícito”.
Sobre este assunto, é importante ressaltar que há diverwww.tce.es.gov.br

gências doutrinária e jurisprudencial em relação à possibilidade ou não de responsabilização do parecerista jurídico. O TCU passou a responsabilizar o advogado público
e o assunto tomou grandes proporções, chegando até o
Supremo Tribunal Federal – STF através de Mandados de
Segurança impetrados por advogados que emitem pareceres jurídicos na Administração Pública, para fundamentar a prática de atos administrativos. Por oportuno, vale
mencionar os julgados do STF referentes aos mandados
de segurança: MS 24.073-DF; MS 24.584; MS 24.631-DF
e 27.867-DF:
“MS 24.073-DF, julgado em 2002 – o STF entendeu que
pareceres de natureza opinativa, em regra, não geram
responsabilidade solidária do seu emitente com o administrador. Entretanto, mesmo em se tratando de parecer
meramente opinativo, haverá responsabilidade do parecerista nos casos em que elaborar seu parecer com erro
grave (grosseiro) ou agir culposa ou dolosamente”;
“O MS 24.073-DF não desceu a minúcias quanto à classificação dos tipos de pareceres e tratou de um caso concreto no qual o parecer foi emitido para reconhecer uma
situação que contemplava a possibilidade de contratação
direta”;
“Já o MS 24.584-DF, julgado em 2007, trouxe uma classificação tipológica dos pareceres, exposta no Voto Vista
do Ministro Joaquim Barbosa, que passou a ser adotada
pela doutrina e jurisprudência pátrias desde então”, reconhecendo a existência de três tipos de consultas, quais
sejam:
1) a facultativa, que se dá quando a autoridade administrativa, embora haja parecer proferido, não vincula a sua
decisão aos termos da manifestação da consultoria jurídica, o seu poder decisório continua pleno e independe do
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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opinamento exarado no parecer;
2) a obrigatória, na qual a autoridade administrativa fica obrigada a emitir o ato tal como submetido à consultoria, com parecer favorável ou contrário. Caso a autoridade queira praticar o ato com conteúdo e forma diferentes daquele que foi submetido à consultoria, deverá
solicitar nova emissão de parecer. Assim, exemplificativamente, se a consultoria jurídica, depois de consultada sobre a possibilidade de contratação direta, opina, positivamente, pela pertinência da contratação enquadrando-a em hipótese de dispensa, não poderá a autoridade administrativa contratar através de inexigibilidade, salvo se
submeter a pretensão a novo parecer da consultoria. De
qualquer forma, deve ser ressaltado que embora a consulta prévia seja obrigatória, a autoridade mantém incólume o seu poder decisório, podendo praticar o ato submetido à consulta mesmo que haja parecer contrário à
prática;
3) a vinculada a parecer, nesse caso a lei estabelece que o
ato da autoridade administrativa deverá ser previamente aprovado pela consultoria jurídica. Trata-se da hipótese de parecer vinculante, onde o administrador “[...] não
poderá decidir senão nos termos da conclusão do parecer ou, então, não decidir”.
Nos dois primeiros casos (consulta facultativa e consulta
obrigatória) o STF considera que o parecer tem natureza opinativa, de sorte que, em regra, não haverá corresponsabilidade do parecerista, exceto comprovação de erro grave ou conduta culposa/dolosa.
No caso de parecer vinculante o STF considera que a sua
natureza não é meramente opinativa, mas sim, que “[...]
há efetiva partilha do poder decisório [...]” entre o parecerista e a autoridade administrativa que pratica o ato, de
Diário Oficial de Contas

sorte que haverá responsabilidade solidária entre o emitente do parecer e a autoridade administrativa que pratica o ato aprovado pelo parecerista, caso incorra-se em
ilegalidade e/ou prejuízo ao erário. Note-se que na hipótese de parecer vinculante o STF não condicionou a responsabilidade do parecerista à presença de erro grave,
culpa ou dolo, mas é evidente que deverá haver nexo de
causalidade, ou seja, deverá ser demonstrado, no caso
concreto, que a ilegalidade ou prejuízo resultaram do opinamento manifestado no parecer.
Seguem abaixo mais recentes julgados do TCEES que
apresentam em quais casos pode ser responsabilizado o
elaborador de pareceres jurídicos:
Acórdão TCEES 1803/2015 – Plenário
Em voto vista, o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun acolheu a manifestação da área técnica no seguinte sentido:
“(...) Frise-se, portanto, que o STF fixou, no julgamento
do MS 24.584-DF, por maioria de votos, o entendimento de que a manifestação jurídica sobre minutas de editais de licitação, de contratos, de acordos, de convênios
e de ajustes, tem natureza vinculante, e não meramente
opinativa, de sorte que o emitente do parecer terá responsabilidade solidária com a autoridade que vier a praticar o ato, uma vez que o dispositivo deixa claro que deverá haver aprovação da assessoria jurídica, condicionando a prática do ato à aprovação do parecerista, havendo,
assim, segundo o STF, compartilhamento de poder decisório (...).
De acordo com a ITI 999/2014, o senhor (...), atuando como procurador, elaborou parecer acerca de edital de licitação supostamente viciado. Tal parecer, conforme aponwww.tce.es.gov.br

tamentos acima, tem natureza vinculante, e, não se subsumindo às hipóteses do inciso XVII, não incide na exceção do parágrafo único do art. 5º da LC 621/2012, enquadrando-se, assim, nas situações que são de competência
desta Corte. Por esse motivo, o parecerista é legítimo para figurar no polo passivo do presente processo, dependendo, no entanto, sua efetiva responsabilização do exame do mérito da irregularidade (...)”. Por fim, asseverou
que “no caso dos autos, somente analisando o teor do
parecer jurídico emitido pelo Subprocurador é que se pode ter um juízo acerca de sua responsabilidade pelos atos
tidos por irregulares” e votou por afastar a preliminar de
ilegitimidade passiva do Subprocurador Municipal. O Plenário, à unanimidade, decidiu: “rejeitar a preliminar de
ilegitimidade passiva do senhor (...), Subprocurador Municipal” e “considerar procedente a presente Representação, aplicando ao Subprocurador, Dr. (...), e à Pregoeira,
Srª. (...), multa pecuniária individual no valor de 3.000,00
(três mil reais), na forma dos artigos 131, 132 e 135, inciso II da Lei Complementar Estadual nº 621/12”. Acórdão
TC-1803/2015-Plenário, TC 9033/2013, relator Conselheiro Marco Antônio da Silva, publicado em 15/02/2016.
ACÓRDÃO TC-121/2016 – PLENÁRIO
Trata-se nestes autos de representação1 encaminhada
pelo senhor (...), na data de 22 de dezembro de 2014,
em face da Prefeitura Municipal de Marataízes, onde relata supostas irregularidades na adesão a Ata de Registro de Preços 052/2013 referente ao Pregão Eletrônico
030/2013, cujo objeto é a locação de serviços de infraestrutura física para eventos e lazer.
2.3 DA LEGITIMIDADE DO ADVOGADO PÚBLICO PARA
RESPONDER PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS
A preliminar suscitada não merece ser acolhida, pois
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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seus argumentos são totalmente infundados, sendo pacífico o entendimento sobre a competência dos Tribunais de Contas para apreciar a responsabilidade dos advogados públicos pelos pareceres emitidos. Nessa linha,
veja-se o recente julgado desta Corte de Contas, que inclusive foi publicado no Informativo de Jurisprudência nº
15: “1ªCÂMARA 6. Responsabilização de advogados públicos por eventuais danos ao erário decorrentes de pareceres emitidos. Tratam os autos da Prestação de Contas Anual e Relatório de Auditoria da Câmara Municipal
de Castelo, exercício 2011. Em preliminar, o Procurador
Geral do Legislativo Municipal, arguiu que não poderia
ser penalizado, sob o argumento de que advogado público não responde por eventuais danos ocasionados ao
erário por atos baseados em pareceres jurídicos facultativos ou obrigatórios, salvo se tiver caráter vinculante, hipótese em que o profissional se responsabiliza por seu
conteúdo. O Relator registrou entendimento do STF no
sentido de “autorizar o Tribunal de Contas a responsabilizar os advogados públicos, sendo tal responsabilização restrita, reduzindo-se o âmbito desse sancionamento apenas para os casos de culpa e erro grosseiro”. Ressaltou que “para efeito de caracterização da responsabilidade do parecerista, necessário é a comprovação do nexo de causalidade que aponta no quanto a manifestação
do parecerista concorreu para o ato causador de prejuízos ao erário”. Quanto a alegação de incompetência dessa Corte para imputar responsabilidade ao parecerista, o
Relator entendeu ser “possível sim a imputação de responsabilidade”, complementando que “na forma do artigo 70, da Constituição Federal, entendo que o Procurador da Câmara Municipal de Castelo estaria abrangido
pela jurisdição do Tribunal de Contas do Espírito Santo,
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diante da previsão do inciso XVI, do art. 5º, da Lei Complementar nº 621/2012 (que trata de texto idêntico do
art. 5º, inciso VI da Lei n. 8.443/92)”. A Primeira Câmara,
por unanimidade, deliberou nos termos do voto do relator pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. Acordão TC-394/2015 -1ª Câmara,
TC 2100/2012, relator Conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva, publicado em 06.07.2015. ” (destacou-se) Diante do exposto, opina-se pela rejeição da preliminar suscitada. (Processo: 12532/2014 Data da sessão:
16/02/2016 Relator: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO Natureza: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO –
REPRESENTAÇÃO).
ACÓRDÃO TC-875/2016 – PLENÁRIO
Representação. Preliminar. Ilegitimidade passiva ad causam. Parecerista jurídico. Ofensa à Lei 8.666/93. Erro
grosseiro. Preliminar não acolhida
Cuidam os presentes autos de Representação, formulada
Ministério Público Especial de Contas, em que são relatadas pretensas irregularidades na contratação da empresa
(...), cujo objeto é a divulgação das ações, projetos e prestação de contas do Governo.
(...) 1.1 PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM DO PARECERISTA JURÍDICO.
Destaca-se que foi suscitado pelo Sr. (...), Procurador Geral do Município de Cariacica, preliminar de ilegitimidade passiva para figurar no presente processo, tendo argumentado que o parecerista não pode ser responsabilizado pela emissão de peças de caráter opinativo, não vinculativo, que foi emitida no exercício do múnus público junto à Prefeitura de Cariacica, cingindo-se a responsabilidade do advogado público às hipóteses de erro grosseiro e
www.tce.es.gov.br

má-fé, o que não ocorreu.
Ademais, alega que não há qualquer nexo de causalidade entre seu parecer e os supostos prejuízos narrados pela representação e que, mesmo em tese, o responsável
não deu causa aos fatos elencados como supostas irregularidades.
Neste passo, ainda que tenha havido grande controvérsia doutrinária acerca da possibilidade ou não de responsabilização do parecerista jurídico, mormente no âmbito jurídico-administrativo, na hipótese temos que as circunstâncias e consequências em que se deram os fatos
autorizariam a análise de mérito, com pretensa imputação de responsabilidade aos Justificantes, afinal, na forma do art. 131, caput e § 2º c/c art. 132, ambos da Constituição Federal de 1988, os Procuradores Públicos deverão ser investidos no cargo mediante aprovação em concurso público de provas e títulos e sua atribuição é de representação judicial e extrajudicial do Ente Federado e
dos órgãos da administração indireta e subsidiárias, além
de assessoria e consultoria jurídica do Poder Executivo.
(...) A esse respeito, o Egrégio Tribunal de Contas da
União – TCU já firmou seu entendimento acerca da possibilidade de responsabilização do “advogado público”,
desde que sejam constatados alguns pressupostos específicos, quais sejam: quando o parecer não estiver devidamente fundamentado; quando não defender tese
jurídica aceitável e/ou quando não está alicerçado em
entendimento doutrinário ou jurisprudencial, ou seja,
quando ocorrer erro grosseiro, culpa ou dolo.
(...). Desta maneira, tal qual concluído pelo Egrégio Tribunal de Contas da União, a responsabilidade imputada
ao autor do parecer jurídico está inter-relacionada com a
responsabilidade pela regularidade da gestão da despeSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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sa pública, disciplinada no caso pela Lei Complementar
nº 621/2012, cuja fiscalização se insere na competência
deste Tribunal, em hipóteses específicas de fraude e grave dano ao Erário.
(...). Por fim, registra-se que o posicionamento do Supremo é de autorizar o Tribunal de Contas a responsabilizar
os advogados públicos, sendo tal responsabilização restrita, reduzindo-se o âmbito desse sancionamento apenas para os casos de culpa, dolo e erro grosseiro.
Obviamente, o dolo e a má-fé, por certo, deve ser objeto
de responsabilização, não havendo posicionamento em
contrário para não se admitir a responsabilização, sendo
certo que não é qualquer ato negligente ou imprudente
que deve levar à responsabilização.
Desta maneira, a posição do STF é no sentido de que a
autoridade não se vincula à opinião emitida quando é facultativa, ficando, entretanto, obrigada a realizar o ato tal
como submetido à consultoria na hipótese vinculada ou
de parecer obrigatório.
Assim, para efeito de caracterização da responsabilidade
do parecerista, necessário é a comprovação do nexo de
causalidade que aponta no quanto a manifestação do parecerista concorreu para o ato causador de prejuízos ao
erário.
De minha parte, entendo que é possível sim a imputação
de responsabilidade ao Parecerista, observadas as condições aqui postas, sendo certo que a imputação ou não de
responsabilidade é matéria que pode ser aferida em sede de preliminar quando ausentes os requisitos antes sobreditos, todavia, no caso em tela, houve afronta à letra
da lei contida no art. 25, II, da Lei 8.666/93, consistindo-se, pois, em erro grosseiro, razão pela qual deve ser obDiário Oficial de Contas

jeto de enfrentamento meritório.
Desta maneira, em sendo possível a atribuição de responsabilidade do Parecerista pelo Egrégio Tribunal de
Contas, tal qual antes afirmado, deixo de acolher a preliminar aqui suscitada. (Processo: 6630/2015 Data da sessão: 10/05/2016 Relator: Natureza: TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL)
ACÓRDÃO TC-568/2014 – PLENÁRIO
Responsabilidade. Parecerista jurídico. Ausência de dolo ou culpa. A responsabilização deverá ocorrer quando
houver dano decorrente de erro grave, inescusável, ou
de ato ou omissão praticados com culpa
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Câmara Municipal de Linhares, exercício de 2010, de
responsabilidade dos Senhores (...) e (...), Presidentes da
Câmara, à qual foi apensado o Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 121/2011 (Processo nº 2274/2011).
(...) VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO:
(...). Primeiramente, peço vênia ao Eminente Conselheiro
Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo, para divergir
em partes de seu voto, pelos motivos que passo a expor:
VOTO pela regularidade da conduta do Senhor (...) dos
autos, pois o mesmo atuou como Procurador Jurídico,
exercendo sua profissão de advogado, requisito esse exigido para e investidura no cargo, caracterizando a atividade como privativa de advogado e, portanto, assegurada a possibilidade de agir com liberdade no legítimo exercício da profissão conforme preceitua o art. 133 da Carta
Magna e o § 3° do art. 2° da Lei 8906/1994. No processo
em epígrafe o advogado emitiu parecer pela regularidade da minuta do edital, onde entendeu ser correto o vawww.tce.es.gov.br

lor da cobrança para habilitação, a área técnica entendeu
que este posicionamento não está de acordo com o § 5°
do art. 32 da Lei 8666/93.
Tal matéria fora tratada pelo Supremo Tribunal Federal,
no Mandado de Segurança MS n° 24,073-3 (...).
(...). Restando claro que, o advogado somente poderá ser responsabilizado quando for comprovadamente configurada em sua conduta profissional a presença
de dolo ou culpa, devendo somente ser responsabilizado pelos danos causados se forem decorrentes de erro grave, inescusável, ou de ato ou omissão praticado
com culpa.
O que não restou configurado nos autos, devendo, portanto, ser considerada regular a sua conduta e a extinção
do processo com resolução de mérito, para o Senhor (...),
com base nos art. 161 c/c com art. 329 § 2° do Regimento
Interno. Ressalto ainda que, o mesmo não deveria ter integrado os autos, em face do mérito das irregularidades
apontadas. Não é adequado impor ao parecerista jurídico conduta típica do controle interno
(...), Portanto, VOTO pelo afastamento e a extinção do
processo com resolução de mérito para o Senhor (...),
considerando regular a sua conduta. (...). (Processo:
1499/2011 Data da sessão: 29/07/2014 Relator: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO Natureza: PRESTAÇÃO
DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR).
ACÓRDÃO TC-1727/2015-PLENÁRIO
Processual. Preliminar de ilegitimidade passiva. Responsabilização de parecerista jurídico pente o TCEES. Indispensável a demonstração de dano ao erário, culpa ou
erro grosseiro. Preliminar acolhida.
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
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658

ATOS DA 2a CÂMARA

da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, relativa ao exercício de 2012, de responsabilidade do Sr. (...),
então Presidente.
(...)
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Inicialmente, assiste razão o Eminente Relator ao trazer
à votação a preliminar arguida pelo Senhor Pedro Henrique Vassalo Reis, conforme dispõe o art. 75 do Regimento Interno desta Corte, quanto a sua alegação de ilegitimidade passiva ad causum, por ter-lhe sido imputado
responsabilidade ao emitir parecer favorável a contratação de agência de publicidade.
Entendo ser totalmente possível a inclusão de responsabilidade aos advogados, conforme versa o posicionamento da área técnica nos presentes autos, na Instrução Técnica Conclusiva ITC 5322/2014 (...)
(...)
Todavia, no caso em tela, o Senhor (...) alega que se manifestou ao fim do procedimento licitatório, acerca da contratação da empresa vencedora, não sendo abarcado pelo art. 38 da Lei de Licitações, o qual conferiria ao parecer jurídico o caráter vinculante supramencionado pela
área técnica.
Conforme o entendimento do Supremo, demostrado
nestes autos, para que haja a responsabilização do parecerista, devem estar contidos os caracterizadores salientados pelo Excelentíssimo Ministro Joaquim Barbosa,
quais são dano ao erário, culpa ou erro grosseiro. E como muito bem salientou a área técnica em seu parecer à
luz do entendimento do Excelentíssimo Ministro Walton
Alencar Rodrigues (fls. 145), devem ser analisadas as “nuDiário Oficial de Contas

anças e circunstâncias existentes em cada caso concreto”.
A luz do exposto, concluo que, a área técnica limitou-se
à análise de doutrinas e jurisprudências que versam sobre a responsabilização dos referidos “advogados públicos”, abstendo-se de demonstrar como poderíamos aplicar tal entendimento ao caso em tela, uma vez que não
demostrou nos autos hipótese de dano ao erário, culpa
ou erro grosseiro por parte do Senhor (...), como também
não demostrou em qual momento foi proferido o parecer do referido, para assim aplicarmos caráter vinculativo. Demais disso, cumpre salientar que, o parecer que tenha o caráter vinculativo, não enseja diretamente a responsabilização por parte dos advogados, uma vez que a
demonstração de dano ao erário, culpa ou erro grosseiro é INDISPENSÁVEL para que haja sua responsabilização.
Conforme claramente demonstrado pela área técnica em
seu parecer.

Núcleo de Jurisprudência desta Egrégia Corte, conforme
Acórdão 568/2014 (TC 1499/2011), Decisão Preliminar
14/2015 (TC 4345/2013), Decisão Preliminar 144/2014
(TC 3222/2013), Decisão Preliminar 8904/2014 (TC
7078/2014) e Decisão 8397/2014 (TC 9623/2014).
Restando claro que, o advogado somente poderá ser
responsabilizado quando for comprovadamente configurada em sua conduta profissional a presença de dolo ou culpa, responsabilizando-se somente pelos danos
causados se forem decorrentes de erro grave, inescusável, ou de ato ou omissão praticado com culpa.
Ante o exposto VOTO pelo ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR alegada pelo Senhor (...), discordando assim do entendimento do Eminente Conselheiro Substituto Relator, bem como da área técnica e do Ministério Público
de Contas, na lavra do Douto Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva.

Ressalto ainda que, não vislumbrei por parte da área técnica uma análise detalhada do parecer, nem mesmo a
confirmação de que fora o referido Senhor que integrou
o procedimento licitatório, uma vez que fora alegado o
contrário pelo mesmo.

Entendo, portanto que, o mesmo sequer deveria ter integrado os autos.

Repito, nos autos, não restou demonstrada pela área técnica em momento algum que o referido advogado tenha
causado dano ao erário, que tenha agido com culpa ou
até mesmo tenha cometido erro grosseiro, apenas atribui
como conduta a emissão de parecer favorável a contratação da empresa vencedora do certame.

Vê-se que a matéria comporta decisão em sede de preliminar, posto que não houve demonstração do nexo causal relativamente à responsabilidade do advogado, seja
decorrente de erro grosseiro ou de defesa de tese minoritária, e, para efeito de caracterização da responsabilidade do parecerista, necessário é a comprovação do referido nexo de causalidade que aponta no quanto a manifestação do parecerista concorreu para o ato causador de
prejuízos ao erário.

Aliás, a própria área técnica ao final, é pela regularidade
dos atos praticados pelo Procurador.
Tal entendimento já vem sendo adotado por esta Corte de Contas, devendo até mesmo ser alvo de estudo do
www.tce.es.gov.br

VOTO COMPLEMENTAR DO EXMO. SR CONSELHEIRO EM
SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
(...)

Desta maneira, em face das razões expendidas, encamSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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po os termos do voto do Eminente Conselheiro Dr. Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, quanto a ACOLHER A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva ad causum do Senhor (...),
Procurador, em face das razões antes expendidas quando
da análise da preliminar suscitada. (Processo: 3238/2013
Data da sessão: 10/11/2015 Relator: MÁRCIA JACCOUD
FREITAS Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR).
Destaca-se também o entendimento mais recente do Tribunal de Contas da União – TCU, conforme consta no Informativo n° 191, referentes às Sessões de 1º e 2 de abril
de 2014, parcialmente transcrito:
O parecerista jurídico pode ser responsabilizado solidariamente com gestores por irregularidades na aplicação
de recursos públicos. O parecer jurídico integra e motiva a decisão a ser adotada pelo ordenador de despesas.
Por meio de Pedido de Reexame, subprocurador administrativo de município requereu a reforma de deliberação que o condenara ao pagamento de multa em razão
de irregularidades em procedimento licitatório envolvendo a aplicação de recursos públicos federais no Programa
Caminho da Escola e no Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar. Alegou o recorrente que não poderia ser responsabilizado “pois apenas emitiu parecer jurídico, que seria ato ‘meramente opinativo’”, e ainda que
“não ordenou despesas, não gerenciou, arrecadou, guardou ou administrou quaisquer bens ou valores públicos”.
Ao examinar a matéria, a relatora anotou que “o entendimento deste Tribunal é de que o parecerista jurídico pode
ser responsabilizado solidariamente com gestores por irregularidades na aplicação dos recursos públicos. O parecer jurídico, via de regra acatado pelo ordenador de despesas, é peça com fundamentação jurídica que integra
Diário Oficial de Contas

e motiva a decisão a ser adotada”. Citou precedente do
STF que, “ao tratar da responsabilização de procurador
de autarquia por emissão de parecer técnico-jurídico, admitiu a responsabilidade solidária do parecerista em conjunto com o gestor”. Ademais, “a responsabilização solidária do parecerista por dolo ou culpa decorre da própria
Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), que, em seu art.
32, dispõe que o ‘advogado é responsável pelos atos que,
no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa’”.
Por fim, observou que o parecer favorável emitido pelo
recorrente implicou prosseguimento de certame “marcado por total falta de competitividade”. O Tribunal, então,
seguindo o voto da relatora, decidiu negar provimento ao
recurso. (Acórdão 825/2014-Plenário, TC 030.745/20110, relatora Ministra Ana Arraes, 2.4.2014.).
Esse entendimento foi enfatizado em outro Julgado do
TCEES:
ACÓRDÃO TC-875/2016 – PLENÁRIO
Representação. Preliminar. Ilegitimidade passiva ad
causam. Parecerista jurídico. Ofensa à Lei 8.666/93. Erro grosseiro. Preliminar não acolhida.
[...]
A esse respeito, o Egrégio Tribunal de Contas da União –
TCU já firmou seu entendimento acerca da possibilidade de responsabilização do “advogado público”, desde
que sejam constatados alguns pressupostos específicos,
quais sejam: quando o parecer não estiver devidamente
fundamentado; quando não defender tese jurídica aceitável e/ou quando não está alicerçado em entendimento doutrinário ou jurisprudencial, ou seja, quando ocorrer erro grosseiro, culpa ou dolo.
Diante de todo o exposto, deixo de acolher a preliminar
www.tce.es.gov.br

de ausência de jurisdição sobre os pareceristas jurídicos
diante desta Corte de Contas, necessitando sua conduta
ser analisada caso a caso, devendo lhes ser imputada penalidade em caso nos quais atuem com comprovação de
erro grave ou conduta culposa/dolosa.
Esta argumentação se estende aos demais Procuradores
do município que atuaram no processo administrativo,
quais sejam: Rodrigo Cassaro Barcellos – Procurador Geral, Hercules do Nascimento Capelli – Procurador Jurídico
e Alexandre Barbosa Coutinho – Procurador Jurídico, os
quais também analisarei as condutas em cada irregularidade na qual me manifestarei.
No tocante ao mérito, quanto aos indicativos de irregularidades apontadas, mais especificamente com relação
aos itens 3.7 – Ausência de motivação expressa e 3.8 –
Ausência de publicidade do contrato, ambas exaustivamente analisadas pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, corroboradas pelo Órgão Ministerial, acompanho integralmente a manifestação firmada
e valho-me da mesma argumentação para VOTAR e afastar tais indicativos de irregularidades, com base na mesma argumentação exarada na fundamentação das mencionadas peças técnicas.
Na sequência, passo a análise das irregularidades sobre
as quais a área técnica e Ministério Público de Contas sugerem sua manutenção.
4.1.1 – Ausência de fiscalização na execução do Convênio – Responsável: Raquel Ferreira Mageste Lessa
De acordo com a equipe técnica, em informações contidas no Relatório de Auditoria 102/2012, a Administração municipal de São Gabriel da Palha não designou fiscal para acompanhar os seguintes contratos: Processo nº
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18/2011 – Repasse de subvenção social à APAE de São
Gabriel da Palha – R$ 14.400,00, Processo nº 107/2011
– Repasse de contribuição à Polícia Militar do ES – R$
18.000,00 e Processo nº 506/2011 – Repasse de subvenção social à APEFAB – Associação Promocional Escola Família Agrícola do Bley – R$ 80.000,00.
Inicialmente, em suas justificativas acostadas após a citação, a defendente reconhece a ausência de designação
formal de fiscal de contrato nos processos apontados e
relata que após a fiscalização realizada pela equipe de auditagem desta Corte, solicitou a nomeação de fiscais para
os referidos contratos/convênios municipais.
Porém, posteriormente, em sede de sustentação oral, a
responsável junta aos autos Portaria nomeando o Sr. Cleber Rogério Oakes – Secretário municipal de Finanças para fiscalizar o Contrato nº 144/2011, celebrado com o Instituto Brasileiro de Apoio a Modernização Administrativa
– IBRAMA.
Desta forma, podemos perceber que os objetos contratuais não guardam relação entre si, pois, os contratos sobre
os quais a área técnica aponta ausência de fiscal de contrato se referem a repasses à título subvenção social ou
contribuição às entidades distintas realizadas pela Prefeitura municipal de São Gabriel da Palha. Ao passo que a
Portaria juntada aos autos trata de nomeação de fiscal
para o contrato firmado com o IBRAMA.
De fato, doutrina e jurisprudência são unânimes em
apontar prováveis prejuízos que podem advir com a ausência de adequada fiscalização contratual. Vejamos:
9.2.8 – Determinar a (...) que adote mecanismos de controle e monitoramento do cumprimento de procedimentos regulamentados internamente, relativamente à fisDiário Oficial de Contas

calização da execução de contratos e atestação e autorização de pagamentos de faturas e demais documentos
apresentados como comprovação da execução de serviços, de forma a coibir o pagamento de faturas em desacordo com os termos contratuais pactuados e, especialmente, de valores não condizentes com os ermos contratuais.
Ainda, importante citar doutrina de Marçal Justen Filho:
Compete à Administração designar um agente seu para
acompanhar diretamente a atividade do outro contratante. O dispositivo deve ser interpretado no sentido de que
a fiscalização pela Administração não é mera faculdade
assegurada a ela. Trata-se de um dever, a ser exercitado
para melhor realizar os interesses fundamentais. Parte-se do pressuposto, inclusive, de que a fiscalização induz
o contratado a executar de modo mais perfeito os deveres a ele impostos.
Diante de todo o exposto, bem como considerando que
a ausência de designação de servidor para o acompanhamento e fiscalização dos contratos, tem um forte potencial de gerar prejuízo para a aferição da sua efetiva execução, possibilitando a ocorrência de risco para o erário,
acompanho o opinamento técnico e ministerial e mantenho a irregularidade.
4.1.2 – Terceirização irregular de serviços inerentes a
servidores da Administração Pública – Responsáveis:
Raquel Ferreira Mageste Lessa, Anderson Sodré da Silva
– Secretário Municipal de Finanças, Rodrigo Cassaro Barcellos – Procurador Geral, Helton Bruno Pessi – Procurador Jurídico, Hércules do Nascimento Capelli – Procurador Jurídico e Alexandre Barbosa Coutinho – Procurador
Jurídico.
www.tce.es.gov.br

Tenho me manifestado em diversos processos que tratam de terceirização no sentido de afastar a irregularidade, porém, sempre observando às peculiaridades de cada caso concreto. Analiso o quantitativo de pessoal para
atuar no setor que recebe o serviço considerado irregular, considero se há um alto fluxo de demanda temporária, bem como pondero se as demandas são altamente
especializadas; requisitos essenciais, capazes de justificar
a contratação de uma assessoria para dar suporte a determinado setor da Administração Pública.
Presentes estes requisitos entendo que esteja presente
uma justificativa plausível para referida contratação.
Existem algumas situações especiais, em que a terceirização pode se mostrar necessária para que a Administração Pública desenvolva seus serviços com eficiência,
neste caso específico, implantação de Nota Fiscal Eletrônica, que por sua vez, possui relevante interesse público,
poderia ser considerada como uma destas situações especiais.
Necessário se faz a transcrição de trechos das argumentações trazidas pela responsável em sede de sustentação oral, quando explica a situação pela qual passava a
prefeitura municipal de São Gabriel da Palha quando da
contratação do IBRAMA para a implantação da nota fiscal eletrônica, cujo objetivo seria aumentar a arrecadação municipal de ISSQN, bem como treinar os servidores
para a utilização do sistema que seria implantado.
(...) reconhecemos que houve dificuldades em nosso
quadro de pessoal, que só foi sendo aperfeiçoado a partir do momento em que investimos pesadamente em
nosso Governo na capacitação dos servidores e na modernização administrativa. Inclusive instituímos nos anos
de 2010/2012 a unificação do processo administrativo, o
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fluxograma do processo administrativo, e, com o apoio
desse Tribunal de Contas implantamos o Controle Interno no Município. Estas não foram ações de efeito imediato completo, pois dependeu de capacitação dos servidores, sendo que somente em 2012 o órgão de Controle Interno concluiu essa capacitação.
Ressalte-se que os servidores públicos são capazes de utilizar a ferramenta “nota fiscal eletrônica”, mas obviamente lhes falta a capacidade para criar e implantar o software objeto do contrato, bem como, para fornecer os
respectivos recursos materiais, infraestrutura tecnológica, central de armazenamento seguro de dados, etc... Frise-se que Administração Pública de São Gabriel da Palha
não terceirizou a gestão do ISS, tendo apenas contratado
o sistema ISSIntel, com funcionalidades que permitiram
o incremento do imposto ISSQN – Imposto Sobre Serviço
de Qualquer Natureza –,
(...) antes do exercício de 2010, arrecadávamos oitocentos e cinquenta mil, seiscentos e noventa e seis reais, balancete da receita orçamentária; durante o exercício de
2011, arrecadamos um milhão, duzentos e quarenta e
cinco mil, cento e vinte e nove reais; durante o exercício
de 2012, arrecadamos um milhão, quinhentos e setenta e
nove mil, novecentos e sessenta de dois reais.
Segundo a equipe técnica apurou junto ao Departamento de recursos Humanos da Prefeitura, o município contava com 36 assistentes administrativos, 10 auxiliares administrativos, 15 escriturários, 4 procuradores jurídicos, 2
contadores, 7 técnicos em contabilidade, 1 consultor jurídico e 3 assessores técnicos administrativos, dentre outros, fls. 306, considerando que este contingente de servidores efetivos seria capaz de realizar o serviço relacionado ao Fisco e atender a demanda de fiscalização e arDiário Oficial de Contas

recadação do ISSQN de maneira satisfatória.
Pois bem, segundo dados do Instituto Brasileiro de geografia e Estatística – IBGE , de 2017, o município de São
Gabriel da Palha conta com uma população estimada em
37.375 habitantes, muito maior que outros municípios
do Estado, tais como: Ecoporanga: 23.212 habitantes, Pinheiros: 23.895 habitantes, Vila Valério: 13.830 habitantes, Pancas: 21.548 habitantes, Sooretama: 23.843 habitantes e Conceição da Barra: 28.449 habitantes, o que me
leva a crer que existia uma alta demanda capaz de justificar a contratação de uma empresa especializada que fosse capaz de oferecer uma infraestrutura tecnológica adequada, bem como capaz de proporcionar um adequado
treinamento para os servidores que iriam utilizar o sistema.
Entendo também que o serviço oferecido era muito específico, daí a justificativa dos responsáveis quando alegaram a falta de capacitação de seu quadro de servidores, o que configura a especialização ou complexidade capaz de justificar tal contratação.
Outro motivo que me leva a crer que esta terceirização se
enquadra na excepcionalidade capaz de permitir sua contratação é o fato de que, em sede de defesa, os responsáveis alegam que o IBRAMA foi contratado para realizar a
implantação da Nota Fiscal eletrônica no âmbito do município, conforme se observa às fls. 512:
Contudo, os justificantes estavam convencidos quando
da emissão do parecer que a administração pública não
estaria terceirizando a gestão do ISS, que continuaria, como continuou, sob a responsabilidade dos servidores públicos municipais, acrescido ao fato de que a contratação
do serviço de gestão eletrônica de ISS (nota fiscal eletrônica) não implicaria na famigerada terceirização, pois trawww.tce.es.gov.br

tava-se de recurso de tecnologia da informação utilizado
por tais servidores para aperfeiçoar a fiscalização e consequente arrecadação do ISS.
No serviço de gestão eletrônica de ISS, a OSCIP forneceu
o software e as centrais de armazenamento de dados,
além de treinar os servidores municipais na operacionalização do sistema. A gestão do ISS, portanto, continuaria
sendo executada exclusivamente pela administração pública municipal.
São justificativas que nos levam a acreditar que o serviço
prestado pelo Instituto IBRAMA seria o desenvolvimento de um software para implantação da nota fiscal eletrônica no município e que todo o restante do serviço seria
realizado pelos servidores municipais após a capacitação
pelo próprio Instituto para manejarem a ferramenta implantada.
Finalmente, em análise ao Projeto Básico, fls. 693/708,
mais especificamente no tocante ao objeto e metodologia do serviço prestado consta: Assessoramento no levantamento de dados, preparação, encaminhamento e
acompanhamento de demandas judiciais visando à recuperação de créditos municipais e o incremento da receita municipal, que por sua vez, se subdividem em dois tópicos, a saber: I – dos serviços de recuperação de crédito
– Identificação de créditos passíveis de recuperação e revisão junto à receita Federal e II – Dos serviços de incremento de Receita – Do sistema de gestão de ISSQN eletrônico.
Desta forma, percebo que o IBRAMA atuaria como o
agente que incrementaria a parte de informatização para
a arrecadação do ISS, fornecendo um software e as centrais de armazenamento de dados, bem como treinando
os funcionários na operacionalização do sistema, que por
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sua vez, aperfeiçoaria a fiscalização e melhoraria consideravelmente a arrecadação do imposto ISSQN, motivo pelo qual acolho as justificativas apresentadas e afasto a irregularidade.
4.1.3 – Contratação irregular por dispensa de licitação –
Responsáveis: Raquel Ferreira Mageste Lessa, Anderson
Sodré da Silva – Secretário Municipal de Finanças, Rodrigo Cassaro Barcellos – Procurador Geral, Helton Bruno
Pessi – Procurador Jurídico, Hercules do Nascimento Capelli – Procurador Jurídico e Alexandre Barbosa Coutinho
– Procurador Jurídico.
Aponta a equipe técnica deste Tribunal que a contratação
do IBRAMA se deu em virtude de proposta apresentada
à prefeitura pelo próprio Instituto, informando que seria
possível incrementar a arrecadação do município com a
identificação de créditos passíveis de recuperação junto
à receita federal, e a par desta informação, o Secretário
de Administração municipal justificou a contratação do
Instituto sob o argumento de que o corpo técnico do município não dispunha de conhecimentos específicos para
proceder a demanda, além de que não haveria tempo hábil para treiná-los, uma vez que existiam débitos que estavam na eminência de prescrever.
Pois bem. Inicialmente, importante transcrever o que dispõe o inciso XIII do artigo 24 da Lei nº 8666/93:
Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida
regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a
contratada detenha inquestionável reputação ético-proDiário Oficial de Contas

fissional e não tenha fins lucrativos; (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)
Assim é possível verificar que a dispensa prevista no dispositivo citado é restrita ao ensino, pesquisa e desenvolvimento institucional, e especificamente quanto ao objeto contratado, sob análise nestes autos, qual seja: assessoramento no levantamento de dados, preparação, encaminhamento e acompanhamento de demandas judiciais
visando à recuperação de créditos municipais e o incremento da receita municipal, o Tribunal de Justiça de São
Paulo – TJSP já se manifestou pela impossibilidade de sua
contratação. Vejamos:
Ainda revela frisar, que apenas indiretamente, e com exagerada generalização, se identificará o objeto das contratações questionadas com o conteúdo do inciso XIII do art.
24 da lei de Licitações (pesquisa, ensino, desenvolvimento institucional ou recuperação social do preso), sendo
evidente que aqui se tratam de tarefas específicas de cobrança de dívida ativa e implantação de modelo de gestão de ISSQN. Assim, mesmo que superada a tese da indelegabilidade, as contratações são ilegais por ausência
de prévio certame licitatório (fls. 3342). Em suma. Caracterizado o ato de improbidade, já que se contratou sem
licitação, não enquadrada a hipótese em qualquer das exceções legais.
Ademais, constata-se que o IBRAMA foi contratado por
dispensa de licitação para, dentre outras tarefas, desempenhar serviço de gestão eletrônica de ISS, fornecendo o
software e as centrais de armazenamento de dados, além
de treinar os servidores municipais na operacionalização
do sistema, o que também é vedado pela jurisprudência
dominante do Tribunal de Contas da União – TCU. Observe:
www.tce.es.gov.br

A contratação da Fundep foi feita com dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso XIII da Lei nº 8666/93,
para a prestação de serviços técnicos especializados relativos ao desenvolvimento de sistemas informatizados.
Conforme assinalou a Secex/ES, a jurisprudência deste
Tribunal é pacífica, no sentido de considerar irregulares
as contratações das fundações de apoio para a prestação de serviços de informática, com dispensa de licitação
fundamentada no art. 24, inciso XIII da lei de Licitações.
Finalmente, outro fator que me leva a concluir pela irregularidade da contratação do IBRAMA para o serviço
prestado é o fato de que a jurisprudência é pacífica no
sentido de que a prefeitura de São Gabriel da Palha deveria comprovar no processo administrativo relativo à contratação, que não existia no mercado outras empresas
capazes de prestar o serviço contratado, caso contrário
deveria ser realizada licitação para a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, e não foi o que
ocorreu, vejamos:
As contratações da Fundação Getúlio Vargas – FGV (Contrato nº 14/202) e da Fundação de desenvolvimento da
Pesquisa – FUNDEP (Contrato nº 18/2002) motivaram
proposta de multa pela unidade técnica. Pelo enquadramento legal de ambas as fundações ter sido efetivado por
meio do mesmo dispositivo da Lei de Licitações, tecerei
as considerações em conjunto para ambos os casos. (...)
A questão a ser discutida, qual seja, a contratação de instituição por meio de dispensa de licitação com enquadramento indevido no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93,
já foi abordada por diversas ocasiões por esta Corte de
Contas. (...) Num primeiro direcionamento, caso de diversas decisões (Decisão 657/1997, 361/1999, 30/2000,
1067/2001 e 1225/2002, todas do Plenário), o Tribunal
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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manteve-se como autoridade de controle vigilante, mas
com uma função preponderantemente pedagógica, apenas determinando medidas corretivas, mas sem apenação do gestor por meio da aplicação de multa (desde que
comprovada a boa-fé e a inexistência de dano ao erário).
(...) Mais recentemente, em outra linha de atuação, esta
Corte de Contas se mostrou mais rigorosa ao apreciar a
utilização do citado dispositivo legal que norteia a contratação por meio de dispensa de licitação, aplicando multa
aos gestores envolvidos, conforme se verifica nos Acórdãos 14/2002, 427/2002 e 1549/2003, todos do Plenário. Essa segunda vertente é aquela definida pela unidade técnica, com a qual manifesto concordância. (...) Mantenho meu entendimento, patente na Decisão 145/2002
– Plenário – TCU, da qual fui Relator, quanto à necessidade de ser comprovada pelo gestor público, quando da
dispensa de licitação fundada no art. 24, inciso XIII, da Lei
8.666/93, a “inexistência de outras entidades em condições de prestarem os serviços a serem contratados, caso contrário, deve ser feita licitação entre essas entidades para escolha da melhor proposta técnica, em obediência ao princípio constitucional da isonomia.” (...) Para
os casos sub examen – contratação da FGV e da Fundep
-, entendo cabível a aplicação de multa, pois não vislumbro a existência de nexo entre o dispositivo legal empregado (art. 24, inciso III, da Lei de Licitações), a natureza
das fundações e os objetos contratados. A cominação de
multa mostra-se necessária especialmente se considerado que houve clara inobservância às decisões 830/1998,
30/2000 e 145/2002, todos do Plenário desta casa, pois
as contratações de serviços de informática poderiam ter
sido licitadas ante a existência de outras empresas e instituições capacitadas a prestá-los. (...) Ademais, as contraDiário Oficial de Contas

tações aqui discutidas são análogas, em termos do embasamento legal utilizado para a dispensa de licitação,
àquela considerada irregular pelo tribunal por meio da
Decisão 252/1999 – Plenário, restado, conforme subitem
8.1 dessa deliberação, determinação à Subsecretaria de
Assuntos Administrativos do então Ministério do Orçamento e Gestão no sentido de ser promovido o “competente processo licitatório para a contratação de serviços
de informática e de consultoria administrativa, quando
considerados necessários, ante a existência no mercado
de diversas empresas habilitadas a presar tais tipos de
serviço”. (...) Caso o Tribunal, de modo reiterado, considere o emprego irregular do citado dispositivo legal como uma mera falha do gestor, core-se o risco – como já
vem ocorrendo – de se afastar indevidamente processos licitatórios para contratações nas quais seria perfeitamente cabível a concorrência entre os possíveis interessados, visto estar o órgão de controle externo atuando
com rigor insuficiente em situações que entendo ser de
considerável gravidade, o que justifica o posicionamento
que aqui manifesto. De se destacar que a licitação é a regra e a dispensa a exceção (art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal) (...).
Assim, diante de todo o exposto até aqui, considerando a
impossibilidade de dispensa de licitação para contratação
de empresa para a promoção da recuperação de créditos municipais e o incremento da receita municipal, considerando a impossibilidade de contratação por dispensa
de licitação para empresa desempenhar serviço de gestão eletrônica de ISS, fornecendo o software e as centrais
de armazenamento de dados, bem como a ausência de
comprovação, o processo de dispensa de que não existiam no mercado outras empresas capazes de prestar o
www.tce.es.gov.br

serviço contratado, acompanho a equipe técnica e o Ministério Público de Contas e mantenho a presente irregularidade.
4.1.4 – Projeto básico insubsistente – Responsáveis: Raquel Ferreira Mageste Lessa, Anderson Sodré da Silva –
Secretário Municipal de Finanças, Rodrigo Cassaro Barcellos – Procurador Geral, Helton Bruno Pessi – Procurador Jurídico, Hercules do Nascimento Capelli – Procurador Jurídico e Alexandre Barbosa Coutinho – Procurador
Jurídico.
Afirma a equipe técnica que tanto a prefeitura de São Gabriel da Palha quanto o IBRAMA agiram em desconformidade com a Lei de Licitações, pois não apresentaram
a base dos estudos técnicos preliminares que assegurassem a viabilidade técnica dos objetos contratados.
Quando se trata de Projeto Básico relacionado a contratações diretas, importantes tecer algumas considerações,
inicialmente destacando o que prescreve a Lei de Licitações, utilizando-se do §9º do artigo 7º, c/c Parágrafo Único do artigo 26:
Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a
prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:
(...)
§ 9º O disposto neste artigo aplica-se também, no que
couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação.
(...)
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e
no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo úniSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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co do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro
de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e
publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias,
como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada
pela Lei nº 11.107, de 2005)
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
I – caracterização da situação emergencial, calamitosa ou
de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso; (Redação dada pela
Lei nº 13.500, de 2017)
II – razão da escolha do fornecedor ou executante;
III – justificativa do preço.
IV – documento de aprovação dos projetos de pesquisa
aos quais os bens serão alocados. (Grifei)
O Tribunal de Contas da União – TCU, por sua vez, proferiu Acórdão cujo conteúdo estabelece o seguinte:
Há erro no Acórdão. A contratação direta não exige pesquisa, mas justificativa de preço; a pesquisa é uma das
formas de justificar o art. 43, IV, não se aplica à Contratação Direta.
Diante desta conclusão, importante a transcrição do dispositivo mencionado pelo TCU:
Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:
(...)
IV – verificação da conformidade de cada proposta com
os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços
correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de regisDiário Oficial de Contas

tro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;
Toda exposição legislativa até aqui apresentada tem a
função de explicar que o projeto básico é, sim, peça fundamental em procedimentos licitatórios, pois serve para
que os interessados tenham a noção do que deseja a Administração, para formular sua proposta dentro do que
almeja o contratante. Porém, importante notar que o legislador conferiu certa flexibilização aos projetos básicos
quando a contratação for realizada de forma direta pela
Administração.
Este é o motivo da inserção da expressão “no que couber” constante de dispositivos contidos na Lei 8666/93
quando se refere expressamente a contratações direta.
Inclusive, de acordo com Acórdão do TCU, para as contratações diretas, pode ser dispensada a pesquisa de preço,
devendo conter tão somente sua justificativa.
Assim também não poderia deixar de ser com produtos
e serviços relacionados à área de TI e de serviços tributários, como é o caso dos presentes autos. Entretanto, nem
sempre é possível que essa definição seja exata, dada algumas condições da realidade que permeiam os processos licitatórios, uma vez que necessidades de adaptação
podem surgir ao longo da implantação do serviço, principalmente na área de Tecnologia da Informação.
Nem sempre um projeto de informática que é desenvolvido para um município pode ser aplicado em outro sem
qualquer alteração. Existem vários fatores que devem ser
levados em consideração, tais como: o número de contribuintes, a base de cálculo que é aplicada por cada município, dentre outros fatores que demandarão adaptações
por parte do contratado, que podem ocorrer durante a
www.tce.es.gov.br

execução do objeto.
No Acórdão 01033/2017, cujo processo TC 4103/2012
esteve sob minha relatoria, no qual o objeto contratado também se relacionava a serviço de informática, esta
Corte afastou a irregularidade, firmando o seguinte entendimento:
Já num processo de contratação de serviços de informática em que estejam previstos vários tipos de serviços, a
customização é algo que precisa ser feito a todo o momento, dificultando que um edital de contratação tenha
precisão máxima.
Além disso, a evolução da informática é algo muito dinâmico, muito mais do que a execução de uma licitação ou
do próprio contrato em si, se formos considerar o grande
avanço tecnológico que vemos a cada dia. Um objeto extremamente fechado em informática poderia dificultar a
implantação de novas tecnologias, tornando os serviços
obsoletos antes mesmo de sua implantação.
Além disso, não podemos enfraquecer o poder público
dificultando a sua eficiência em relação ao setor privado.
Desta forma, diante de todo o esboço legislativo e jurisprudencial apresentado, divirjo do entendimento técnico
e ministerial e afasto a irregularidade apontada, por considerar perfeitamente justificável a referida contratação,
a partir do projeto básico juntado nos autos.
4.1.5 – Vinculação da receita de ISSQN à remuneração
de assessoria e contratação de sistema de gestão de ISSQN – Responsáveis: Raquel Ferreira Mageste Lessa, Anderson Sodré da Silva – Secretário Municipal de Finanças, Rodrigo Cassaro Barcellos – Procurador Geral, Helton
Bruno Pessi – Procurador Jurídico, Hercules do Nascimento Capelli – Procurador Jurídico e Alexandre Barbosa CouSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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tinho – Procurador Jurídico.
Apontou o corpo técnico que os itens 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10
e o item 2.3.9 do contrato 144/2011, que diz respeito a
PREVISÃO DE RECEITA E PAGAMENTO DO ISSQN ELETRÔNICO, condiciona a remuneração pela contratação do
“SISTEMA DE GESTÃO ELETRONICO DE ISSQN” ao recebimento da receita de ISSQN, vinculando a remuneração
previstas nos referidos itens ao imposto, contrariando o
artigo 167, IV do Código Tributário Nacional.
Os responsáveis Raquel Ferreira Mageste Lessa, Anderson Sodré da Silva e Cléber Rogério Oakes, sustentaram
que a referência à arrecadação do ISS especificada no
contrato144/2011 foi mera forma de calcular a remuneração mensal, já que ao instituto contratado só seria efetuado o pagamento integral da remuneração caso o software por ele implantado acarretasse na duplicação de
receita mensal média de ISS; caso a elevação da arrecadação não fosse duplicada, haveria descontos na remuneração do contratado (tal como uma multa) e tal desconto era progressivo.
Quanto aos procuradores, esclarecem que ao analisarem
a minuta contratual, entenderam que o pagamento à OSCIP não ficou atrelado ao recebimento do crédito pelo
município, mediante percentual previamente pactuado,
tanto que tal hipótese sequer constava, haja vista que a
contratação se deu por preço fixo mensal.
A área técnica mantém seu posicionamento, entendendo que as cláusulas contratuais preveem expressa e manifestamente vinculação de remuneração pelos serviços
prestados à implementação de arrecadação do ISSQN devidos pelos contribuintes ao Município de São Gabriel da
Palha, ferindo o art. 167, IV, CF (princípio da não-afetação).
Diário Oficial de Contas

Realmente, a regra geral é a não vinculação de impostos, nos termos do art. art. 167, IV, da Constituição Federal, in verbis:
Art. 167
[...]
V – a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou
despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a
destinação de recursos para as ações e serviços públicos
de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts.
198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às
operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste
artigo; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42,
de 19.12.2003) (grifei)
Contudo, nota-se que o referido dispositivo teve sua redação alterada pela EC 42/2003 (conhecida como minirreforma tributária), que ampliou as exceções à regra geral de não vinculação de despesas a impostos. Uma das
exceções foram as despesas para realização de “atividades da administração tributária”.
Diante disso, ficou constitucionalizada a destinação de
um percentual dos impostos arrecadados para despesas
com administração tributária e a Constituição não limitou
que referidas despesas seriam somente aquelas prestadas por servidores efetivos da Fazenda Pública.
A irregularidade em tela, evidencia que a vinculação da
receita dos impostos objetivava remunerar a implementação de um sistema para emissão de nota fiscal eletrônica que, dentre outras finalidades, auxiliaria na gestão
www.tce.es.gov.br

e arrecadação do ISSQN devidos pelos contribuintes ao
Município.
Não resta dúvida, que tal sistema proporcionaria maior
eficiência as atividades da administração tributária daquele Município, o que me leva a concluir que era possível usar a receita dos impostos para remunerar esses
serviços, pois atenderia exclusivamente aos interesses da
administração tributária, estando em consonância com o
que determina a Constituição.
Além disso, o uso de sistema de nota fiscal eletrônica é
uma ferramenta notoriamente indispensável para modernização e eficiência das fiscalizações, tanto que o corpo técnico desta Corte tem recomendado constantemente em diversos processo de auditorias temática em receitas públicas a implementação desse tipo de sistema.
Destaco, apenas para exemplificar, oportunamente, um
trecho que consta do Relatório de Auditoria 0008/20181, que trata de auditoria referentes a temática receitas
públicas:
“2) Quanto aos sistemas informatizados indispensáveis
à fiscalização. A utilização, pela fiscalização, de sistemas
e demais ferramentas de TI, é requisito essencial para
atendimento ao comando de eficiência determinado a
toda a Administração Pública. No que tange à gestão do
ISS, destaca-se como imprescindível a implantação de
sistema controle de fiscalização e de Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e).
A adoção da NFS-e trata-se de um inexorável movimento rumo à modernização da administração tributária
municipal, que traz melhorias de eficiência e controle
para a fiscalização e para o contribuinte/responsável.
”(grifei e negritei)
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Dessa forma, não vislumbro óbice em vincular a receita dos impostos de competência municipal para a realização de atividades da administração tributária, visando
dar-lhe melhor estrutura e viabilizar o desempenho das
suas competências de forma eficiente, razão pela qual divirjo da área técnica e afasto esta irregularidade.
4.1.6 – Pagamento por serviços onde o objeto não foi liquidado – Responsáveis: Raquel Ferreira Mageste Lessa
e Cleber Rogério Oakes – Fiscal do Contrato.
A área técnica verificou que no exercício de 2012, foi realizado pagamento ao IBRAMA no valor de total de R$
30.917,94 (trinta mil, novecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos), com base na arrecadação de ISSQN contabilizada no período em conjunto com os relatórios de comprovação de suposto incremento de receita. Todavia, não encontrou elementos que provem a efetiva prestação do serviço, razão pela qual não seria possível efetuar a liquidação do objeto, ferindo o que determina a Lei 4.320/1964.
Em defesa, os responsáveis afirmam que o contrato foi
firmado com previsão de pagamento por preço fixo mensal e que o município inseriu no contrato uma cláusula
segundo a qual o contratado seria penalizado com descontos em sua remuneração caso o resultado esperado
pela Administração não fosse alcançado. Informam que a
média mensal de arrecadação de ISS foi criteriosamente
calculada pela Secretaria Municipal de Finanças, sendo o
cálculo considerado justo e razoável. Sustentam, por fim,
que existe a comprovação da despesa bem como a existência do contrato e tendo o IBRAMA realizado o serviço
para o qual foi contratada, a contraprestação por parte
do ente público é pacífica, deve-se realizar o pagamento e que cogitar o ressarcimento dos cofres públicos com
Diário Oficial de Contas

os valores recebidos, caracterizaria enriquecimento ilícito por parte da Administração.

locupletamento do gestor, opinando pelo afastamento
do ressarcimento imputado aos responsáveis.

O IBRAMA, por sua vez, sustenta que o sistema disponibilizado dispõe de tecnologia e infraestrutura 100% web,
no qual há etapas e procedimentos a serem executados,
mas prazo para implantação não existe, e que neste sentido, os “analistas” do TCE precisam atualizar os conhecimentos. Em relação à ausência de prova da efetiva prestação de serviços, aduz, dentre outras alegações, que
além do IBRAMA ter disponibilizado o uso do sistema de
ISSQN para o município contratante, o que por si só demonstraria a efetiva prestação de serviços, o incremento da receita foi perfeitamente comprovado, bem como
acosta diversas jurisprudências no sentido de que, mesmo que se o contrato seja nulo, desde que comprovada a
prestação dos serviços, estes devem ser pagos.

Também opinou pelo afastamento da irregularidade em
face do IBRAMA, contudo, pela manutenção da irregularidade relativa à infringência aos arts. 62 e 63 da Lei
Federal nº 4.320/64, em relação aos Srs. Raquel Ferreira
Mageste Lessa e Cleber Rogério Oakes.

Após analisar as defesas apresentadas, a área técnica esclarece, conforme ITC 1619/2017-9, que a liquidação da
despesa se compõe de dois aspectos –formal e material
– e a regular liquidação da despesa somente se configura quando demonstrados ambos os aspectos. No presente caso, pelo aspecto material da liquidação da despesa,
que seria a comprovação da prestação de serviços, restou
sem a efetiva comprovação de serviços, pois não cuidaram os responsáveis de trazer aos autos um relatório de
levantamento de dados de preparação de demanda, dentre outros possíveis. Sequer foi comprovada a instalação
do software contratado, o que não seria de difícil comprovação pelo município.
Todavia, com base no entendimento que tem prevalecido nos tribunais pátrios, entendeu que por se tratar de
inconsistências formais no processo de pagamento, não
é suficiente para caracterizar má-fé, prejuízo ao erário ou
www.tce.es.gov.br

Tenho que assiste razão os fundamentos apresentados
na análise da área técnica.
Observo que o contrato celebrado era bastante abrangente e concernente ao serviço que ensejou o pagamento apontado na presente irregularidade, envolvia diversas atividades além da instalação, hospedagem, manutenção e atualizações do ISSIntel. Atividades como realizar ações de suporte periódicas de apoio e auxilio ao município; ministrar treinamentos do sistema ISSIntel, elabora e disponibilizar manuais informativos no sistema;
dar suporte remoto ao usuário do sistema, dentre outros
(fls. 5135), que deveriam ter sido devidamente comprovados antes de se efetuar o pagamento pelo serviço. Nesse sentido, sob o aspecto formal da liquidação, como explanada pela equipe técnica, não atendeu aos ditames do
art. 62, §2º da Lei 4.320/64, que assim prevê:
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II -a importância exata a pagar;
III -a quem se deve pagar a importância, para extinguir a
obrigação.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou
serviços prestados terá por base:

tar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da
Administração pública (...)”

I -o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

Partindo dessa premissa, entendo que as demais obrigações englobadas no serviço que não foram comprovadas,
configuram uma falha formal na liquidação, mas não vislumbro serem suficiente a macular o pagamento realizado, ao ponto de ensejar ressarcimento, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública
e afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

II -a nota de empenho;
III -os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Por outro lado, conforme consignou a área técnica “não
há como afirmar de forma precisa que os serviços não
foram prestados, mormente porque houve, de fato, o
incremento de receita nestes meses”. Além disso, compulsando os autos (Doc.3 fls. 242/247) verifiquei que foi
emitido Decreto Municipal n. º 578, de 21 de novembro
de 2011, que “regulamentou a instituição do gerenciamento eletrônico do ISSQN”, onde a administração pública municipal instituiu o Sistema Eletrônico de Gestão de
ISSQN, através do programa ISSIntel, apresentou as obrigações dos contribuintes face a nova sistemática, vedou
a expedição de autorização para impressão de Blocos Fiscais – AIDF, bem como expediu diversas orientações aos
contribuintes.
Nesse diapasão, entendo que o serviço foi prestado, de
forma a atender a função primária, que seria incrementar
a arrecadação, consoante esses elementos acostados aos
autos, o que me leva a ponderar a questão com maior
cautela, a fim de garantir a legalidade, sem mitigar outros
princípios relevantes como a razoabilidade, eficiência e
proporcionalidade.
A respeito do princípio da razoabilidade, válido transcrever as palavras de Hely Lopes Meirelles:
“Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última análise, objetiva aferir a
compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a eviDiário Oficial de Contas

Nesse sentido, divergindo do opinamento da área técnica e Ministério Público de Contas, afasto a presente irregularidade.
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
Srs conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1. Rejeitar a preliminar de Ilegitimidade Passiva arguida pelo sr. Helton Bruno Pessi – Procurador municipal –
para figurar como responsável perante o Tribunal de Contas.
1.2. Manter as irregularidades:
1.2.1 – 4.1.1 – Ausência de fiscalização na execução do
Convênio – Responsável: Raquel Ferreira Mageste Lessa
www.tce.es.gov.br

1.2.2 – 4.1.3 – Contratação irregular por dispensa de licitação – Responsáveis: Raquel Ferreira Mageste Lessa,
Anderson Sodré da Silva – Secretário Municipal de Finanças, Rodrigo Cassaro Barcellos – Procurador Geral, Helton
Bruno Pessi – Procurador Jurídico, Hercules do Nascimento Capelli – Procurador Jurídico e Alexandre Barbosa Coutinho – Procurador Jurídico.
1.3. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas da
Sra Raquel Ferreira Mageste Lessa – Prefeita municipal,
com relação aos itens: 4.1.1 – Ausência de fiscalização na
execução do Convênio e 4.1.3 – Contratação irregular por
dispensa de licitação, aplicando-lhe multa pecuniária no
valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Acolher com relação aos itens: 4.1.2 – Terceirização irregular
de serviços inerentes a servidores da Administração Pública, 4.1.4 – Projeto básico insubsistente, 4.1.5 – Vinculação da receita de ISSQN à remuneração de assessoria e
contratação de sistema de gestão de ISSQN, 4.1.6 – Pagamento por serviços onde o objeto não foi liquidado, 3.7 –
Ausência de motivação expressa e 3.8 – Ausência de publicidade do contrato.
1.4. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas do
Sr. Anderson Sodré da Silva – Secretário Municipal de Finanças, com relação ao item: 4.1.3 – Contratação irregular por dispensa de licitação, aplicando-lhe multa pecuniária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Acolher
com relação aos itens: 4.1.2 – Terceirização irregular de
serviços inerentes a servidores da Administração Pública, 4.1.4 – Projeto básico insubsistente, 4.1.5 – Vinculação da receita de ISSQN à remuneração de assessoria e
contratação de sistema de gestão de ISSQN, 3.7 – Ausência de motivação expressa e 3.8 – Ausência de publicidade do contrato.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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1.5. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas do
Sr. Rodrigo Cassaro Barcellos – Procurador Geral, com relação ao item: 4.1.3 – Contratação irregular por dispensa de licitação aplicando-lhe multa pecuniária no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais). Acolher com relação aos
itens: 4.1.2 – Terceirização irregular de serviços inerentes
a servidores da Administração Pública, 4.1.4 – Projeto básico insubsistente e 4.1.5 – Vinculação da receita de ISSQN à remuneração de assessoria e contratação de sistema de gestão de ISSQN.
1.6. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas do
Sr. Helton Bruno Pessi – Procurador Jurídico, com relação
ao item: 4.1.3 – Contratação irregular por dispensa de licitação aplicando-lhe multa pecuniária no valor de R$
3.000,00 (três mil reais). Acolher com relação aos itens:
4.1.2 – Terceirização irregular de serviços inerentes a servidores da Administração Pública, 4.1.4 – Projeto básico
insubsistente e 4.1.5 – Vinculação da receita de ISSQN à
remuneração de assessoria e contratação de sistema de
gestão de ISSQN.
1.7. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas do
Sr. Hercules do Nascimento Capelli – Procurador Jurídico, com relação ao item: 4.1.3 – Contratação irregular por
dispensa de licitação, aplicando-lhe multa pecuniária no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Acolher com relação
aos itens: 4.1.2 – Terceirização irregular de serviços inerentes a servidores da Administração Pública, 4.1.4 – Projeto básico insubsistente e 4.1.5 – Vinculação da receita
de ISSQN à remuneração de assessoria e contratação de
sistema de gestão de ISSQN.
1.8. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas do
Sr. Alexandre Barbosa Coutinho – Procurador Jurídico,
com relação ao item: 4.1.3 – Contratação irregular por
Diário Oficial de Contas

dispensa de licitação aplicando-lhe multa pecuniária no
valor de R$ 3.000,00. Acolhendo com relação aos itens:
4.1.2 – Terceirização irregular de serviços inerentes a servidores da Administração Pública, 4.1.4 – Projeto básico
insubsistente e 4.1.5 – Vinculação da receita de ISSQN à
remuneração de assessoria e contratação de sistema de
gestão de ISSQN, (três mil reais).
1.9. Acolher as razões de justificativas do Sr Cleber Rogério Oakes – Fiscal do Contrato, com relação ao item:
4.1.6 – Pagamento por serviços onde o objeto não foi liquidado.
1.10. Dar ciência aos responsáveis do teor da Decisão.
1.11. Após os trâmites regimentais, arquivar os presentes autos.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner. Parcialmente vencido
o conselheiro João Luiz Cotta Lovatti que votou por rejeitar preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitar razões
de justificativa e aplicar multa de R$ 3.000,00 para Helton Bruno Pessi, Cleber Rogerio Oakes e Rodrigo Cassaro
Barcellos, de R$ 10.000,00 para Raquel Ferreira Mageste Lessa e de R$ 8.000,00 para Anderson Sodre da Silva.
3. Data da Sessão: 16/05/2018 - 15ª 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.
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 publiwww.tce.es.gov.br

cação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 04/07/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 557/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 07034/2013-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marilândia
Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
Responsável: OSMAR PASSAMANI, GEDER CAMATA
Procuradores: PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169ES), LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), LARISSA
BONA (OAB: 23383-ES)
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EMENTA: REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICPAL
DE MARILÂNDIA – EXERCÍCIOS 2010 A 2014 – AUSÊNCIA
DE CONTROLE NOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL - PROCEDÊNCIA – MULTA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATORIO
Trata o presente processo de Representação encaminhada pelo Departamento de Polícia Federal, por meio
da Delegada Tathyana Chamon Ribeiro Soares Machado,
em face da Prefeitura Municipal de Marilândia, relatando a ocorrência de possíveis irregularidades no uso indevido dos recursos da educação, em despesas não vinculadas à manutenção e desenvolvimento da educação básica no Município, nos termos da denúncia anônima recebida pelo Departamento.
Aponta a representante que a prefeitura municipal utilizava os recursos destinados à educação para compra e
manutenção de veículos automotores que eram utilizados, como se fossem para a manutenção e desenvolvimento da educação, quando na realidade eram utilizados
por outras secretarias.
Recebida a denúncia, esta foi encaminhada pelo Relator
à 4ª Controladoria Técnica e assim foi elaborada a Manifestação Técnica, que opinou pela instauração de inspeção para apurar a denúncia ofertada, o que foi acolhido
pelo Plenário através da Decisão TC 5664/2013.
Instaurada a Inspeção, foi elaborado o Relatório de Fiscalização 04/2015 (fls. 32-57), que apontou irregularidade
quanto à ausência de controle nos gastos com combustíveis. E sugeriu a citação dos responsáveis Sr. Geder Camata – Prefeito Municipal no exercício de 01/01/2010 a
Diário Oficial de Contas

31/12/2012 – e Sr. Osmar Passamani – Prefeito Municipal no exercício de 01/01/2013 até a presente data.

bre matéria de competência do Tribunal:

Após foi elaborada a Instrução Técnica Inicial 1109/2015,
fls. 818-822, que acompanhou a proposta de citar os responsáveis para que apresentassem as suas justificativas
em face do achado pela área técnica.

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

Ato continuo o Relator por meio de Decisão Monocrática
10547/2015, determinou a citação dos responsáveis. Devidamente citados, o Sr. Geder Camata apresentou suas
justificativas às fls. 829-835 e o Sr. Osmar Passamani ofereceu sua defesa às fls. 887-890.
Com as justificativas apresentadas os autos foram analisados pelo então Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
conclusivas, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
5005/2015 (fls. 917-922), opinando pela procedência da
Representação e aplicação de multa individual aos responsáveis.
Remetidos os autos para o Ministério Público de Contas,
o Procurador de Contas o Sr. Luís Henrique Anastácio da
Silva exarou parecer anuindo a proposição técnica.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Em sede de juízo de admissibilidade, conforme disposto
no art. 99, §2º da Lei Complementar 621/2012, aplicam-se às representações, no que couberem, as normas relativas à denúncia.
Para recebimento do feito como denúncia, torna-se imprescindível analisar a adequada conformidade com o
disposto no art. 94 da Lei Complementar 621/2012, senão vejamos:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sowww.tce.es.gov.br

I - ser redigida com clareza;

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.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
Compulsando os autos, constatei que a Representação
dispõe de todos os requisitos necessários e suficientes
para a sua admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecida;
Passo então à análise da irregularidade apontada.
Da ausência de controle nos gastos com combustível.
Durante a inspeção realizada na Prefeitura Municipal
de Marilândia a fim de verificar supostas irregularidades com a utilização indevida de recursos da Educação,
a equipe verificou que as notas fiscais de abastecimento não vinham acompanhadas de cupons fiscais para demonstrar as datas em que foram abastecidos, as placas
dos veículos abastecidos, bem como a quantidade de litros individualizados por veículo, bem como ausência de
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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formulário de controle onde deveriam informar os objetos das viagens.
Nas razões de justificativas, os responsáveis alegaram
que a empresa contratada para fornecimento de combustível recebia informações das secretarias com listagens acerca dos veículos a serem abastecidos, além do
abastecimento ser condicionado as requisições. O Sr. Geder Camata alegou que não detinha mais acesso as informações acerca das requisições emitidas pelas secretarias
referentes ao controle de combustível por estarem arquivadas na prefeitura. O Sr. Osmar Passamani justificou que
atualmente o município conta com a Instrução Normativa 05/2015 aprovada pelo Decreto Municipal 2847/2015,
que disciplina os procedimentos e normas de controle do
uso e manutenção da frota de veículos e equipamentos
da Prefeitura.
Em que pese a argumentação apresentada, os responsáveis não trouxeram aos autos documentos que comprovassem existir algum controle efetivo dos gastos com
combustível, tanto por parte da Prefeitura quanto pela
empresa fornecedora. O Sr. Geder Camata alegou não ter
acesso aos documentos, mas também não anexou aos
autos cópia de eventual solicitação de documentos frente à prefeitura, que poderia ter sido efetuada e nem uma
negativa desta solicitação em fornecer tais documentos.
A Administração deve manter o controle dos gastos com
combustível, com a identificação dos veículos, bem como placa, modelo, ano e condutor responsável. A averiguação destas informações é necessária para atender o
disposto no caput, do art. 37 e 70, CR/88, no que diz respeito à publicidade, economicidade e supremacia do interesse público, devendo os abastecimentos ocorrer de
forma motivada pela finalidade pública.
Diário Oficial de Contas

A ausência de controle de gastos de combustíveis se dá
ao que se percebe pelo não envio de cupons de abastecimento, o que impossibilita apurar sobre a finalidade pública no uso dos veículos.

Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

Cabe ao gestor implantar os principais sistemas de controle, inclusive o de combustível. Isso está em sua gestão
macro. A ausência deste controle pode levar ao consumo
exagerado, a desvios de combustível para uso particular,
ou desvios internos como, por exemplo, a utilização de
recursos da educação para comprar combustível para outros setores.

Relator

Releva consignar que foi expedida normatização através
da IN SECONT 05/2015, aprovada pelo Decreto Municipal 2847/2015 que disciplina os procedimentos e normas
de controle do uso e manutenção da frota de veículos. A
aludida norma contribui para a transparência dos gastos
com combustível devendo a administração municipal encontrar meios eficientes para seu fiel cumprimento. É importante ressaltar, no entanto, que a mera publicação de
normatização acerca do assunto, não é capaz de elidir a
irregularidade ou afastar a responsabilidade dos gestores quanto aos exercícios anteriores, principalmente considerando que os fatos aqui tratados são anteriores à edição da norma.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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. Conhecer a presente representação.
1.2. Considerar PROCEDENTE a Representação, nos termos do art. 178, II, c/c o art. 182, parágrafo único, ambos
do Regimento Interno; e aplicar multa individual aos responsáveis Sr. Geder Camata e Sr. Osmar Passamani no
valor de R$ 3.000,00, prevista no art. 135, II, Lei Complementar 621/2012.
1.3. Dar ciência aos interessados.
1.4. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 16/05/2018 - 15ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

Verifica-se ainda que a equipe de auditoria entendeu não
ser cabível a imputação de dano ao erário, de forma que
não foi imputado qualquer ressarcimento aos responsáveis.

4. Especificação do quórum:

Diante do exposto, entendo pela manutenção da irregularidade, rejeitando as justificativas do Sr. Geder Camata
e Sr. Osmar Passamani.

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

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
www.tce.es.gov.br

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator).
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.

Segunda-feira, 9 de julho de 2018

671

ATOS DA 2a CÂMARA

Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 558/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: TC 09613/2015-5
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim
Responsável: Carlos Roberto Casteglione Dias
Exercício: 2º. Bimestre de 2015
EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 2º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2015 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – SANEAMENTO DA
OMISSÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Diário Oficial de Contas

Trata o presente processo de omissão ao envio de dados,
para esta Corte de Contas, dos dados (Sistema Cidades-Web) referente à Prestação de Contas do 2º Bimestre de
2015 da Prefeitura Municipal de Cachoeiro do Itapemirim.
Através da Decisão Monocrática Preliminar nº 1576/2015
o Sr. Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal de Cachoeiro do Itapemirim foi citado para encaminhar a Prestação de Contas Bimestral relativa ao 2º Bimestre de 2015.
A Secretaria Geral das Sessões se manifestou (fl.9) informando que ao realizar consulta no Sistema Cidades-Web
não foram enviados os dados referentes ao Termo de Citação 1874/2015.
Após, temos o Relatório Conclusivo de Omissão RCO nº
848/2015 elaborado pela 6ª Secretaria de Controle Externo que opinou pela aplicação de multa ao Sr. Carlos Roberto Casteglione.
Ato contínuo, temos o despacho nº 18078/2016-5 feito
por este Conselheiro Relator, encaminhando os autos a
Secretaria de Controle Externo para que a mesma verificasse se a omissão da PCB continuava.
Com isso, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial nº
00411/2016-7 pela SecexContas sugerindo a citação e
notificação do responsável.
Após, temos a Decisão Monocrática nº 00813/2016-7citando e notificando o responsável.
Assim sendo, o responsável apresentou suas justificativas
e foram enviados os dados da Prestação de Contas Anual
referente ao 2º bimestre de 2015.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas elaborou a Instrução Técnica nº 00056/2016-3 opiwww.tce.es.gov.br

nando pelo arquivamento do processo em virtude do encaminhamento dos dados da PCB.
O Ministério Público de Contas através do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira opinou por julgar formalmente irregulares as contas do 2º Bimestre de 2015, aplicar multa pecuniária ao responsável e expedir determinações.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
No dia 05/08/2016 o responsável prestou as contas solicitadas e justificou a demora em fazê-la.
Através do Protocolo nº 09826/2016-1 o Sr. Carlos Roberto Casteglione apresentou como justificativa o fato
de que, desde o ano de 2013 a Prefeitura de Municipal
de Cachoeiro de Itapemirim esta implementando alterações e mudanças em sua estrutura no Setor Contábil,
objetivando atender às novas normas de contabilidade
aplicada pelo Setor Público, destacou assim: implementação do novo sistema de gestão pública, alterações no
quadro de pessoal do setor de contabilidade e controladoria, desmembramento de Unidades Gestoras e procedimentos Auxiliares de Integração de Informação. Alegou
assim, que em esses fatos contribuíram para que a Prefeitura não enviasse os arquivos referentes aos termos
de citação.
Consoante a Instrução Técnica 56/2016 o período demandado foi encaminhado e homologado em 05/08/2016,
estando o jurisdicionado em conformidade com a ResoSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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lução TC 247/2012.

PROCESSO - TC-6003/2015

Ante as justificativas apresentadas pelo responsável, entendo que o Município estava com dificuldades em virtude das mudanças implantadas no sistema de gestão pública e que por isso não teve como enviar a documentação, mas que após a adequação da Prefeitura com o novo
sistema a prestação de contas bimestral foi apresentada
de forma correta, sanando a referida omissão.

JURISDICIONADO- FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS

Divirjo assim do entendimento demonstrado pelo Ministério Público de Contas através de seu parquet, tanto no sentido de julgar formalmente irregulares as contas
aqui em análise, como também pela aplicação de multa
ao Prefeito Municipal, considerando que o objetivo pelo qual os autos foram instituídos foi atingido com o envio e a homologação da Prestação de Contas Bimestral do
2º bimestre de 2015, em 05/08/2016, cujo detalhamento
servirá de subsídio à análise da Prestação de Contas Anual e identificação de eventuais pontos para serem objeto de auditoria.
Nessa linha de entendimento a 2ª. Câmara decidiu pelo arquivamento dos autos ante o saneamento da omissão, em casos semelhantes, nos autos dos processos TC
585/2016, TC 4576/2016, TC 7515/2014 e 5277/2014,
deixando de aplicar multa ao gestor.

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEIS - CELMA APARECIDA GONÇALVES MOREIRA GOMES, SEBASTIÃO PEREIRA PACHECO E VERA LÚCIA
COSTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA E 1º BIMESTRE DE 2015 – DEIXAR DE APLICAR
SANÇÃO AOS GESTORES – ARQUIVAR.
(...)
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dez de agosto de dois mil e dezesseis,
à unanimidade, deixar de aplicar multa, haja vista o objetivo pelo qual os autos foram constituídos terem sido
alcançados, arquivando o Processo nos termos do art.
330, inciso IV, do Regimento Interno, nos termos do voto do relator, conselheiro convocado João Luiz Cotta Lovatti. (g.n.).

tou a prestação de contas em comento, resta exaurido o
objetivo dos presentes autos e consequentemente deve
ser promovido o seu arquivamento.
Ante todo o exposto, acompanhando a equipe técnica e
divergindo do Ministério Público de Contas, VOTO para
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. Arquivar o presente processo nos termos do artigo
330, inciso IV do Regimento Interno desta Corte de Contas;
1.2. Dar ciência da decisão ao interessado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 16/05/2018 - 15ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

(Publicado no Diário Eletrônico deste Tribunal de Contas
em 26/09/2016).

4. Especificação do quórum:

Insta frisar, que a 2ª. Câmara decidiu também pela não
aplicação de multa, nos autos do processo TC 6003/2016,
que trata de omissão na remessa dos arquivos da Prestação de Contas Bimestral, referentes à Abertura e ao 1º bimestre de 2015 do Fundo Municipal de Aposentadoria e
Pensão de Guaçuí, consoante Acórdão TC 807/2016 – Segunda Câmara, cujo dispositivo transcreve-se:

Assim, entendo pelo julgamento nos termos do artigo
330 do Regimento Interno desta Corte de Contas, onde o
processo será arquivado quando tenha exaurido o objetivo para o qual foi constituído:

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.

ACÓRDÃO TC-807/2016 – SEGUNDA CÂMARA

Desta forma, considerando que o responsável apresen-

Diário Oficial de Contas

Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
(...) IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o qual foi constituído;

www.tce.es.gov.br

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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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- 559/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03659/2017-2
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Representante: BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA.
Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA, JOSE CARLOS
DO VALLE ARAUJO DE BARROS, VANUZA PERTEL
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO MATEUS – IRREGULARIDADES NO TRÂMITE DO
PREGÃO PRESENCIAL 15/2017 – PERDA DO OBJETO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os presentes autos de Representação impetrada
em face da Prefeitura Municipal de São Mateus, em razão
de supostas irregulares no trâmite do Pregão Presencial
n° 15/2017, cujo objeto refere-se à contratação de emDiário Oficial de Contas

presa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de iluminação pública junto ao parque de iluminação pública do Município, no valor de R$ 2.884.335,67.
Ao Relator, foi proferida a Decisão Monocrática 925/2017
(doc. eletrônico 04), que determinou a notificação do Prefeito Municipal, Sr. Daniel Santana Barbosa, para prestar
informações, que por meio do Procurador Geral do Município, Sr. Thiago Bringer, informou a suspensão do procedimento licitatório em questão por força de impugnação e da necessidade de alterações no Instrumento Convocatório, tendo a referida suspensão sido publicada no
Diário Oficial dos Poderes do Estado.
Diante disso, os autos foram alvo de análise pela Secex/
Engenharia, tendo resultado na Manifestação Técnica
1035/2017 (doc. eletrônico 18), que concluiu pelas seguintes propostas de encaminhamento:
“5 CONSIDERAÇÕES FINAISDiante do exposto sugere-se:
NÃO CONCEDER A MEDIDA CAUTELAR com base no art.
124 da Lei Complementar n.º 621/2012, tendo em vista
que o Edital do Pregão Presencial nº 015/2015 está suspenso e não há receio de grave lesão ao erário.
Converter os autos em RITO ORDINÁRIO conforme Art.
295 do RI TCEES para apurar as supostas irregularidades
apontadas nesta peça processual.
CITAR os responsáveis indicados no quadro apresentado
a seguir, nos termos do artigo 56, II da Lei Complementar
621/2012 e 157, III, do RITCEES, para que, no prazo estipulado, apresentem razões de justificativa, INDIVIDUAL
OU SOLIDARIAMENTE, bem como documentos que entenderem necessários.
www.tce.es.gov.br

NOTIFICAR o prefeito sr. Daniel Santana Barbosa para tomar ciência das irregularidades apontadas nesta Manifestação Técnica referentes à “contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de iluminação pública junto
ao parque de iluminação pública do município de São
Mateus – ES”.”
Assim, em decorrência das considerações acima transcritas, a unidade técnica sugeriu a citação e notificação dos
mencionados responsáveis nos moldes propostos por
ocasião da Instrução Técnica Inicial 855/2017 (doc. eletrônico 19), o que foi acolhido por meio da Decisão Monocrática 1175/2017 (doc. eletrônico 22).
Devidamente citados e notificado os respectivos responsáveis, o Sr. José Carlos do Vale Araújo de Barros compareceu aos autos com esclarecimentos, os quais foram
submetidos à apreciação da unidade técnica através da
Instrução Técnica Conclusiva 595/2018 (doc. eletrônico
37), cuja conclusão se deu nos seguintes termos:
6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, opina-se conclusivamente, na forma do
artigo 310, inciso I, do RITCEES, sugerindo:
a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma preconizada pelo artigo 307, § 6º, do RITCEES;
a expedição de recomendação ao Prefeito de São Mateus para que determine aos seus subordinados que sejam observadas as recomendações postas na Manifestação Técnica 1035/2017, quando da realização de novo procedimento licitatório para contratar serviços semelhantes aos do objeto do Pregão Presencial nº 015/2017;
que seja dada ciência aos Representantes do teor da deSegunda-feira, 9 de julho de 2018
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cisão final a ser proferida conforme art. 307, § 7º, do RITCEES; e
o arquivamento do processo na forma do artigo 330, inciso IV, do RITCEES.
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados
ao Ministério Público Especial de Contas, que através do
Parecer 1609/2018 (doc. eletrônico 41), da lavra do Ilmo.
Procurador Luciano Vieira, anuiu integralmente com as
proposições da Unidade Técnica explicitadas na invocada
ITC 595/2018, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito.
Numa análise perfunctória dos autos, extrai-se que seria
este o caso de se aplicar o art. 307, §6° do RITCEES, que
prevê a perda superveniente de objeto quando sanadas
as supostas irregularidades apontadas antes da concessão de medida cautelar, com a consequente extinção do
feito sem resolução de mérito, uma vez que a licitação
sob análise teve a supressão das cláusulas editalícia supostamente irregulares com a suspensão do certame em
21/06/2017 (publicação no DIO em 22/06/2017), com
sua posterior revogação em 28/08/2017 (publicação no
DIO 29/08/2017), conforme se extrai da documentação
acostada nos documentos eletrônicos 29/30.
Inobstante à revogação do edital, a unidade técnica
constatou que os serviços objeto do Pregão Presencial
15/2017 foram licitados por outro procedimento licitatório, desta vez pelo Pregão Presencial para Registro de Preços 34/2017, que resultou na celebração da Ata de Registro de Preços 35/2017, conforme se extrai dos autos da
Representação autuada sob o Processo TC 9202/2017, de
relatoria do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Diário Oficial de Contas

Nota-se a referida Representação questiona supostas irregularidades no procedimento licitatório que não se assemelham às apresentadas na presente Representação,
tendo sido julgada recentemente na 7ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara, realizada em 21/03/2018, quando
do Acórdão 265/2018, cuja deliberação foi no sentido de
indeferir a medida cautelar pleiteada, julgar improcedente o feito e determinar o seu arquivamento.
Diante da necessidade de se observar as recomendações
constantes da Manifestação Técnica 1035/2017, impõe-se a expedição de recomendação ao Prefeito de São Mateus para que este determine aos seus subordinados a
observância das recomendações referidas, quando deflagrar outro procedimento licitatório para contratar os serviços relacionados à de manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública, considerando que a Ata de Registro de Preços terá validade de um ano apenas.
Ademais, considerando que o processo licitatório já se
encontra extinto, de forma que uma análise de seu mérito seria não apenas inócua, como também sem efetividade, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, haja vista a perda do objeto perseguido, abalizada
no art. 307, §6° do RITCEES, diante da perda de interesse processual na continuidade da busca pela tutela inicialmente pretendida, assim como preceitua o art. 485,
VI do CPC.
Nessa linha, entendo que, de fato, não se encontram presentes as condições da ação, diante da ausência de interesse processual, de forma que não se faz mais justificada
a utilização da máquina processual até aqui demandada.
Por todo o exposto, perfilho do mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados
www.tce.es.gov.br

pela área técnica, tornando-os parte integrante do presente voto, e do posicionamento do órgão ministerial, e
VOTO pela extinção do feito sem resolução do mérito
por ausência de interesse processual, nos termos da ITC
1609/2018.
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 Colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Extinguir o processo sem resolução do mérito, em
razão da ausência de interesse processual, com fulcro no
art. 70 da LC 621/2012 c/c art. 485, VI do CPC;
1.2. Recomendar ao Prefeito de São Mateus que determine aos seus subordinados a observância às recomendações constantes na Manifestação Técnica 1035/2017,
quando da realização de novo procedimento licitatório
para contratar serviços semelhantes aos do objeto do
Pregão Presencial nº 015/2017;
1.3. Cientificar o representante da presente decisão, na
forma do art. 307, §7° do RITCEES;
1.4. Arquivar os autos, na forma do art. 330 do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 16/05/2018 - 15ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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4. Especificação do quórum:

TA LOVATTI:

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator) e Domingos Augusto Taufner.

Trata-se de Tomada de Contas relativa ao Convênio
040/2000, firmado em 14/04/2000, entre o Estado do
Espírito Santo – com interveniência da Secretaria de
Estado de Educação (SEDU) e o Departamento de Edificações e Obras (DEO) – e o Município de Rio Novo do
Sul, cujo objeto era a reforma da Escola Pluridocente
São Francisco, naquele município, no valor total de R$
22.930,02 (vinte e dois mil, novecentos e trinta reais e
dois centavos), a ser repassado em duas parcelas.

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 560/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 07289/2002-1
Classificação: Tomada de Contas Especial
UG: PMRNS - Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Interessado: PREFEITURA RIO NOVO SUL
Responsável: ESTEVAM ANTONIO FIORIO, SIDNEY COSTA, JOSE FERREIRA LEITAO
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – PRESCRIÇÃO PRETENSÃO PUNITIVA – IRREGULARES – DANO
INSIGNIFICANTE – DESOBRIGAR O RESSARCIMENTO –
ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COT-
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Regularmente instruído, conforme relatório e voto proferido às fls. 253/263, decidiu a 2ª Câmara pro
meio da Decisão 3664/2016 (fls. 264/275) em:

das irregulares, nos termos do artigo 157, §§2º e 3º do
Regimento Interno e artigo 84, inciso III, alínea ‘c’, da
LC 621/2012;
Alertar ao Sr. Estevam Antônio Fiorio que, nos termos
do art. 398, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal, não cabe recurso da decisão preliminar que rejeita
as alegações de defesa;
Cumprido o prazo, com ou sem comprovação do ressarcimento ao erário, retornem os autos à conclusão
deste Relator.

Afastar a irregularidade quanto ao item 1.2 – Pagamento Indevido, acolhendo as razões de justificativas
dos senhores Estevam Antônio Fiori e José F. Leitão.

Regularmente notificado da decisão por meio de publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES do dia 20
de março de 2017, nos termos do art. 62 e 63 da Lei
Complementar 621/2012, o responsável não procedeu
ao recolhimento da importância devida, nem tampouco juntou qualquer manifestação, conforme se denota do Despacho 19147/2017, proferido pelo Coordenador do NCD/Arquivo (fl. 279), informação esta ratificada pela Secretaria Geral das Sessões (fl. 280).

Pela imputação de ressarcimento ao erário municipal
no valor de 55,59 VRTE ao Sr. Estevam Antônio Fiorio,
por ocasião da manutenção da irregularidade descrita no item 1.1;

Submetido ao Ministério Público de Contas, recebeu
o Parecer 1540/2018 com opinamento pelo julgamento das contas em irregulares e obrigação de ressarcimento.

Com fundamento no art. 157 § 3º do Regimento Interno, pela notificação do Sr. Estevam Antônio Fiorio para pagamento do débito no prazo improrrogável de
30 dias para que comprove, perante o Tribunal (art.
146 da LC 621/12), o recolhimento da referida quantia
ao Tesouro Estadual, a qual deverá ser atualizada monetariamente na data da efetiva quitação, na forma da
legislação em vigor, sob pena de ter suas contas julga-

É O RELATÓRIO.

Manter a irregularidade quanto ao item 1.1 – Descumprimento de Legislação, não acolhendo as razões de
justificativas do Sr. Estevam Antônio Fiorio;

www.tce.es.gov.br

A Decisão 3664/2016, proferida com fundamento no
art. 157, § 3º do Regimento Interno deste Tribunal objetiva o saneamento do processo, na forma do § 4º do
mesmo artigo e é cabível sempre que, mesmo rejeitando as alegações de defesa, o Tribunal reconhecer a boa-fé do agente responsável e a inexistência de irregularidade grave nas contas.
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Decisão de natureza preliminar e insusceptível de re-

DISPOSITIVO

tos, juntá-la aos processos nº 17372860, 18746187

ceber recurso, na forma do art. 398, III do Regimento

Pelas razões acima expostas VOTO no sentido de

e 40511340 – Instrumento do Convênio 040/2000,

que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acór-

desanexá-los e devolvê-los à Secretaria de Estado

dão que submeto à sua consideração.

da Educação.

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

1.6. À SGS para as comunicações processuais e ciên-

Relator

cia ao Ministério Público de Contas.

1. ACÓRDÃO

1.7. Transitado em julgado. Arquive-se.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACOR-

2. Unânime.

Interno, enseja a oportunidade da liquidação do débito e o seu julgamento pela regularidade com ressalva
e quitação.
Entretanto, inocorrendo o recolhimento tempestivo
da importância devida, o Tribunal julgará o mérito das
contas nos termos do art. 87 a 89 da Lei Orgânica do
Tribunal.
Sucedendo essa hipótese, e diante do silêncio do responsável, Estevam Antônio Fiório, passa-se ao julgamento do mérito.
Nesse ponto conveniente rememorar que inobstante “... a ocorrência do prejuízo ao erário, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação à aplicação de multa pecuniária, nos
termos do art. 71 da LC n. 621/2012, pois examina-se atos/fatos ocorridos no ano 2000, sendo que a

DAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas neste voto, em:

ria da 2ª Câmara

1.1. Decretar a prescrição da pretensão punitiva

4. Especificação do quórum:

deste Tribunal de Contas, conforme previsto no art.

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges

71, §1º da Lei Complementat 621/2012.

(presidente) e Domingos Augusto Taufner.

1.2. Acolher as alegações de defesa de Estevam An-

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta

tônio Fiório e de José Ferreira Leitão e afastar a irregularidade referenciada no item A.2 da ITI 136/2010

citação (ato interruptivo) deu-se apenas em 2010

– Pagamento Indevido.

...”, conforme consta no Parecer Ministerial PJC

1.3. JULGAR REGULARES as contas de Sidney Cos-

4038/2014 (fls. 247).

ta com fulcro no art. 84, inciso I da Lei Complemen-

Igualmente relevante é o fato do ressarcimento ao

3. Data da Sessão: 16/05/2018 - 15ª Sessão Ordiná-

tar 621/2012.

Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator

erário municipal envolver o valor monetário equiva-

1.4. JULGAR IRREGULARES as contas de Estevam

lente a 55,59 VRTE, insignificante e anti-econômico

Antônio Fiório, com fulcro no art. 84, inciso III, alí-

em termos de execução, e deve ser relevado dian-

nea “e” c/c arts. 87, 88 e 89, todos da Lei Comple-

te da presença cumulada das seguintes circunstân-

mentar 621/2012, diante da irregularidade referen-

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS

ciada no item A.1 da ITI 136/2010 e DEIXAR de im-

HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA

por-lhe o ressarcimento no valor de 55,59 VRTE pe-

Em substituição ao procurador-geral

cias: i) mínima ofensividade da conduta do agente;
ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento; e

las razões acima expostas.

iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

1.5. Extrair cópia da decisão proferida nestes au-

Diário Oficial de Contas
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CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
Segunda-feira, 9 de julho de 2018
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Atos dos Relatores
Decisão Monocrática 01132/2018-9

O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe determinar a instrução do feito pelas unidades técnicas; determinar a juntada
de documentos que lhe tenham sido encaminhados, pertinentes à instrução dos autos de sua relatoria; determinar o desentranhamento de documentos dos processos, anexação, apensamento e
outras medidas correlatas acerca da organização e
constituição dos autos;
Além de decidir, em qualquer fase, sobre pedido de
vista e cópia dos autos do processo, que lhe tenha
sido encaminhado por interessado; determinar a
coleta de provas, caso não produzidas pela unidade técnica competente, em busca da verdade real;
Também cabe ao Relator determinar a realização
das diligências necessárias à escorreita instrução do
processo, inclusive quando o julgamento ou a apreciação dependerem da verificação de fatos ou atos
considerados prejudiciais, estabelecendo prazo para o seu cumprimento; dentre outras competências
conforme Regimento Interno.

Diário Oficial de Contas

Decisão Monocrática 01132/2018-9
Processo: 05986/2018-1

Processo: 05986/2018-1

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica

UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica

Relator: Domingos Augusto Taufner

Relator: Domingos Augusto Taufner

Representante: WELLINGHTON NASCIMENTO DE LIMA

Representante: WELLINGHTON NASCIMENTO DE LIMA

Responsáveis: Claudia Hackbart Teixeira – Secretária Municipal
de Saúde interina, Flávia Lyra Nunes – Presidente da CESCOS

Responsáveis: Claudia Hackbart Teixeira – Secretária Municipal
de Saúde interina, Flávia Lyra Nunes – Presidente da CESCOS
A presente documentação refere-se à Representação com
pedido de medida cautelar, em face da Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica, noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades no edital de chamamento público nº
001/2018.
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 Sra. Claudia Hackbart Teixeira – Secretária Municipal de Saúde e da Sra. Flávia Lyra
Nunes – Presidente da Comissão Especial de Chamamento Público, Seleção, Credenciamento e Contratação de Organizações Sociais - CESCOS para que, no prazo de 05 (cinco) dias apresentem as justificativas e documentos que julgarem necessários.
Juntamente com a notificação das representadas deve ser
juntada cópia da petição inicial.

A presente documentação refere-se à Representação com
pedido de medida cautelar, em face da Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica, noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades no edital de chamamento público nº
001/2018.
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 Sra. Claudia Hackbart
Teixeira – Secretária Municipal de Saúde e da Sra. Flávia
Lyra Nunes – Presidente da Comissão Especial de Chamamento Público, Seleção, Credenciamento e Contratação
de Organizações Sociais - CESCOS para que, no prazo de 05
(cinco) dias apresentem as justificativas e documentos que
julgarem necessários.
Juntamente com a notificação das representadas deve ser
juntada cópia da petição inicial.

Cientifique-se ao representante do teor da presente Decisão.

Cientifique-se ao representante do teor da presente Decisão.

Após, retornem os autos a este Gabinete, para análise sobre
a medida cautelar pleiteada.

Após, retornem os autos a este Gabinete, para análise sobre a medida cautelar pleiteada.

Vitória ES, 06 de julho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

Vitória ES, 06 de julho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
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