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Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
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;

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2018
PROCESSO TC – 4012/2018-1
O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições
legais, considerando o Pregão Eletrônico nº 18/2018, lavrada pelo Pregoeiro, constatada a regularidade dos atos procedimentais e com fundamento no disposto no inciso XXII, do art. 4º, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, resolve
HOMOLOGAR o procedimento licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2018, destinado à contratação de serviços de
intermediação e agenciamento de transporte de passageiros, via aplicativo para smartphone, com acesso à internet, e
também via plataforma WEB, com apoio operacional e tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, que teve como vencedora
do Lote 1 a empresa T4 LOGÍSTICA E ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTES LTDA ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado,
inscrita no CNPJ sob o n° 23.813.342/0001-26, com sede na Rua Doutor Otorino Avancini, 864, Guaranhus, Vila Velha/
ES, CEP: 29103-730, no valor unitário de R$ 2,49 ( dois reais e quarenta e nove centavos).
Em 12 de julho de 2018
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Ao Presidente compete ainda determinar a realização de concursos públicos para o provimento dos
cargos de Auditor, Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal e daqueles que compõe o seu quadro de pessoal, bem como homologar os resultados.

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

Diário Oficial de Contas
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Licitações

LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 02/2018
PROC. TC 5531/2018

Conforme Lei Complementar 621/2012, o Tribunal
de Contas possui jurisdição própria e privativa em
todo o território estadual, sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência. A jurisdição do Tribunal abrange, entre outros, 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.

Diário Oficial de Contas

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o
edital de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA do tipo MENOR PREÇO, destinada a contratação de empresa especializada para execução de obra de Reforma e ampliação no edifício sede do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo –TCEES, com fornecimento de mão de obra e materiais, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, regido pela Lei nº. 8.666/93, Lei Estadual 9.090/08, e suas alterações, bem como pelas demais
normas pertinentes e condições estabelecidas no presente Edital e de acordo com as especificações contidas no Edital
convocatório e seus anexos. O procedimento licitatório será realizado na sede do Tribunal de Contas do Espírito Santo
situada na Rua José de Alexandre Buaiz, 157, Enseada do Suá, Vitória- ES. Abertura das Propostas ocorrerá: 14:00 do
dia 16/08/2018. O Edital e seus anexos poderão ser retirados na sede deste TCEES, solicitado através do e-mail cpl@
tce.es.gov.br ou através do endereço eletrônico https://www.tce.es.gov.br/portal-da-transparencia/ aquisicoes/licitacoes/. Maiores informações poderão ser solicitadas por meio da CPL, de segunda a sexta-feira no horário de 12h às 18h
através do telefone (27) 3334-7600 ramal 7663.
Vitória, 13 de julho de 2018.
MARCOS ROGÉRIO BOZZI DA LUZ
Presidente CPL – em substituição

www.tce.es.gov.br
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ACÓRDÃOS

Tratam os autos de Auditoria Ordinária de Engenharia,
efetuada na Prefeitura Municipal de Linhares, com o objetivo de auditar os atos administrativos do ordenador
responsável pelo órgão, Sr. Guerino Luiz Zanon, relacionados à execução do Contrato 136/2002.

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.

Efetuada a fiscalização, foi elaborado o Relatório de Auditoria de Engenharia 48/2005, fls. 2-15, com documentação de suporte às fls. 16-75, e a Instrução Técnica Inicial ITI 795/2007, fls. 76-87, sendo considerado responsável o então Prefeito de Linhares, Sr. Guerino Luiz Zanon, pelos indícios de irregularidade encontrados: descumprimento de legislação e pagamentos indevidos.

Atos do Plenário

PLENÁRIO

Acórdãos e Pareceres - Plenário

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

ACÓRDÃO TC- 572/2018 – PLENÁRIO
Processos: 03046/2005-5, 03334/2002-6
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2002
UG: PML - Prefeitura Municipal de Linhares
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: PREFEITURA LINHARES
Responsável: GUERINO LUIZ ZANON

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

EMENTA: AUDITORIA – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO TCEES EM RELAÇÃO ÀS
IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE SANÇÃO – EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO À IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE IMPOR O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PELO RESPONSÁVEL – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Regularmente citado, por meio da Decisão Preliminar
TC-0068/2008 e do Termo de Citação 3/2008, fls. 118119, o responsável apresentou defesa, fls. 124-126, com
documentação de suporte às fls. 127-147.
Em dezembro de 2011 foi elaborada a Manifestação Técnica Preliminar MTP 161/2011, fls. 154-156, solicitando
autorização para efetuar diligências necessárias à correta instrução do processo.
Autorizada a diligência (fl. 159), em 28/9/2016 foi elaborada Manifestação Técnica MT 890/2016-2, fls. 162-177,
que apontou a existência de prescrição de diversas irregularidades, bem como a ausência de “informações suficientes para a elaboração de uma matriz de responsabilização completa com a adequada especificação da conduta e do nexo causal” (fl. 172).
Após o Parecer 2405/2016-5 do Ministério Público de
Contas ter acolhido a proposta da área técnica, fl. 181,
votei, fls. 186-190, no seguinte sentido:
[...] creio que a possibilidade de se baixar os autos em
diligência, refazer a matriz de responsabilização e evenSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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tualmente citar novos agentes para compor o rol de responsáveis do presente processo, representará, tão somente, a violação das [...] garantias, uma vez que eventuais defesas apresentadas se remeteriam a fatos situados num passado distante, o que, por si só, dificultaria
o próprio exercício das previsões constitucionais acima
elencadas, além, é claro, da postergação do julgamento
definitivo dos presentes autos.
3. DECISÃO
[...] VOTO em consonância com os argumentos acima
delineados, de tal modo que sejam os autos encaminhados à área técnica para regular elaboração da instrução
técnica conclusiva [...].
Por intermédio da Decisão 699/2017-6, fls. 191-195, o
Plenário acatou o voto deste Relator, determinando o
envio dos autos à área técnica para elaboração de instrução técnica conclusiva.
Encaminhados os autos para a Secex Engenharia, foi elaborada a Manifestação 01400/2017-9.
Em seguida, encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi emitido o Parecer 5374/2017-7.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas,
vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifico que, em conformidade
com a Manifestação Técnica 890/2016-2, fls. 168-170,
restou confirmada a ocorrência de prescrição de uma
das duas irregularidades, na medida em que os fatos
apurados se referiam a fotos ocorridos entre os anos de
2002 a 2004. Nos termos do art. 71, § 2º, II, da Lei ComDiário Oficial de Contas

plementar Estadual 621/2012:

desta fundamentação.

Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO EM RELAÇÃO AO ITEM “3.b” da ITI 795/2007

§ 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.

De acordo com a área técnica, a suposta irregularidade
tratada no item em referência ensejaria dano ao erário
no montante corresponde a 371.510,47 VRTE’s. Tal irregularidade estaria fundada em supostos pagamentos indevidos em favor de empresa contratada pela Prefeitura
de Linhares no exercício de 2002, cuja responsabilidade
foi atribuída, no relatório e na ITI, ao senhor Guerino Luiz
Zanon, que exerceu o cargo de prefeito naquele período.

§ 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.
Conforme destacado na Manifestação Técnica
01400/2017-9, a ocorrência da prescrição implica na
extinção da pretensão punitiva deste TCEES, impossibilitando a aplicação de sanções ao gestor que tenha incorrido em irregularidades formais, situação esta que,
no caso concreto, obstaculiza de maneira insuperável o
exame e eventual sanção em relação às irregularidades
aventadas, restando, tão somente, a análise irregularidade apontada no item “3.b” da ITI 795/2007, em que ainda seria possível a imputação da obrigação de ressarcimento ao gestor apontado como responsável pela conduta danosa.
Com efeito, ante o transcorrer do lapso temporal sem
que houvesse decisão definitiva acerca das irregularidades tratadas nos presentes autos, deve ser declarada a
prescrição da pretensão punitiva deste TCEES em relação
às irregularidades ventiladas neste processo, nos termos
www.tce.es.gov.br

Ocorre que, conforme consta na Manifestação Técnica
01400/2017-9, tanto o relatório de auditoria, quanto a
ITI não teriam sido instruídos corretamente, com a identificação de todos os responsáveis, nem tampouco com
a devida delimitação das condutas e dos nexos causais
que ligariam as condutas praticadas aos supostos danos
causados. Extraio da referida peça técnica os seguintes
trechos:
[...] em relação ao apontamento suprarreferido, o relatório de auditoria e a ITI não foram instruídos com
a identificação de todos os responsáveis (os fiscais de
contrato e eventuais outros agentes públicos), suas respectivas condutas e nexo causal com a anomalia detectada, bem como da sociedade empresária que recebeu
os valores reputados por indevidos.
Deve ser ressaltado que, tendo em vista o modelo de
responsabilização adotado nos trabalhos de auditoria
deste Tribunal na época da auditoria (2005), baseado na
culpa objetiva, não se questionou – à época da elaboração do Relatório de Auditoria 48/2005 da ITI 795/2007
– acerca da possível responsabilidade de outros agentes
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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públicos, especialmente aqueles que detinham atribuição de medição e fiscalização dos serviços, bem como,
não se aventou a possibilidade de se responsabilizar, solidariamente, a empresa contratada em razão da suposta percepção de pagamento indevido, fato que poderá
acarretar enriquecimento sem causa.
Ademais, denota-se do achado constante no relatório
de auditoria acima mencionado, as ausências da individualização da conduta do gestor apontado como responsável, bem como do nexo de causalidade existente
entre a conduta e a suposta anomalia constatada.
Verificou-se, dessa forma, que eventual responsável
pela inconsistência passível de ressarcimento não teve sua conduta abrangida pelo referido relatório, que
serviria como base para elaboração da necessária nova
instrução técnica inicial desta Corte de Contas.
Registre-se que a falta desses elementos impede até
mesmo uma correta instrução técnica conclusiva, cuja
elaboração foi determinada pela Decisão 699/2017-6.
Ressalte-se, novamente, que a ausência da individualização das condutas e do nexo de causalidade não decorreu
de equívoco da área técnica, mas sim da própria sistemática aplicada à época, por este Tribunal, na realização
de trabalhos de auditoria e elaboração de demais peças,
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 auDiário Oficial de Contas

tuados anteriormente ao exercício de 2012, quando então, em evolução natural dos seus procedimentos de auditoria, passou o TCEES a adotar matrizes de responsabilização objetivando a discriminação de condutas e do
nexo de causalidade existente entre o indício de irregularidade apontado e a atuação do agente apontado como responsável.
Contudo, é necessário considerar que a readequação de
relatórios e peças processuais deles decorrentes à sistemática atual de responsabilização, baseada na aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva, demanda a reinstrução processual com refazimento da matriz
de responsabilidade, para que seja possível a citação
de todos os agentes responsáveis para a composição do
polo passivo do processo.
Ocorre que tais tarefas que podem se mostrar infrutíferas ou até mesmo inviáveis em virtude do decurso
do tempo e suas implicações naturais (morte de agentes, descarte de documentos, impossibilidade de verificação de indícios, etc.) e jurídicas (prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, falência de empresas,
cerceamento de direito de defesa pela dificuldade dos
eventuais defendentes terem acesso a documentos
comprobatórios de suas teses, etc.), confrontando-se,
assim, com os Princípio Constitucionais da Razoável Duração do Processo, da Economia Processual, da Celeridade e da Segurança Jurídica.
Nessa ordem de ideias, insta destacar que este Tribunal,
em casos análogos, tem decidido no sentido de afastar
a responsabilidade dos gestores, em situações em que
sequer foram citados os demais agentes para responder por suas ações/omissões, recaindo apenas para os
Ordenadores tal responsabilidade, conforme abaixo:
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-101/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-536/2006
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - AUDITORIA
RESPONSÁVEIS - CARLOS EDUARDO FERNANDES SALEME, CARLOS FERNANDO MARTINELLI, HELDER IGNÁCIO SALOMÃO, LUIZ FERRAZ MOULIN, PAULO RUY VALIM
CARNELLI E RICARDO MAXIMILIANO GOLDSCHMIDT
EMENTA
AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2005 – PLANO DE AUDITORIA 21/2006 – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARQUIVAR. [...]
Assim, considerando o princípio da duração razoável do
processo, insculpido no inciso LXXVII da Carta Magna e
o princípio do contraditório e da ampla defesa, cláusula
pétrea disposta no art. 5º, LV da CRFB/88, deixo de determinar o refazimento da matriz de responsabilidade.
Devo dizer que não inovo, mas acompanho outros julgados desta Corte de Contas nos quais o voto condutor foi
proferido no sentido de afastar a responsabilidade dos
gestores, em situações em que os demais agentes não
foram citados para responder por suas ações/omissões,
recaindo apenas para os ordenadores tal responsabilidade, como no caso concreto: Processos TC nº 1989/2010
(Acórdão 232/2013), 5928/09 (Acórdão 304/13),
167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12 (Acórdão 161/13),
4878/2003 (Acórdão 1796/2015), 3873/2005 (Acordão
910/2016), 3674/2004 (Acórdão 896/2016-Plenário).
III- CONCLUSÃO
Pelo exposto, com base na competência outorgada pelo
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013, VOTO
pela EXTINÇÃO DO 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, determinando o seu ARQUIVAMENTO, também por medida de racionalização administrativa e economia processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC536/2006, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária
realizada no dia quatorze de fevereiro de dois mil e dezessete, à unanimidade, extinguir o processo sem julgamento do mérito com fundamento no §4º, do art. 142
da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do
Regimento Interno, reconhecendo a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido
e regular do processo, arquivando os autos por medida
de racionalização administrativa e economia processual,
nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os senhores
conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sérgio Manoel Nader Borges, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel,
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e o senhor conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Diário Oficial de Contas

Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2017.
Por fim, cabe destacar que o entendimento supracitado também foi exarado nos seguintes autos: Processos TC 1989/2010 (Acórdão 232/2013), 5928/09
(Acórdão 304/13), 167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12
(Acórdão 161/13), 4878/2003 (Acórdão 1796/2015),
3873/2005 (Acórdão 910/2016), 3674/2004 (Acórdão
896/2016-Plenário), Processo TC 8069/2007 (Acórdão
866/2017), Processo TC 3541/2005 (Acórdão 548/2017)
e Processo TC 927/2006 (Acórdão 272/2017).
(grifei)
Ante todo o exposto, em consonância com ampla jurisprudência construída por este TCEES em casos similares,
acompanhando integralmente o entendimento da área
técnica, com especial destaque para a proposta de extinção do processo sem o julgamento de mérito em relação ao item “3.b” da ITI 795/2007, e, ainda divergindo
do Parecer do Ministério Público de Contas, VOTO para
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1. Extinguir o processo com resolução do mérito, na forma do art. 373 c/c o art. 375 da Res. TC 261/2013, em relação à parcela do objeto deste processo referente às irregularidades assinaladas na ITI 795/2007 nas quais caberia a aplicação de sanção, em virtude do reconhecimento e da decretação da prescrição da pretensão punitiva;
2. Extinguir o processo sem resolução de mérito, com
www.tce.es.gov.br

fulcro no art. 142, § 4º da LC 621/2012 c/c art. 485, IV
do CPC/2015, assim como nos precedentes supramencionados, em relação à parcela do objeto deste processo, identificada no item “3.b” da ITI 795/2007, em que é
tratada a possibilidade de ressarcimento ao erário;
3. Arquivar os autos deste processo, com base no art.
330, III do RITCEES.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
VOTO-VISTA DO EXMO. SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Solicitei vista deste processo que trata da Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Linhares, relativa aos exercícios de 2002 a 2004, tendo como objeto
a execução do contrato 136/2002, celebrado com a empresa Solidus Serviços e Construções Ltda., para a realização de três obras de engenharia compondo um sistema de tratamento de esgotos e recuperação ambiental,
tendo como responsável o Senhor Guerino Luiz Zanon.
O Relatório de Auditoria de Engenharia RAE 48/2005
apontou indícios de irregularidades com dano ao erário
no valor de R$ 553.030,49 equivalentes a 371.510,47
VRTE, pagamentos indevidos e sobrepreço, conforme
consta da Instrução Técnica Inicial ITI 795/2007, objeto de citação ao responsável, que apresentou justificativas às fls. 124/147.
Tramita em apenso o processo 3334/2002, que trata de
apuração de denúncia apresentada pelo Sindicato da
Construção Pesada do Espirito Santo – SINDICOPES, relativa ao processo licitatório relativo ao mesmo contrato (136/2002), apurada no Relatório de Auditoria de EnSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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genharia RA-E 33/2005, conforme Instrução Técnica Inicial ITI 794/2007.
Em seguida, a Manifestação Técnica 890/2016, fls. 163173, da Secex Engenharia opinou pelo reconhecimento
da prescrição e pela impossibilidade de se elaborar uma
matriz de responsabilização completa, propondo que se
baixassem os autos em diligência para complementação
da instrução, com o que anuiu o Ministério Público de
Contas, às fls. 181, tendo discordado, no entanto, o Conselheiro Relator, sendo adotada pelo Plenário a Decisão
699/2017, que determinou o retorno dos autos à área
técnica para elaboração de instrução técnica conclusiva,
na forma do art. 319 do Regimento Interno desta Corte
de Contas.
A Secex Engenharia elaborou a Manifestação Técnica
1400/2017 apontando, preliminarmente a ocorrência
de prescrição de todas as irregularidades de que não tenha decorrido dano ao erário e quanto ao mérito, destaca que a metodologia de responsabilização adotada não
permite a individualização das condutas do gestor e de
outros agentes responsáveis ou pela reabertura da instrução processual.
A manifestação técnica argumenta sucintamente, ter sido responsabilizado apenas o ordenador de despesa e
não os demais agentes que de alguma forma tenham dado causa às irregularidades apontadas, sem a individualização das condutas dos agentes responsabilizados, bem
como o nexo de causalidade e acresce que deveriam ter
sido chamados aos autos, como responsáveis, aqueles
que detinham atribuição de elaboração de editais, medição e fiscalização das obras.
Registra que a suposta omissão decorre da sistemática
aplicada à época, por este Tribunal, baseados em moDiário Oficial de Contas

delos e manuais, então vigentes e aponta a ausência de
elementos probatórios para se apontar todos os outros
eventuais responsáveis, o que demandaria, provavelmente, a realização de diligência externa, que poderia
ser ineficiente em razão do tempo decorrido.
Destaca, por outro lado, a manifestação técnica, precedentes deste Tribunal no sentido de afastar a responsabilidade dos gestores, em situações em que não foram
citados os demais agentes (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).
Opina então pela extinção do processo com resolução
de mérito, em razão da prescrição, e quanto às irregularidades que envolvem ressarcimento, sugere que o Conselheiro Relator decida pela extinção do processo, sem
julgamento de mérito, com supedâneo em precedentes deste E. Tribunal, ou determine a complementação
de instrução do feito pela unidade técnica competente,
conforme disposto art. 56, inciso I, da LC 621/2012.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de fls. 211223, diverge da manifestação técnica e opina pela remessa dos autos à área técnica para elaboração de instrução técnica conclusiva, contemplando a análise da
responsabilidade do Senhor Guerino Luiz Zanon.
O Exmo. Conselheiro Relator em seu voto, acolhe a proposta contida na Manifestação Técnica 1400/2017, divergindo do entendimento do MPC, pela extinção do
processo com resolução de mérito em relação às irregularidades de que não decorreu dano ao erário, pela ocorrência de prescrição e sem resolução de mérito, com
fundamento no §4º, do art. 142 da Lei Complementar
Estadual 621/2012, c/c art. 485, IV do CPC, assim como
www.tce.es.gov.br

nos precedentes jurisprudenciais desta Corte de Contas,
considerando ausência de pressupostos de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo.
O Conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti
proferiu voto vogal acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas.
O Ministério Público solicitou vista do processo e formulou parecer-vista com conclusão em outro sentido, desta feita pela complementação da instrução do processo.
Com pedido de vista formulado na 13ª sessão ordinária
do Plenário deste Tribunal, em 09/05/2018, vieram os
autos ao meu Gabinete.
2. FUNDAMENTAÇÃO
A discussão envolvendo o mérito das irregularidades
deste processo foi satisfatoriamente exaurida, com o direito à ampla defesa e contraditório devidamente observados.
Os agentes responsáveis, quando citados, trouxeram aos
autos argumentos fáticos, técnicos e jurídicos, além de
farta documentação, o que já permite a certeza de que
a instrução técnica inicial – ITI 795/2007 – foi formulada de maneira clara e precisa, com todos os contornos
necessários à elaboração da defesa por aqueles agentes
cuja responsabilidade é indiscutível, eis que decorre de
lei.
Assim, o resultado da fiscalização e análises realizadas
pelo setor de engenharia deste Tribunal, à época 9ª CT,
constante do Relatório de Engenharia RAE 48/2005 e
Instrução Técnica Inicial ITI 795/2007 levam à mesma
conclusão: houve irregularidades relativas a descumprimento de legislação, além de pagamentos indevidos.
Considerando o lapso temporal, as irregularidades de
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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que não resultou dano ao erário foram alcançadas pelo
instituto da prescrição; quanto àquelas de que decorreu
dano (elevado) ao erário, não alcançadas pelo instituto
da prescrição, foram estabelecidas na instrução técnica
inicial e levadas à citação do agente responsável.
Penso que é desnecessária análise, neste voto, do mérito
das irregularidades de que decorreram os pagamentos
indevidos, eis que foram analisadas por técnico de engenharia, embora ainda não consolidadas em uma Instrução Técnica Conclusiva, uma vez que não chegou a ser
elaborada, conforme preconiza o art. 319 do Regimento
Interno deste Tribunal.
A materialidade das irregularidades está perfeitamente
constatada, delineada, caracterizada, sem qualquer dúvida ou divergência e daí decorre o inequívoco dano ao
erário, causado por responsabilidade do gestor público,
seja por conduta comissiva ou omissiva, atraindo o inescusável dever de agir desta Corte de Contas.
2.1 O dever de agir desta Corte de Contas
Não há possibilidade legal, no rito processual de um Tribunal de Contas, órgão de controle externo da administração, de uma irregularidade ser constatada, confirmada, materializada e não julgada, porque não há espaço
para a vontade pessoal do julgador, à luz dos princípios
da supremacia do interesse público e da indisponibilidade desse interesse.
A questão de ordem processual, registre-se, levantada
pela Secex Engenharia e acolhida pelo Conselheiro Relator e não pelo agente responsável, não podem ser postas
acima de valores muito mais relevantes como o respeito
à lei, à ordem democrática e aos princípios republicanos.
Neste sentido, pertinente ensinamento do Ministro CarDiário Oficial de Contas

los Ayres Brito do Supremo Tribunal Federal:
É velando pela observância do princípio da moralidade
que os Tribunais de Contas se põem a serviço do mais expressivo conteúdo desse princípio, que é a probidade administrativa. Cujo desrespeito é também tipificador do
crime de responsabilidade (inciso V do art. 85 da C.F.) e
ensejador das seguintes sanções: [...]
Numa República, impõe-se responsabilidade jurídica
pessoal a todo aquele que tenha por competência (e
consequente dever) cuidar de tudo que é de todos, assim do prisma da decisão, como do prisma da gestão. E
tal responsabilidade implica o compromisso da melhor
decisão e da melhor administração possíveis.

cimento dos recursos públicos mal aplicados, aplicados
com desvio de finalidade, aplicados sem cuidado... enfim, é dever indisponível deste Tribunal de Contas.
Não existe a possibilidade empregada pelo Conselheiro
Relator de deixar de aplicar a lei por considerar que o
processo não teve formação e desenvolvimento válido
em razão da ausência de citação de outros eventuais responsáveis, eis que o gestor é parte legítima para figurar
como responsável pelo dano ao erário.
O gestor público municipal, é o primeiro e principal responsável. Afirmar o contrário inverte a ordem e a lógica da estrutura orgânica da Administração Pública e seu
funcionamento.

Donde a exposição de todos eles (os que decidem sobre
a “res publica” e os que a gerenciam) à comprovação
do estrito cumprimento dos princípios constitucionais
e preceitos legais que lhes sejam especificamente exigidos. A começar, naturalmente, pela prestação de contas
das sobreditas gestões orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e operacional. [...]

Não custa lembrar que nosso raciocínio deve ser orientado pelo princípio da supremacia do interesse público,
eis que se trata aqui de matéria de ordem pública, unicamente.

Essa responsabilidade jurídica pessoal (verdadeiro elemento conceitual da República enquanto forma de Governo) que demanda ou que exige, assim, todo um aparato orgânico-funcional de controle externo.

[...]

Conforme sustenta o Ilustre Procurador do Ministério
Público de Contas, Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva
em seu parecer nestes autos:

E participando desse aparato como peça-chave, os Tribunais de Contas se assumem como órgãos impeditivos do
desgoverno e da desadministração.

Destaca-se, contudo, que tal fato não impede a responsabilização do agente já individualizado, desde que suas
condutas comprovadamente tenham contribuído para a
prática da irregularidade, o que deverá ser objeto de devida análise por intermédio de obrigatória instrução técnica conclusiva.

Em suma, aplicar a lei e a Constituição é dever inafastável da Corte de Contas no desempenho de sua função
de controle; e controle compreende orientação, fiscalização e punição.

Destaca-se que o Senhor Procurador cita jurisprudência
deste Tribunal de Contas, no Acórdão TC 955/2017, segunda Câmara, processo TC 6885/2003, que aqui se repete e transcreve:

Julgar atos irregulares, impor ao responsável o ressar-

Assim, apurado o dano e estabelecido o nexo causal e

www.tce.es.gov.br
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reconhecido o autor, está firmado o marco de responsabilidade do prefeito. A eventual participação de outros agentes públicos, no alargar da matriz de responsabilidade não o socorre neste momento processual.
A despeito da possibilidade de participação de outras
pessoas, a obrigação de recomposição ao erário é de
natureza solidária, qual seja, o ressarcimento obriga a
todos os responsáveis, individualmente, a recompor o
valor total ao erário. Nessa linha, a abertura da matriz
não teria utilidade para o Estado na condição de credor,
antes o contrário, poderia inviabilizar a eficácia do processo fiscalizatório.
A jurisprudência do Tribunal de Contas da União está
consolidada no sentido que aqui se sustenta, conforme
se observa pelos julgados a seguir:
Acórdão 1337/2017 – Plenário, Rel. Ana Arraes
Não há necessidade de chamamento, no processo de
controle externo, de todos os corresponsáveis por débito perante o erário, uma vez que o instituto da solidariedade passiva é benefício conferido pelo legislador
ordinário ao credor, que pode exigir de um ou de alguns
dos devedores o pagamento da integralidade da dívida.
Acórdão 2825/2017 – Primeira Câmara, Rel. Walton
Alencar Rodrigues
Eventual ausência de chamamento de outros responsáveis solidários pelo TCU não constitui nulidade processual, não obstando, portanto, a imputação do débito ao agente devidamente citado, o qual, querendo, poderá requerer em juízo ressarcimento pessoal por meio
de ação regressiva.
Acórdão 2591/2016 – Plenário, Rel. Benjamin Zymler
O instituto da solidariedade passiva constitui benefício
Diário Oficial de Contas

legal erigido em favor do credor, razão pela qual eventual ausência do chamamento de outros responsáveis solidários pelo TCU não constitui nulidade processual, não
obstando, portanto, a imputação de débito ao agente
devidamente citado, o qual, querendo, poderá reaver
em juízo eventual ressarcimento pessoal por meio de
ação regressiva.
Acórdão 10468/2016 – Segunda Câmara, Rel. Raimundo
Carreiro
Não há óbice à atribuição de responsabilidade pelo débito a apenas um dos devedores solidários, uma vez
que a solidariedade passiva constitui benefício do credor. Caso queira, o responsável pode cobrar dos outros
devedores a dívida que lhe foi atribuída, pelos meios jurídicos disponíveis, no âmbito da ação de execução de título extrajudicial.
Acórdão 5375/2016 – Primeira Câmara, Rel. José Múcio
Monteiro
A solidariedade passiva constitui benefício do credor,
que pode exigir de um ou de todos os devedores a integralidade da dívida. A ausência de citação de pretensos
terceiros solidários não obsta o regular prosseguimento do feito no TCU.
Acórdão 5274/2010 – Primeira Câmara, Rel. Augusto
Nardes
Na responsabilidade solidária, o litisconsórcio, acaso
existente, seria simples, haja vista que a decisão não
precisaria ser idêntica para os litisconsortes; e seria facultativo, visto que não precisaria ser formalizado para
que a relação processual tivesse validade. A solidariedade passiva é direito que assiste ao TCU, cabendo a este
a sua utilização ou não, na forma do art. 12, inciso I, da
www.tce.es.gov.br

Lei Orgânica do TCU.
Em suma, até aqui, qualquer solução processual que impeça ao Tribunal de Contas o exercício de sua função, indisponível portanto, de alcançar aquele que causou prejuízo ao erário deve ser afastada e refutada, como inservível para a prestação que é devida por esta Corte à sociedade. Portanto, não há construção jurídica lógica se
seu alicerce é outro interesse que não o público.
Responsabilidade do gestor público – origem e fundamento
O Conselheiro Relator pretende que se repita aqui a lamentável teoria da desresponsabilização do gestor público municipal, acolhida em alguns processos deste Tribunal, mas não menos equivocada, no sentido de que,
se à época de citação e formação da relação processual
(de direito público, frise-se) do Prefeito Municipal, não
foram citados outros agentes que também participaram
dos atos inquinados de irregularidade, simplesmente se
afasta a responsabilidade do prefeito e põe fim ao processo.
Não se discute nem mesmo a possibilidade, de se promover a citação posterior dos demais agentes responsáveis, porque, segundo vem decidindo este TCEES, tal
providência iria de encontro à racionalização administrativa e a economia processual, considerando o decurso
de tempo.
Entendo, ao contrário, perfeitamente possível a citação
tardia de outros agentes públicos que tenham participado no sentido de dar causa a prejuízos ao patrimônio
público, considerando que a Constituição Federal declarou a imprescritibilidade das ações de ressarcimento
por dano ao erário (art. 37, § 5º) e, novamente afirmo, a
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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atuação positiva do Tribunal de Contas é direito subjetivo da sociedade e dever do órgão, indisponível portanto.
Cabe destacar, entretanto, que a formação de um pólo
passivo com responsáveis solidários não é requisito legal para a atuação da Corte de Contas.
A solidariedade é um direito do credor, não do devedor.
O instituto da solidariedade obrigacional tem origem no
Direito Civil, que rege relações privadas e sua aplicação
no Direito Público deve ser interpretada conforme a lei.
A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes, conforme o Art. 265 do Código Civil.
No âmbito do direito público, somente a lei pode estabelecer a solidariedade, seja ativa ou passiva, porque
não há nesse terreno, espaço para a manifestação de
vontade.
Além disso, a solidariedade é direito do credor (no caso
o Município), não do devedor como parece ser o entendimento deste Tribunal de Contas, em seus últimos julgados acerca do tema.
O artigo 275 do Código Civil Brasileiro, tratando de solidariedade passiva, assim dispõe:
Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um
ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os
demais devedores continuam obrigados solidariamente
pelo resto.
Assim, a lei dá ao credor a possibilidade de demandar a
dívida por inteiro de qualquer dos devedores, à sua escolha, de onde se infere que o dispositivo tem por objeto
dar um alto grau de segurança para o credor.
Sendo o credor uma pessoa jurídica de direito públiDiário Oficial de Contas

co, essa faculdade assegurada pelo Código Civil deve ser
compreendida e aplicada no sentido do alcance da máxima eficiência na recuperação do crédito devido ao ente, no caso o Município de Vitória.
Daí não subsistir o menor resquício de razão ou fundamento no voto do Conselheiro Relator, por sua vez embasado na Manifestação Técnica 1400/2017 e esta em
precedentes equivocados (contrários ao interesse público) desta Corte, que visa o suposto direito dos agentes
públicos envolvidos, em detrimento das garantias dadas
pela lei ao ente público e joga por terra todo o exaustivo
trabalho realizado neste processo.
É, em suma, a inversão do papel do órgão de controle. É
a supremacia do interesse privado em prejuízo do interesse público.
O papel deste Tribunal de Contas é julgar este processo
e obter para o Município de Linhares o ressarcimento do
prejuízo causado ao erário municipal por atos de gestão
dos ex-prefeitos.
Fosse ou não possível estabelecer solidariedade passiva
entre o ora recorrente e outros agentes municipais, entendo como matéria superada porque na qualidade de
credor – e neste caso o órgão de controle atua em defesa do interesse do credor que é a sociedade – a utilização do instituto da solidariedade é mera faculdade, que
pode não ser empregada.
Neste mesmo sentido, vale citar precedentes do Tribunal de Contas da União, que tocam diretamente o tema
em discussão.
Do recentíssimo Acórdão 2825/2017 da 1ª Câmara daquela Corte, do voto do Relator, Ministro Walton Alencar
Rodrigues, se extrai o que segue:
www.tce.es.gov.br

Acordão 2825/2017
GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 020.595/2015-8
Natureza: Embargos de Declaração (em Tomada de Contas Especial)
Por fim, também não vejo como possa perfilhar a tese
de nulidade da deliberação ora fustigada em razão de
não-convocação dos outros possíveis responsáveis solidários da entidade convenente – tesoureiro e colegiado
que integra a Coordenação Geral do Cecria. Tal questão
não havia sido aventada pelo responsável ao apresentar
defesa, razão pela qual não desafia os embargos declaratórios matéria que sequer tenha sido prequestionada
na instância a quo.
Demais disso, eventual atribuição de responsabilidade
de outros agentes não tem o condão de afastar a legitimidade passiva do Sr. Vicente de Paula Faleiros, já
demonstrada nestes autos. A possibilidade de eventual reconhecimento posterior de outros coobrigados não
é causa de nulidade da decisão original, quando muito, abre, apenas, a probabilidade de inserção de novos
devedores solidários a fim de reforçar a recuperação de
crédito da União. Trata-se, assim, de faculdade do credor.
Quando muito, haveria de ser aquilatada a corresponsabilidade dos demais agentes do Cecria que possam ter
contribuído para o dano ao Erário com vistas a constituir
novo título executivo extrajudicial em reforço ao acórdão
condenatório já proferido, o que não é admissível nos estritos lindes dos embargos declaratórios.
O instituto da solidariedade passiva constitui benefício
legal erigido em favor do credor, no caso, a União, raSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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zão pela qual eventual ausência do chamamento de outros responsáveis solidários pelo TCU não constitui nulidade processual, não obstando, portanto, a imputação
de débito ao agente devidamente citado, o qual, querendo, poderá reaver em juízo eventual ressarcimento
pessoal por meio de ação regressiva. Nesse sentido, trilham os Acórdãos 864/2009 e 2591/2016, do Plenário,
os Acórdãos 2.917/2006 e 4.192/2011, da 1ª Câmara, e
os Acórdãos 10.560/2011, 11.151/2011, 11.437/2011,
206/2012, 1.737/2014, da 2ª Câmara. (grifamos)
Vê-se então que a jurisprudência do Tribunal de Contas
da União vem se formando no sentido defendido neste voto e contrária aos julgados proferidos por esta Corte estadual, ou seja, a falta de citação de outros eventuais responsáveis não elide a responsabilidade do gestor
citado; a solidariedade passiva é um benefício conferido
pela lei ao credor, no caso o ente público, que tem a faculdade de utilizá-la ou não; sendo uma faculdade, a decisão deve ser tomada de forma a alcançar a melhor solução para a satisfação do interesse público.
Natureza da responsabilidade do chefe do executivo
Por fim, deve-se ter em mente que a responsabilidade
do prefeito municipal por atos irregulares praticados em
sua gestão advém do mandato político que lhe é outorgado pelo povo, de quem emana o Poder.
Trata-se de matéria eminentemente de direito público e
somente orientada pelos princípios que regem o direito
público pode ser compreendida corretamente.
Na verdade, divirjo do Conselheiro Relator justamente
por entender que o modelo de responsabilização que
sustenta em sua tese é incompatível com regime de direito público.
Diário Oficial de Contas

Na verdade, a decisão adotada reconhece a ocorrência
de irregularidade, mas ainda assim afasta a responsabilidade do Prefeito Municipal e não a atribui a nenhum outro agente.
O Conselheiro relator, acolhe manifestação da área técnica no sentido de que ficou caracterizado o nexo de causalidade entre um ato do prefeito e as irregularidades
aqui tratadas, aplicando-lhe excludente de culpabilidade
por ausência de nexo de causalidade.
Entendo, no entanto, que a teoria utilizada sofre de grave erro de premissa, quando se afasta da natureza jurídica que vincula os ocupantes de cargo ao ente político estatal – que é estatutária, ou seja, regida pelo Direito Público e sujeita ao regime jurídico-administrativo.
Nesse caso, a responsabilidade se encontra contida na
competência do cargo, seja ele de provimento efetivo,
comissionado ou político.
O mandato político constitui, em síntese, outorga de poder (compreendido no sentido de dever-poder) a um determinado agente, para o exercício de função pública e
satisfação do interesse público.
Os poderes são, na verdade, instrumentos para o exercício do dever, que podem ser exercidos direta ou indiretamente pelo Chefe do Executivo, mas sempre decorrem
do mandato, ou seja, da outorga originária do poder estatal, que o povo – titular do poder- transfere a um cidadão eleito.
Segundo ALBUQUERQUE e BARBOSA NETTO a responsabilidade nos processos dos Tribunais de Contas se origina
de conduta comissiva (ação, agir) ou omissiva (omissão)
do agente, dolosa ou culposa, cujo resultado seja a violação dos deveres impostos pelo regime de direito públiwww.tce.es.gov.br

co aplicável àqueles que administram recursos do Estado ou ainda aos que, sem deter essa condição, causarem
prejuízo aos cofres públicos.
Além disso, o fato de outros servidores terem atuado no
processo administrativo de que resultou o dano ao erário não exime o ordenador de despesas de responsabilidade, se esta restou comprovada nos autos.
Infere-se a partir daí ser inafastável a responsabilidade
do prefeito, vez que inerente ao exercício da função pública, atraindo os efeitos da condenação que é ato vinculado do Tribunal de Contas.
A matriz de responsabilização se formou de acordo com
a lei então vigente e que regulava o processo do Tribunal
de Contas; tem-se, então, atos irregulares de que resultou dano ao erário, tem-se um agente público que após
ter exercido seu direito de defesa não teve seus argumentos analisados.
Resulta inafastável então o dever do Tribunal de Contas
de aplicar a lei e realizar o julgamento desse gestor, de
modo a manter e resguardar o interesse público – e não
o privado – o que constitui sua missão, dada pela Constituição Federal e que justifica sua própria existência como
instituição, na estrutura administrativa do Estado.
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 proferido pelo Ilustríssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva às fls. 211-223 e divirjo da conclusão do parecer-vista apresentado pelo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira quanto a complementação da instrução
processual e VOTO, divergindo da Manifestação Técnica
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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1400/2017 e do Conselheiro Relator no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte deliberação 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 expostas pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, quanto à Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Linhares, relativa aos exercícios de 2002
a 2004, pela rejeição da argumentação contida na Manifestação Técnica 1400/2017 do Secex Engenharia e
pelo retorno dos autos à Segex para elaboração de Instrução Técnica Conclusiva, na forma do art. 319 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro
1. ACÓRDÃO TC- 572/2018 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Extinguir o processo com resolução do mérito, na
forma do art. 373 c/c o art. 375 da Res. TC 261/2013, em
relação à parcela do objeto deste processo referente às
irregularidades assinaladas na ITI 795/2007 nas quais caberia a aplicação de sanção, em virtude do reconhecimento e da decretação da prescrição da pretensão punitiva;
1.2. Extinguir o processo sem resolução de mérito, com
fulcro no art. 142, § 4º da LC 621/2012 c/c art. 485, IV
do CPC/2015, assim como nos precedentes supramencionados, em relação à parcela do objeto deste procesDiário Oficial de Contas

so, identificada no item “3.b” da ITI 795/2007, em que é
tratada a possibilidade de ressarcimento ao erário;
1.3. Arquivar os autos deste processo, com base no art.
330, III do Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator. Vencidos
o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que
votou pelo retorno dos autos à Segex para elaboração
da ITC, e o conselheiro em substituição João Luiz Cotta
Lovatti, que acompanhou o parecer 5374/17 do MPEC.
3. Data da Sessão: 22/05/2018 - 15ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
www.tce.es.gov.br

Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 10/07/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 574/2018 – PLENÁRIO
Processos: 02563/2009-3, 02529/2007-1, 01157/2007-9
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: CMBSF - Câmara Municipal de Barra de São Francisco
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Recorrente: CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS ANJOS
EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – FRACIONAMENTO DE DESPESAS – REFERÊNCIA
DE MARCA – EXAME DE MATERIAL PERMANENTE E DE
CONSUMO – VANTAGENS PECUNIÁRIAS – REGIME DE
PREVIDÊNCIA – PAGAMENTO DE 13ª SALÁRIO AOS EDIS
– PROVIMENTO - REFORMAR ACORDÃO TC 601/2008 –
JULGAR CONTAS REGULARES COM RESSALVA – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1 – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor Carlos Augusto Oliveira dos Anjos, Vereador Presidente da Câmara Municipal de Barra de São
Francisco, em face do Acórdão TC – 601/2008 (ApenSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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so TC – 1157), prolatado nos autos do processo TC –
2529/2007 (fls.285/288), que julgou irregular as contas
do exercício de 2006 da referida Câmara, inclusive condenando-o a aplicação de multa e ressarcimento.

vereadores.

Encaminhado os autos à 8ª Controladoria Geral Técnica
(fl.11), esta, por intermédio da Instrução Técnica Conclusiva nº 122/2010 (fls.13/22), assim se manifestou:

Isto posto, o Ministério Público de Contas pugna seja
proferido, de imediato, ACÓRDÃO parcial do mérito:

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, sugerimos o conhecimento do presente recurso de reconsideração e no mérito, recomendamos o não provimento do mesmo.
Posteriormente, conduzidos os autos à então CGT, esta se manifestou (fls.24/25) promovendo considerações
acerca da irregularidade abordada no item 6. “Pagamento de 13º salário aos vereadores”. Neste aspecto, informa a CGT que haveria entendimento controverso acerca
do tema que estaria sendo debatido em Recurso Extraordinário n. 650.898, ante a possibilidade ou não da feitura do pagamento.
Em seguida, conforme termos regimentais, o Ministério Público Especial de Contas elaborou parecer de
fls.28/30, da lavra do Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, acolhendo a manifestação técnica.
Ao após, foram remetidos os autos ao Conselheiro Relator Sr. Marcos Miranda Madureira, o qual proferiu despacho (fl.32) requisitando esclarecimentos á 8ª Controladoria Geral Técnica em relação ás fls. 24/25, ocasião
em que também converteu o feito em diligência.
A 8ª Controladoria Geral Técnica manifestou-se
(fls.33/35), então, requerendo o total sobrestamento do
feito até ulterior manifestação do Excelso Pretório acerca da matéria correlata ao pagamento de 13º salário aos
Diário Oficial de Contas

Ato contínuo foram encaminhados os autos novamente
ao Ministério Público Especial de Contas (fls. 39/42), que
assim se manifestou:

Pelo não acolhimento das razões trazidas pelo Ordenador de Despesa, mantendo-se a condenação que lhe fora imposta nos termos do Acórdão TC n. 601/2008 para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 7.1 e 7.2, com a manutenção da
multa aplicada com amparo no artigo 96 da Lei Complementar Estadual nº32/93 por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação aplicável á época dos fatos
apurados;
Pelo sobrestamento da análise do item 6: Pagamento de
13º salário aos Vereadores no valor total de R$ 16.916,89
VRTE – infringência ao artigo 39, § 4º da CF- , até decisão
no Recurso Extraordinário n. 650.898, que trata da matéria correlata.
Contudo, extrai-se que, após o parecer do Ministério
Público Especial de Contas acima descrito, foi proferido
despacho de fls. 53 informando ter sido a matéria enfrentada em fevereiro de 2017, sendo os autos remetidos, novamente, ao Ministério Público Especial de Contas para nova manifestação.
Por fim, conforme se observa ás fls. 55/59, o Parquet informa a conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida, no sentido de
que o pagamento de 13ª e férias a Prefeitos e Vices é valido desde que se enquadrem nos requisitos de validade
determinados em lei.
Ao final, assim se manifestou:
www.tce.es.gov.br

Isto posto, o Ministério Público de Contas pugna pelo
PROVIMENTO PARCIAL do presente recurso de reconsideração, tendo em vista:
o não acolhimento das razões trazidas pelo recorrente
em relação aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 7.1 e 7.2, mantendo-se a condenação que lhe fora imposta para esses itens
nos termos do Acórdão TC n. 601/2008, sem prejuízo
da aplicação de multa, com amparo no artigo 96 da Lei
Complementar Estadual nº 32/93, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação aplicável à época
dos fatos apurados;
o acolhimento das razões trazidas pelo recorrente em
relação ao item 6 – Pagamento de 13º Salário aos Vereadores no valor total de R$ 16.916,89 VRTE – infringência ao artigo 39, §4º, da Constituição Federal -, afastando-se esta irregularidade.(grifo nosso)
2 – FUNDAMENTAÇÃO
2.1- DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Inconformado com a referida decisão, o Recorrente interpôs o presente recurso, objetivando afastar as irregularidades bem como a inaplicabilidade das penalidades
apontadas no Acórdão objurgado, para o fim de ver as
contas relativas ao exercício de 2006 julgadas regulares.
Observando os pressupostos recursais, averiguo que a
parte é capaz, possuindo legitimidade e interesse jurídico, sendo sua interposição tempestiva.
Nesse caminhar, analisando detidamente os autos, passo à análise das irregularidades rechaçadas pelo Recorrente, constantes no Recurso de Reconsideração ora interposto.
a) MÉRITO
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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Quanto ao mérito, passo a analisar isoladamente as irregularidades apontadas pelo recorrente.
1 – DO FRACIONAMENTO DE DESPESAS – Item 5.1.1.1
do RAO:
Infringência legal: art. 24, inciso II e consequente infração ao art. 2º, ambos da Lei 8.666/93.
O Recorrente salienta ter sido apontado como irregular o
fato da Câmara ter adquirido materiais gráficos similares
diretamente no valor total de R$ 10.598,50 uma vez que
os materiais poderiam ter sido adquiridos em conjunto
e concomitantemente, caracterizando fracionamento da
despesa.
Afirma que, neste caso, agiu conforme entendimento do
TCU no processo de n° TC – 010.402/2002 – 7.
Ademais, aponta para o fato de que foram desconsiderados os valores de R$ 2.166,00, já comprovados como
imprevisíveis (fls.243 – TC 2529/07), sendo retirados do
montante trazido inicialmente pela (auditoria) equipe
técnica de R$ 10.598,50, restando, assim, a quantia de
R$ 8.432,50.
Pois bem, analisando o caso concreto observo que a
aquisição de material gráfico adquirido diretamente, ultrapassou o valor de R$ 432,50 referente à dispensa de
licitação consoante estabelece a Lei 8.666/93 em seu artigo 24, inciso II.
Feita esta constatação, creio que a permanência da irregularidade em questão não se faz necessária, isso porque apesar de ter havido a irregularidade apontada pelas Controladorias Técnicas, bem como por parecer do
Ministério Público Especial de Contas, necessário se faz
levar em consideração algumas peculiaridades do caso
para o fim de se sopesar a conduta do gestor e o dano
Diário Oficial de Contas

causado pelo mesmo.
Torna-se, necessário, portanto, tecer algumas considerações acerca da viabilidade da manutenção do item correspondente ao fracionamento de despesas.
Importante salientar, inicialmente, o que aduz o princípio da proporcionalidade em relação ao Direito Penal,
no que se refere ao dano ao bem jurídico protegido, vez
que, em alguns casos, adotou-se o princípio da insignificância ou bagatela, segundo o qual para que uma conduta seja considerada criminosa, pelo menos em um primeiro momento, é preciso que, além da conduta tipificada, seja necessário a verificação da ocorrência da lesão
significativa a bens jurídicos relevantes da sociedade.
Caso a conduta, apesar de formalmente típica, venha a
lesar de modo desprezível o bem jurídico protegido, não
há que se falar em tipicidade material, o que transforma
o comportamento em atípico, ou seja, indiferente ao Direito Penal e incapaz de gerar condenação ou mesmo de
dar início à persecução penal.
Este princípio, enunciado pioneiramente por Klaus Roxin
na Alemanha, ganhou rápida aceitação em solo brasileiro sendo aceita de forma majoritária por nossa doutrina
e jurisprudência.
Aplicando subsidiariamente o Direito Penal, vemos que
em certas ocasiões os outros ramos do Direito também
devem aplicar o princípio da bagatela sob pena de incorrer em grave ofensa ao princípio da eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput) já que o dispêndio de recursos materiais e humanos seria claramente desproporcional ao ganho que se poderia obter.
Assim, encontramos em nosso ordenamento jurídico,
normas segundo as quais o Estado, pelas razões já exwww.tce.es.gov.br

postas, se abdica de reprimir certas condutas que, em face de seu valor, se tornam irrelevantes.
Tal fenômeno também ocorre na própria Procuradoria
da Fazenda Nacional que, de acordo com a lei, está desobrigada de impetrar ações de cobrança de débitos inferiores a R$ 1.000,00. Já na Procuradoria do Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS) esse limite se eleva
para R$ 5.000,00.
Assim vem se manifestando os Tribunais Regionais Federais, entendendo ser viável e eficiente a aplicação do
princípio da insignificância nas cobranças previdenciárias, vejamos:
“Jur. ementada 3636/2002: Penal. Crime previdenciário
(CP, art. 168-A). Valor até R$ 5.000,00. Princípio da insignificância (portaria 4.190/99-MPAS).
TRF 4ª REGIÃO - RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 2000.72.01.003148-6/SC (DJU 10.06.02, SEÇÃO 2,
P. 495, J. 25.06.02)
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PORTARIA
Nº 4.910/99. MPAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. QUARTA SEÇÃO DESTE
TRIBUNAL. APLICA-SE O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
JURÍDICA COMO CAUSA EXCLUDENTE DE TIPICIDADE,
QUANDO O CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO NÃO ULTRAPASSAR O VALOR EQUIVALENTE A R$ 5.000,00 (CINCO MIL
REAIS) CONFORME EXPLICITA A PORTARIA N° 4.910, DE
04 DE JANEIRO DE 1999, DO MPAS, TENDO EM VISTA A
INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E POR NÃO OFENDER OU COLOCAR EM PERIGO O BEM JURÍDICO PENALMENTE TUTELADO, NÃO PODENDO POR ISSO, SER CONSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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SIDERADO COMO FATO PENALMENTE TÍPICO”.
Nesse sentido e, levando em consideração os exemplos
apresentados, conclui-se que o princípio da insignificância encontra balizas sólidas no caráter subsidiário do Direito Penal, podendo e devendo ser aplicado nos demais
ramos do direito.
Dessa forma, deve ser levado a efeito o princípio da proporcionalidade frente ao baixo potencial ofensivo de alguns atos praticados sendo viável que no caso concreto
se avalie quais as sanções devem ser aplicadas.
José Joaquim Gomes Canotilho, renomado doutrinador
constitucional, afirma que leis restritivas de direitos, liberdades e garantias devem ser adequadas, necessárias
e proporcionais. Com efeito, além de apropriadas e exigíveis para obtermos fins de proteção visados, precisam
observar a justa medida na sua aplicação, evitando cargas coativas desmedidas ou desproporcionais. Acrescenta que as entidades judiciais devem ter uma relativa prudência quanto à aplicação do princípio da proibição de
excesso, principalmente quando em jogo medidas restritivas.
Nessa linha, e por analogia, penso que no caso concreto,
a permanência da irregularidade, que foi estimada em
valor R$ 432,50 acima do permitido, torna-se irrazoável
e desproporcional não possuindo o condão de macular
a gestão do Recorrente de forma tão grave, não alcançando este Sodalício ao fim que se requer, impondo assim a aplicação do princípio da insignificância a este caso concreto.
Lado outro, entendo que como expus anteriormente acerca da realização de planejamento e programação dos gastos para as próximas contratações, forçoso é
Diário Oficial de Contas

de se recomendar à Câmara Municipal de Barra de São
Francisco que promova a forma correta de contratação
para os casos futuros.
2 – PREFERÊNCIA DE MARCA – Item 5.1.1.3 do RAO
Infringência legal: artigo 15 § 7º, I da Lei 8.666/93
Foi identificado pelos Técnicos (fls. 244/245 – TC 2529)
irregularidade quanto à preferência de marca, visto que
as características impostas pelo edital restringiam o modelo do veículo.
Afirma o Recorrente que não houve preferência de marca ou modelo, tendo sido observado o que prescreve a
Lei (especificação do bem e distribuição do convite a três
empresas). Informa, ainda, que quanto à especificação
não haveria meios de saber que somente o veículo em
questão possuía as características descritas.
A controladoria técnica (fls.244/245), assim como a Equipe de Auditoria às fls. 15, DOC – 3 asseveram que os três
convites foram realizados direcionados para concessionárias da marca Toyota, restringindo, de fato, a competição às concessionárias que representam a referida marca japonesa.
Compulsando os autos, não foram trazidos pela área técnica elementos probatórios suficientes capazes de demonstrar, com clareza, que o objeto em questão foi de
fato restringido pelas características descritas no edital,
isto é, não houve o confronto objeto versus real descrição do automóvel, restando prejudica a análise do item
5.1.1.3 do RAO por este E. Tribunal. Explico:
O artigo 7º, inciso I, parágrafo 5º, da Lei 8.666/93 estabelece que “é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas,
características e especificações exclusivas, salvo nos cawww.tce.es.gov.br

sos 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”.
Já o seu artigo 15, parágrafo 7º, inciso I, estabelece que
deve haver a especificação completa do bem a ser adquirido “sem indicação de marca”.
Verifico que a unidade técnica apenas apontou que existiria a possível preferência pela marca, porém, ao meu
sentir, não apresentou uma comparação criteriosa do
objeto descrito no Convite com as características ou especificações do veículo adquirido pela Administração,
não fazendo, ao menos constar a ficha técnica do veículo.
Este Tribunal de Contas analisando caso semelhante, entendeu pela ausência de responsabilização do gestor em
razão de não ser pessoa expert na especificação do objeto, relevando a irregularidade, verbis:
ACÓRDÃO TC-865/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
Cuidam os presentes autos de Relatório de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha,
relativo ao exercício de 2008, de responsabilidade da senhora (...), então Prefeita Municipal, apresentando-se,
ainda, como agentes responsáveis os Secretários Municipais, senhores (...) e (...), bem como os Pregoeiros, senhores (...), (...) e (...), e os respectivos membros de CPL,
senhores (...), (...) e (...).
(...) 3.1) MENÇÃO À MARCAS E MODELOS NOS INSTRUMENTOS EDITALÍCIOS (1.3.1- ITC) - TOMADA DE PREÇOS
Nº 08/2008 E CONVITE Nº 25/08.
Consta do relato técnico a ocorrência, nos processos licitatórios supracitados de menção a marcas e modelos
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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dos equipamentos licitados (...).

Processo: 3177/2009

(...) Verifico do relato técnico que não fora exigida a marca do notebook a ser adquirido, mas as especificações:
“modelo 5920-6864, Gigabyte GA-VM9000M”, bem como o modelo da impressora “Laser Jet p 2015”, o que levou a equipe técnica a deduzir que se trata do fabricante e da marca (...).

Data da sessão:24/06/2015

(...) Os responsáveis alegaram a falta de um profissional
de TI que pudesse analisar os pedidos feitos pelos diversos setores/Secretarias. Ora, para um leigo em matéria
de informática não seria possível detectar que a especificação dos equipamentos a serem adquiridos direcionava para uma determinada marca e/ou fabricante, não
havendo explicitamente a indicação da marca desejada
pela autoridade ou servidor solicitante das aquisições, e,
o que a lei veda é a indicação da marca, exigindo, por
outro lado, a especificação completa do bem a ser adquirido. Em assim sendo, entendo que a comprovação
da aquisição dos glicosímetros, mediante apresentação
da nota fiscal, é de somenos importância, haja vista que
se estes não existissem, não seriam necessárias as aquisições das Tiras-teste de glicose, pois um equipamento
depende do outro para funcionamento, verificando-se,
no mínimo, fortes indícios de que os referidos equipamentos já existiam, além do que se as aquisições fossem
de todo o kit, indicando a marca, aí, sim, estaria configurada a irregularidade. Em assim sendo, entendo que
razão assiste à defesa apresentada, motivo pelo qual divirjo do posicionamento técnico e afasto a presente irregularidade.
Dados do processo
Inteiro teor :
Diário Oficial de Contas

Relator: Marco Antônio da Silva
Natureza: Controle Externo > Fiscalização > Auditoria >
Auditoria Ordinária
Pelo exposto, ante a ausência de confronto bem como
de elementos probatórios apropriados para comprovar a
preferência por marca, entendo que devam ser acatadas
as razões recursais apresentadas.
3 – EXAME FÍSICO DE MATERIAL PERMANENTE – Item
5.1.3 do RAO
Infringência legal: art. 94 da Lei 4.320/64
4 – EXAME FÍSICO DE MATERIAL DE CONSUMO – Item
5.4.1 do RAO
Infringência legal: art. 96 da Lei 4.320/64
A área técnica deste tribunal (fls. 17/20 - DOCS 11 e 12,
respectivamente) apontaram a ausência de entrada e saída dos bens adquiridos pela Câmara no almoxarifado,
e insuficiência de controle patrimonial dos bens, afora
a carência de sistema de almoxarifado para registro de
entrada e saída de material de consumo, o que afrontaria os artigos 94 e 96 da Lei 4.320/64, respectivamente.
Argumenta o Recorrente que, de fato, não havia o sistema de controle em questão, contudo este já fora implementado com o fito de se atender ao controle exigido.

já estava vigorando há aproximadamente 01 (um) ano,
não tendo sido regularizada a insuficiência do controle
de material permanente e de consumo.
Pois bem. Ao compulsar os autos, verifico que, de fato a
equipe de Auditoria, (às fls. 18) constatou a localização
final dos bens de material permanente após procederem
ao exame físico dos mesmos, o que me leva a concluir
que a impropriedade de dados do controle requer melhor aprimoramento, sendo, ao meu sentir, ser passível
de recomendação.
Contudo, em relação ao exame do material de consumo,
em que pese não ter sido possível a sua efetiva constatação, é de se considerar que não foi exibido nos autos
qualquer elemento probatório capaz de revelar um dano
efetivo, vez que a unidade técnica tão somente se restringiu a informar que não efetuou o exame, pois não havia sistema de controle do mesmo, não trazendo desdobramento de ordem material.
Deste modo, visualizo, neste caso concreto, que trata de
irregularidade de natureza formal, não se transvestindo
de natureza grave capaz de ensejar responsabilização ao
gestor.
Nesse aspecto, importante transcrever o que aduz o artigo 162 da Resolução nº 261 deste Tribunal:

Afirma, ainda, que apesar da inexistência de sistema à
época, havia controle do patrimônio, sendo que todos os
bens foram localizados pelos técnicos.

Art. 162. As contas serão julgadas regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer
outra falta de natureza formal, que não seja de natureza grave e de que não represente dano injustificado ao
erário; (grifo nosso).

A equipe técnica rechaçou os argumentos do Recorrente verificando que quando da auditoria o contrato referente ao controle por meio de sistema de informatização

Nesse contexto, por entender que não constam nos autos apontamentos de que a conduta praticada pelo responsável tenha sido objeto de grave infração, entendo

www.tce.es.gov.br
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por acolher as razões recursais.

ceder a gratificação.

5 – VANTAGENS PECUNIÁRIAS: AUXÍLIOS, ADICIONAIS E
GRATIFICAÇÕES – Item 5.2.2 do RAO

Sobre o tema, é importante mencionar o que se entende acerca da responsabilidade da assessoria jurídica/parecerista perante o controle externo, mesmo sem exercer atos de gestão.

existente entre os fundamentos de um parecer desarrazoado, omisso ou tendencioso, com implicações no controle das ações dos gestores da despesa pública que tenha concorrido para a possibilidade ou concretização do
dano ao Erário.

Segundo Jessé Torres Pereira Junior e Marinês Restelatto Dotti, na obra Da Responsabilidade de Agentes Públicos e Privados nos Processos Administrativos de Licitação e Contratação:

Como bem sopesado pela doutrina e jurisprudência, é
necessário que seja feita, portanto, uma apuração do nexo de causalidade entre o parecer e a conduta do gestor
que o acata, implicando ou não em dano ao Erário.

“Mesmo que de natureza opinativa e não vinculante, e
uma vez acatada, a manifestação jurídica passa a integrar o ato administrativo, sujeitando o seu prolator ao
controle externo exercido pela Corte de Contas, sem
prejuízo de responder disciplinarmente, pelo mesmo
ato, perante o controle interno da Administração” (pág.,
143).

Desse modo, verificando os autos, o que se observa é
que a conduta do gestor pautou-se no que afirmaram
seus assessores, quando da realização da consulta.
Deve-se levar em consideração o papel que as referidas
consultorias jurídicas desempenham, visto ser exatamente o de sanar eventuais dúvidas quanto à realização
de pagamentos como o do caso em tela.

“A compreensão da assessoria jurídica, ao emitir sua
manifestação (...), quando adotada, integra a motivação do gestor público, inserindo-se em elemento de verificação da legalidade, legitimidade e economicidade
do ato pelo controle externo” (pág. 144)

Pelos documentos 14/15/16/17/18 acostados aos autos,
nota-se que o parecer tão somente interpreta a Lei e lhe
dá amparo para que sejam realizados os pagamentos relativos às gratificações, o que é acatado pelo Recorrente.

Em sede de auditoria, a unidade técnica (fls. 20/31 –
DOC 14) concluiu que as vantagens relativas à gratificação por tempo de serviço aos servidores efetivos foram
pagas sem a observância do artigo 69, §1º, “b” da Lei
Complementar 004/91, que determina o percentual de
5%, sendo pagos o percentual de 8%.
O Recorrente assevera que houve equivoco dos técnicos
do E. Tribunal no tocante a interpretação da Lei Complementar 004/91, vez que o dispositivo mencionado determina que o cálculo da gratificação seja feito a partir do
segundo até o terceiro quinquênio, ou seja, tanto o segundo quanto o terceiro quinquênio é de 8%, sendo este
o entendimento empregado pela Câmara desde a edição
da referida Lei Complementar, não havendo, portanto, a
irregularidade apontada.
A 8ª Controladoria Técnica, às fls. 18/20, manifestou-se pela manutenção da irregularidade, posto que a Lei
é cristalina no que prescreve, não devendo prosperar o
equivoco de interpretação colocado pelo Recorrente.
Analisando os documentos constantes dos autos, observo às fls. 491, 494, 495, 506, 516, que houve emissão de
parecer referente aos requerimentos de gratificação de
adicional por tempo de serviço pelos servidores à Procuradoria Legislativa, bem como para a Assessoria Jurídica, a fim de se constatar a legalidade do consentimento
deste adicional.

[...] Orienta o Tribunal de Contas da União no Acórdão
nº 939/2010 – Plenário: “Quanto ao argumento de que
se baseou em parecer jurídico, observo que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em casos da
espécie, a conduta do gestor somente resta justificada
quando o parecer está devidamente fundamentado (...)
(v.g Acórdãos 62/2000, 19/2002, 75/2002 e 82/2007, todos do Plenário).

O que se verifica, desta forma, é que houve consulta prévia às respectivas assessorias, tendo sido acatados os pareceres emitidos pelo ora recorrente para só então con-

Outrossim, leciona a mencionada Corte com relação à
responsabilidade do parecerista jurídico, que é preciso
“aquilatar a existência do liame ou nexo de causalidade

Diário Oficial de Contas
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Por todo o exposto, tendo em vista que houve emissão
de parecer favorável pela legalidade do ato de concessão das gratificações, sendo esta acatada pelo gestor, como é de se esperar, e, visto que este cumpriu com sua
obrigação de consultar sua assessoria neste caso, não
lhe sendo exigível conduta diversa, razão pela qual acato
as razões recursais afastando a responsabilidade e consequentemente o ressarcimento imputado.
6 –PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO (GRATIFICAÇÃO NATALINA) AOS EDIS – Item 5.3.1 do RAO
Infringência legal: artigo 39 § 4º da Constituição Federal
Conforme se verifica do Acórdão atacado, foi imputada
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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responsabilidade ao Recorrente em razão de pagamento
de 13º salário aos vereadores por entender, na ocasião
este Tribunal, que o pagamento contrariava a constituição federal, impondo-lhe ressarcimento.
Lado outro, este tema foi bastante discutido em nosso
ordenamento pátrio chegando ao Supremo Tribunal Federal que apreciando o RE nº 650.898/RS, com repercussão geral reconhecida, entendeu pela constitucionalidade do pagamento.
Ante ao posicionamento do STF, esta Casa de Contas vem
adotando o entendimento pela legalidade do pagamento mediante lei específica, conforme se observa no Processo TC 1347/2017-8.
Importante sinalizar que, a irregularidade em questão foi
afastada em manifestação do Ministério Público de Contas ás fls.59.
Dessa forma, acompanho o entendimento do parquet no
sentido de acolher as razões trazidas pelo recorrente em
relação ao item 6 – Pagamento de 13ºsalário aos Vereadores no valor total de R$ 16.916,89 VRTE – afastando
essa irregularidade.
7 – REGIME PRÓPRIO – Item 5.4.1 do RAO
Infringência legal: artigo 79 da Lei Complementar Municipal 001/2002
8 - REGIME GERAL – Item 5.4.2 do RAO
Infringência legal: artigo 13 da Lei Federal 8.212/1991
Consta do relatório técnico dos auditores (DOC – 27 e
DOC – 28) que a Câmara deixou de recolher suas obrigações ao regime próprio referente aos meses de setembro a dezembro de 2006, bem como ao regime geral referente aos meses de novembro e dezembro, infringinDiário Oficial de Contas

do o artigo 79 da Lei Complementar Municipal 001/2002
e artigo 13 da Lei Federal 8.212/1991, respectivamente.
Alega o Recorrente que, conquanto não tenha recolhido as referidas contribuições indicadas pela Auditoria,
deixou saldo no valor de R$ 14.784.37 suficientes para
cobrir tais despesas, que foram pagas no ano seguinte,
conforme comprovantes acostados aos autos.
Em manifestação, a 8ª Controladoria Técnica (fls. 21/22)
considerou insuficientes os argumentos trazidos pelo
Recorrente, entendendo que o pagamento posterior da
obrigação não sana a irregularidade apontada.
Pois bem. Não se deve perder de vista que o bem jurídico a ser tutelado no caso em tela é o recolhimento das
obrigações da Câmara para com seus servidores.
As finanças públicas, no Estado moderno, não são somente um meio de assegurar a cobertura para as despesas do governo, são, também, um meio de intervir na
economia, pressionando e estimulando a estrutura produtiva.
Nessa linha de intelecção, compete ao julgador analisar
caso a caso, no sentido de verificar, numa visão geral, se
o objetivo representado pelo interesse público foi devidamente atingido, não menosprezando, digo de passagem, aos comandos legais existentes que, em sua realidade, visam coibir uma gestão financeira inadequada para evitar prejuízos.
É papel desta Corte de Contas avaliar a conformidade e o
desempenho dos gestores responsáveis pela apresentação da prestação de contas com base em um conjunto de
documentos, informações e demonstrativos de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, obtidos direta ou indiretamente, sempre levanwww.tce.es.gov.br

do em conta os indicadores de avaliação, como verificar
a ocorrência de eventos indesejáveis (falhas e/ou irregularidades) e a gestão dos recursos públicos, por exemplo.
É a partir da constatação da complexidade administrativa do setor público, que, para se determinar a responsabilidade do gestor, deverá ser observada a sua atuação
na condução da coisa pública, que nada mais é do que
verificar a boa-fé ou não na prática do seu ato.
Imputar responsabilidade direta ao Presidente da
Câmara, sem a devida apuração, viola o princípio
do devido processo legal. Importante frisar que é
humanamente impossível que, em qualquer esfera de
governo e de poder, não exista alguma falha pertinente a atraso na quitação de contas ou de faturas, com pagamento de encargos financeiros (multa, juros e correção). A falha, o equívoco e o erro estão afetos a qualquer
ser humano, lado outro, o que deve ser observado é se o
atraso do pagamento da despesa foi decorrente da má-fé ou da leniência do dirigente responsável.
Nesse contexto, diante das circunstâncias dos fatos, tenho convencimento de que o fato de ter deixado a Câmara com saldo remanescente, sendo este utilizado posteriormente no exercício seguinte para cobrir as despesas, denota a ausência de má-fé, atingindo o objetivo
pretendido, qual seja o de pagar os meses que faltaram,
motivos pelos quais (não mantenho a presente irregularidade) acolho as manifestações recursais.
Ante o exposto, divergindo parcialmente do entendimento técnico e ministerial VOTO no sentido de que o
Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que
submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO

3. Data da Sessão: 22/05/2018 - 15ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Exercício: 2015
UG: SRSC - Superintendência Regional de Saúde de Colatina

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. 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.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

1.1. CONHECER do recurso interposto pelo senhor Carlos
Augusto Oliveira dos Anjos por restarem presentes os requisitos da Lei Complementar nº 32/93, vigente na época da impetração do presente Recurso como também
sua tempestividade;

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

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2015 – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE
COLATINA – IRREGULARIDADES – AFASTAMENTO PARCIAL EM SEDE DE ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS – REGULARIDADE – RECOMENDAÇÕES ARQUIVAR.

1.2. ACOLHER as razões recursais nos termos do voto
acima exarado
1.3. DAR PROVIMENTO quanto ao mérito, no sentido
de reformular o Acórdão TC 601/2008 proferido nos autos do TC 2599/07, retirando-lhe a multa e ressarcimento, julgando REGULARES COM RESSALVA as contas do Sr.
Carlos Augusto Oliveira dos Anjos, presidente da Câmara
de Barra de São Francisco no exercício de 2006, nos moldes do artigo 84, II da LC 621/2012 dando quitação na
forma do artigo 86 do mesmo diploma legal;
1.4. REMETER os presentes autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, nos termos do art.
62, parágrafo único da LC 621/2012;
1.5. DAR ciência ao interessado;

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: 10/07/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1.6. ARQUIVAR após trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator. Parcialmente, vencido o conselheiro em substituição João Luiz
Cotta Lovatti, que acompanhou o parecer do Ministério
Público Especial de Contas com ressarcimento 2504 VRTE e multa de 1000 VRTE.
Diário Oficial de Contas

ACÓRDÃO TC- 576/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04986/2016-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

www.tce.es.gov.br

Responsável: LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI, CYBELI PANDINI GIURIZATTO ALMEIDA

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Cuidam os autos da Prestação de Contas Anual (PCA) da
Superintendência Regional de Saúde de Colatina - SRSC,
que reflete a gestão das Sras. Cibely Pandini Giurizatto
Almeida e Luciane Régia Pinheiro Cardozo, na função de
Ordenadoras de Despesas no exercício de 2015.
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal
em mídia digital (CD-R), em 30/03/2016, nos termos do
artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução
TC 261/2013, observando, portanto, o prazo regimental.
Após análise técnica, foi elaborado o Relatório Técnico
Contábil RTC nº 426/2017-1 (fls. 21/31), no qual se opinou pelo chamamento, por meio de citação, das Sras. Sibely Pandini Giurizatto Almeida e Luciane Régia Pinheiro
Cardozo a prestarem esclarecimentos às questões suscitadas.
Elaborada a Instrução Técnica Inicial n. 661-2017-9
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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(fls. 33/34), sugerindo a citação das gestoras responsáveis, através da Decisão Monocrática Preliminar
DECM 00880/2017-7, o Exmº Conselheiro Relator determinou a citação das Sras. Sibely Pandini Giurizatto Almeida e Luciane Régia Pinheiro Cardozo em relação aos itens
3.2.2.1 e 3.3.1 do RTC nº 426/2017, conforme Termos de
Citação ns. 00945/2017-8 e 00946/2017-2.
Em atenção ao Termo de Citação, as Sras. Sibely Pandini Giurizatto Almeida e Luciane Régia Pinheiro apresentaram suas justificativas (Protocolos ns. 12853/2017-4 e
14931/2017-4).
Encaminhados os autos ao Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia, foi elaborada Instrução
Técnica Conclusiva ITC 01233/2018-6, propondo o julgamento pela regularidade com ressalvas e expedição de
determinações.
Tal entendimento foi compartilhado pelo Ministério
Público de Contas, conforme se depreende do Parecer
01680/2018-1.
Após, vieram os autos conclusos para este Gabinete.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Do teor da ITC 01233/2018-6 colhe-se que, após análise
das justificativas apresentadas, a irregularidade referente à “Divergência entre inventário de bens em almoxarifado e registros contábeis” foi afastada.
Subsistiu, portanto, aquela referente à “ausência do parecer conclusivo no relatório de controle interno”, haja
vista o entendimento externado pela área técnica de que
as justificativas apresentadas não tinham o condão de
elidir a irregularidade descrita.
Diário Oficial de Contas

De fato, ao apreciar os fatos verifica-se que a exigência
de encaminhamento de relatório e parecer emitido pelo
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.
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.
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”:
IV – 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 de 2015 encontram-se consolidadas neste
Relatório do Controle Interno.
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 ITC 01233/2018-6, 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
www.tce.es.gov.br

não se encontra presente.
É de se ver, porém, que a mesma peça – ITC 01233/20186 – 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.
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.
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 pelas responsáveis pela Prestação de
Contas Anual da Superintendência Regional de Saúde de
Colatina, qual seja, Sr.ª Cybeli Pandini Giurizatto Almeida
e Sr.ª Luciane Régia Pinheiro Cardozo Vingi, 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
da Superintendência Regional de Saúde de Colatina, não
havendo mais justificativas para o descumprimento, razão pela qual compreendo como suficiente para o preSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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sente caso a expedição de RECOMENDAÇÃO, para que o
responsável adote as medidas cabíveis para a 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
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 Superintendência Regional de Saúde de Colatina, relativas ao exercício de
2015, sob a responsabilidade da Sr.ª Cybeli Pandini Giurizatto Almeida e da Sr.ª Luciane Régia Pinheiro Cardozo
Vingi, nos termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação às responsáveis, nos
termos do art. 85, do mesmo diploma legal.
1.2. Recomendar ao atual gestor da Superintendência
Regional de Saúde de Colatina, ou a quem lhe suceder:
Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno nos
moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar
nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas;
Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao artigo 82 da Lei CompleDiário Oficial de Contas

mentar 621/2012;
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 por manter a irregularidade relativa à ausência de
controle interno, julgando regular com ressalva e expedição de determinação.
3. Data da Sessão: 22/05/2018 - 15ª 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.
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:
www.tce.es.gov.br

LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 10/07/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 577/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06794/2016-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SEDEU - Secretaria de Desenvolvimento Econômico
e Urbano de Linhares
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: RODRIGO PANETO
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 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E URBANO DE LINHARES - EXERCÍCIO 2015 – REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAR - RECOMENDAR - ARQUIVAR .
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1- RELATÓRIO
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Urbano de Linhares, do exercício financeiro de 2015, sob a
responsabilidade do Sr. Rodrigo Paneto.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RT
342/2017 (fls. 08/18) em que foram identificados indícios de irregularidades, posteriormente reproduzidos na
Instrução Técnica Inicial ITI 533/2017 (fls.19/20), nos
termos da qual foi prolatada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 736/2017, (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.
36/46, sob o protocolo nº 15159/2017.
Sendo os autos posteriormente encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
0935/2018, 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. 69/71,
se manifesta através da Manifestação do Ministério Público de Contas Parecer 1496/2018, 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. 65.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas
vieram os autos conclusos.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
Diário Oficial de Contas

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 00533/2017,
quais sejam: Divergência entre saldo contábil e os extratos bancários; 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
0935/2018, após apresentadas as respectivas razões de
justificativas pelo gestor, cotejando-as com supostas irregularidades inicialmente assinaladas pela área técnica
desta Corte de Contas, concluiu-se pelo manutenção das
irregularidades constantes nos itens 2.1 Divergência entre saldo contábil e os extratos bancários (ITEM 3.2.1.1
DO RTC 342/2017) e 2.2 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual. (item
3.3.1 do RTC 342/2017).
Quanto ao item 2.1 Divergência entre saldo contábil e os
extratos bancários, 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. Existiam dois tipos de titularidade: um grupo de contas bancárias exclusivamente da Secretaria de
Finanças e um grupo de contas bancárias que não eram
de exclusividade da secretaria de finanças, mas que movimentavam em conjunto com a secretaria de finanças.
O responsável apresentou justificativa sobre duas contas
bancárias (8507-3 e 2.589.638), entretanto, permanece
www.tce.es.gov.br

a divergência, uma vez que não há informações sobre a
conta bancária 22.474.845, cujo extrato apontou o valor
de saldo disponível de R$20.174,03 e o saldo contábil informou R$0,00, conforme relata o Relatório Técnico Contábil (RTC). Corroborando com o entendimento da área
técnica deste Tribunal, e levando em consideranção as
argumentações apresentadas pelo responsável, entendo
que seja mantido a irregularidade, porem ressalvando-a
com determinação.
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
00517/2016-7, (PROCESSOS:TC 3787/2016-9 APENSOS
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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(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.
Já o entendimento do Ministério Público de Contas, conDiário Oficial de Contas

forme se pode depreender do Parecer 1496/2018, manifestação ministerial de fls. 94, 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. 89/90.

1.2. Determinar ao atual Gestor:

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.

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 RTC 342/2017), Recomendo ao atual gestor da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Urbano de Linhares, ou a quem lhe suceder que:

Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, 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. Rodrigo Paneto, no exercício de funções de ordenador de
despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Urbano 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:
2.1 Divergência entre saldo contábil e os extratos bancários (ITEM 3.2.1.1 DO RTC 342/2017)
www.tce.es.gov.br

1.2.1. 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,

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, nos termos do voto do relator. Parcialmente vencido o conselheiro em substituição João Luiz
Cotta Lovatti, que acompanhou a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas por julgar regular com
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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ressalva e determinações.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

3. Data da Sessão: 22/05/2018 - 15ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Exercício: 2015

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: 10/07/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 578/2018 – PLENÁRIO
Processo: 07206/2016-9
Diário Oficial de Contas

UG: SEGOV - Secretaria Municipal de Governo de Linhares
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: CASSIO DIAS LOPES e IRAMAR LUBIANA
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
GOVERNO 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 Governo de Linhares, do exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade dos Srs. Cassio
Dias Lopes e Iramar Lubiana.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RT
402/2017 (fls. 08/20) em que foram identificados indícios de irregularidades, posteriormente reproduzidos na
Instrução Técnica Inicial ITI 703/2017 (fls.22/23), nos
termos da qual foi prolatada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 1006/2017, (fls. 25/26), promovendo-se
www.tce.es.gov.br

a citação do responsável para apresentação de justificativas e documentos no prazo de 30 dias. Devidamente citados, os responsáveis, apresentaram suas justificativas de fls. 34/35; 39/40; 42/54 e 56/72, sob os protocolos nºs 15183/2017; 15163/2017; 15158/2017 e
15156/2017 respectivamente.
Sendo os autos posteriormente encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
01051/2018, 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. 94, se
manifesta através da Manifestação do Ministério Público de Contas Parecer 1479/2018, 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. 89/90.
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 00703/2017,
quais sejam: Não comprovação da totalidade do saldo
de disponibilidades em 31/12/2015 registrado na contabilidade; Ausência do encaminhamento da PCA ao Controle Interno inviabilizando a emissão de parecer conclusivo sobre a Prestação de Contas Anual; e Não comproSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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vação dos valores retidos em folha de pagamento, dos
servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência
do Município de Linhares e da respectiva contribuição
patronal.
De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC
01051/2018, após apresentadas as respectivas razões de
justificativas pelo gestor, cotejando-as com supostas irregularidades inicialmente assinaladas pela área técnica
desta Corte de Contas, concluiu-se pelo afastamento da
irregularidade constante no item 2.3 Não comprovação
dos valores retidos em folha de pagamento, dos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência do
Município de Linhares e da respectiva contribuição patronal. (item 3.4.2.1 do RTC 402/2017), por considerar
que os valores pagos no decorrer do exercício representam 91,10% dos valores devidos, percentual esse dentro
do limite de tolerância de 10% estipulado pela Nota Técnica 04/2015 TCEES, conforme demonstrativos que integram a prestação de contas anual e as informações que
compõem a justificativa, é considerável como aceitáveis,
para fins de análise das contas e que os valores baixados
no decorrer do exercício representam 91,78%% dos valores retidos, percentual esse dentro do limite de tolerância de 10% estipulado pela Nota Técnica 04/2015 TCEES,
conforme demonstrativos que integram a prestação de
contas anual e as informações que compõem a justificativa, é considerável como aceitáveis, para fins de análise das contas.
Quanto aos itens 2.1 Não comprovação da totalidade
do saldo de disponibilidades em 31/12/2015 registrado
na contabilidade e 2.2 Ausência do encaminhamento da
PCA ao Controle Interno inviabilizando a emissão de parecer conclusivo sobre a Prestação de Contas Anual, a
Diário Oficial de Contas

área técnica através da Instrução Técnica Conclusiva ITC
01051/2018, conclui pela manutenção das irregularidades citadas acima.
Motivo pelo qual, acompanho o entendimento técnico,
quanto ao item 2.1 Não comprovação da totalidade do
saldo de disponibilidades em 31/12/2015 registrado na
contabilidade, cuja fundamentação integra este voto independente de transcrição e manifestação ministerial,
mantendo a irregularidade com determinações.
Quanto ao item 2.2 Ausência do encaminhamento da
PCA ao Controle Interno inviabilizando a emissão de parecer conclusivo 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 00517/2016-7, (PROCESSOS:TC 3787/2016-9
www.tce.es.gov.br

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.
Já o entendimento do Ministério Público de Contas, conSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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forme se pode depreender do Parecer 1479/2018, manifestação ministerial de fls. 94, 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. 89/90.
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, DECIDEM 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 pelos Srs. Iramar Lubiana e Cássio Dias Lopes, no exercício de funções de ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Governo 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:
Não comprovação da totalidade do saldo de disponibilidades em 31/12/2015 registrado na contabilidade. (Item
Diário Oficial de Contas

3.2.1.1 do RT 402/2017)
Base legal: art. 7º, IN TC 34/2015.
1.2. Determinar ao atual Gestor:
1.2.1 - 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 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 402/2017, Recomendo ao atual gestor da Secretaria Municipal de Governo 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.

mente vencido o conselheiro em substituição João Luiz
Cotta Lovatti, que acompanhou a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas por julgar regular com
ressalva e determinações.
3. Data da Sessão: 22/05/2018 - 15ª 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.
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: 10/07/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

2. Por maioria, nos termos do voto do relator. Parcialwww.tce.es.gov.br
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ACÓRDÃO TC- 579/2018 – PLENÁRIO
Processo: 07356/2016-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SECOM - Secretaria Municipal de Comunicação de
Linhares
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsáveis: DENISE MACHADO JACINTO e WELIO
POMPERMAYER
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 COMUNICAÇÃO 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 Comunicação de Linhares, do exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade dos Srs.
Wélio Pompermayer e Denise Machado Jacinto.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RT
412/2017 (fls. 08/21) em que foram identificados indíDiário Oficial de Contas

cios de irregularidades, posteriormente reproduzidos na
Instrução Técnica Inicial ITI 690/2017 (fls.22/23), nos
termos da qual foi prolatada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 1013/2017, (fls. 25/26), promovendo-se a
citação dos responsáveis para apresentação de justificativas e documentos no prazo de 30 dias. Devidamente citados, os responsáveis, apresentaram suas justificativas
de fls. 36/59 e 62/84, sob os protocolos nºs 17665/2017
e 17664/2017, respectivamente.
Sendo os autos posteriormente encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
0963/2018, 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. 110,
se manifesta através da Manifestação do Ministério Público de Contas Parecer 1588/2018, 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. 106.
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 04 (quatro) supostas irregularidades pela área técnica deste Tribunal
de Contas, conforme se pode extrair da ITI 00690/2017,
quais sejam: Não comprovação da totalidade do saldo
de disponibilidades em 31/12/2015 registrado na contawww.tce.es.gov.br

bilidade; Ausência do encaminhamento da PCA ao Controle Interno inviabilizando a emissão de parecer conclusivo sobre a Prestação de Contas Anual; Recolhimento
da contribuição patronal do RGPS em valor menor que
o devido; e Não comprovação dos valores retidos em folha de pagamento, dos servidores vinculados ao Regime
Próprio de Previdência do Município de Linhares e da
respectiva contribuição patronal.
De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC
0963/2018, após apresentadas as respectivas razões de
justificativas pelo gestor, cotejando-as com supostas irregularidades inicialmente assinaladas pela área técnica desta Corte de Contas, concluiu-se pelo manutenção
das irregularidades constantes 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 RTC 412/2017); e 2.2 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 RTC 412/2017).
Quanto ao item 2.1 Não comprovação da totalidade do
saldo de disponibilidades em 31/12/2015 registrado na
contabilidade. (ITEM 3.2.1.1 DO RTC 412/2017), alegaram os responsáveis em suas defesas, 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. Existiam
dois tipos de titularidade: um grupo de contas bancárias exclusivamente da Secretaria de Finanças e um grupo de contas bancárias que não eram de exclusividade
da secretaria de finanças, mas que movimentavam em
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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conjunto com a secretaria de finanças. Verificou-se que
o saldo contábil confere com o Termo de Disponibilidades (TVDISP), entretanto, não foram apresentados os extratos bancários por motivo, anteriormente, justificados.
Foram identificadas divergências semelhantes em outras
unidades gestoras do município de Linhares, onde suas
justificativas relataram que, a centralização e controle
das contas bancárias, eram de responsabilidade da secretaria de finanças.
Corroborando com o entendimento da área técnica deste Tribunal, e levando em consideranção as argumentações apresentadas pelos responsáveis, entendo que seja
mantido a irregularidade, porem ressalvando-a com determinação.
Quanto ao item 2.2 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 RTC 412/2017), a equipe de auditoria conclui que tendo em vista as informações apresentadas pelo jurisdicionado, quanto a ausência do encaminhamento da PCA ao Controle Interno, 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
Diário Oficial de Contas

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 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 03553/20177, 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 RECOMENwww.tce.es.gov.br

DAÇÃO 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 1588/2018, manifestação ministerial de fls. 110/111, 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. 106.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmentedo 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, DECIDEM 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 pelos Srs. Wélio Pompermayer e Denise Machado Jacinto, no exercício de funções de ordenador de despesas da Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos 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 diSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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ploma legal.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade do
item:
2.1 Não comprovação da totalidade do saldo de disponibilidades em 31/12/2015 registrado na contabilidade.
(ITEM 3.2.1.1 DO RTC 412/2017)
1.2. Determinar ao atual Gestor:
1.2.1. 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 do encaminhamento
da PCA ao Controle Interno inviabilizando a emissão de
parecer conclusivo sobre a Prestação de Contas Anual.
(item 3.3.1 do RTC 412/2017), Recomendo ao atual gestor da Secretaria Municipal de Comunicação 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
Diário Oficial de Contas

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, nos termos do voto do relator. Parcialmente vencido o conselheiro em substituição João Luiz
Cotta Lovatti, que acompanhou a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas por julgar regular com
ressalva e determinações.
3. Data da Sessão: 22/05/2018 - 15ª 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.
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
www.tce.es.gov.br

Lido na sessão do dia: 10/07/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 580/2018 – PLENÁRIO
Processo: 07371/2016-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SEMAM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
de Linhares
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: RODRIGO PANETO
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
MEIO AMBIENTE 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 Meio Ambiente de Linhares, do exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do Sr.
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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Rodrigo Paneto.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RT
414/2017 (fls. 08/21) em que foram identificados indícios de irregularidades, posteriormente reproduzidos na
Instrução Técnica Inicial ITI 693/2017 (fls.22/23), nos
termos da qual foi prolatada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 1008/2017, (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.
36/51, sob o protocolo nº 15160/2017.
Sendo os autos posteriormente encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
01134/2018, 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. 76/78,
se manifesta através da Manifestação do Ministério Público de Contas Parecer 1517/2018, 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. 72.
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 04 (quatro) supostas irregularidades pela área técnica deste Tribunal
Diário Oficial de Contas

de Contas, conforme se pode extrair da ITI 00693/2017,
quais sejam: Divergência entre registros contábeis e extratos bancários; Ausência do encaminhamento da PCA
ao Controle Interno inviabilizando a emissão de parecer
conclusivo sobre a Prestação de Contas Anual; Liquidação e Recolhimento ao RPPS da contribuição retida do
servidor em valor maior que o devido; e Liquidação e Recolhimento ao RPPS da contribuição patronal em valor
maior que o devido.

tavam em conjunto com a secretaria de finanças. Verificou-se que o saldo contábil confere com o Termo de Disponibilidades (TVDISP), entretanto, não foram apresentados os extratos bancários por motivo, anteriormente,
justificados. Foram identificadas divergências semelhantes em outras unidades gestoras do município de Linhares, onde suas justificativas relataram que, a centralização e controle das contas bancárias, eram de responsabilidade da secretaria de finanças.

De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC
01134/2018, após apresentadas as respectivas razões de
justificativas pelo gestor, cotejando-as com supostas irregularidades inicialmente assinaladas pela área técnica desta Corte de Contas, concluiu-se pelo manutenção
das irregularidades constantes 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 RTC 414/2017); e 2.2 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 RTC 414/2017).

Corroborando com o entendimento da área técnica deste Tribunal, e levando em consideranção as argumentações apresentadas pelo responsável, entendo que seja
mantido a irregularidade, porem ressalvando-a com determinação.

Quanto ao item 2.1 Não comprovação da totalidade do
saldo de disponibilidades em 31/12/2015 registrado na
contabilidade, 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. Existiam dois tipos de titularidade: um grupo de
contas bancárias exclusivamente da Secretaria de Finanças e um grupo de contas bancárias que não eram de exclusividade da secretaria de finanças, mas que movimenwww.tce.es.gov.br

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 fundamentáSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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-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
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 RECOMENDiário Oficial de Contas

DAÇÃO 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 1517/2018, manifestação ministerial de fls. 76/78, 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. 72.
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, DECIDEM 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. Rodrigo Paneto, no exercício de funções de ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 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.
www.tce.es.gov.br

Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade do
item:
2.1 Não comprovação da totalidade do saldo de disponibilidades em 31/12/2015 registrado na contabilidade.
(ITEM 3.2.1.1 DO RTC 414/2017).
1.2. Determinar ao atual Gestor:
1.2.1. 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 RTC 414/2017), Recomendo ao atual gestor da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 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.
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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1.6. Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator. Parcialmente vencido o conselheiro em substituição João Luiz
Cotta Lovatti, que acompanhou a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas por julgar regular com
ressalva e determinações.
3. Data da Sessão: 22/05/2018 - 15ª 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.
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 10/07/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Diário Oficial de Contas

Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 581/2018 – PLENÁRIO
Processo: 07407/2016-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SEMAR - Secretaria Municipal de Administração e
Dos Recursos Humanos de Linhares
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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)

te de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RT
404/2017 (fls. 09/22) em que foram identificados indícios de irregularidades, posteriormente reproduzidos na
Instrução Técnica Inicial ITI 695/2017 (fls.23/24), nos
termos da qual foi prolatada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 1005/2017, (fls. 26/27), 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.
33/68, sob o protocolo nº 15732/2017.
Sendo os autos posteriormente encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
01225/2018, opinando no que tange ao aspecto técnico-contábil, a Regularidade com Ressalva da Prestação de
Contas Anual, com determinações.

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS DE LINHARES - EXERCÍCIO 2015 – REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAR - RECOMENDAR - ARQUIVAR .

Por sua vez, o Ministério Público de Contas, às fls. 97, se
manifesta através da Manifestação do Ministério Público de Contas Parecer 1512/2018, 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. 92/93.

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 Administração e dos Recursos Humanos de Linhares, do exercício financeiro de 2015, sob a
responsabilidade do Sr. João Pereira do Nascimento.

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 00695/2017,
quais sejam: Divergência entre registros contábeis e ex-

Da análise da documentação encaminhada a esta Corwww.tce.es.gov.br
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tratos bancários; Ausência do encaminhamento da PCA
ao Controle Interno inviabilizando a emissão de parecer
conclusivo sobre a Prestação de Contas Anual; Liquidação e recolhimento da contribuição patronal do RGPS em
valor menor que o devido; Liquidação e Recolhimento ao
RPPS da contribuição retida do servidor em valor maior
que o devido; e Liquidação e Recolhimento ao RPPS da
contribuição patronal em valor maior que o devido.
De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC
01225/2018, após apresentadas as respectivas razões de
justificativas pelo gestor, cotejando-as com supostas irregularidades inicialmente assinaladas pela área técnica
desta Corte de Contas, concluiu-se pelo manutenção das
irregularidades constantes nos itens 2.1 Divergência entre registros contábeis e extratos bancários. (item 3.2.1.1
do RTC 404/2017); e 2.2 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 RTC 404/2017).
Quanto ao item 2.1 Divergência entre registros contábeis
e extratos bancários. (item 3.2.1.1 do RTC 404/2017),
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. Existiam
dois tipos de titularidade: um grupo de contas bancárias exclusivamente da Secretaria de Finanças e um grupo de contas bancárias que não eram de exclusividade
da secretaria de finanças, mas que movimentavam em
conjunto com a secretaria de finanças. Verificou-se que
o saldo contábil confere com o Termo de DisponibilidaDiário Oficial de Contas

des (TVDISP), entretanto, não foram apresentados os extratos bancários por motivo, anteriormente, justificados.
Foram identificadas divergências semelhantes em outras
unidades gestoras do município de Linhares, onde suas
justificativas relataram que, a centralização e controle
das contas bancárias, eram de responsabilidade da secretaria de finanças.
Corroborando com o entendimento da área técnica deste Tribunal, e levando em consideranção as argumentações apresentadas pelo responsável, entendo que seja
mantido a irregularidade, porem ressalvando-a com determinação.
Quanto ao item 2.2 Ausência do encaminhamento da
PCA ao Controle Interno inviabilizando a emissão de parecer conclusivo 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 aplicanwww.tce.es.gov.br

do 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, 16 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 1512/2018, manifestação ministerial de fls. 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. 92/93.
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, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:

item:
2.1 Divergência entre registros contábeis e extratos bancários. (item 3.2.1.1 do RTC 404/2017)
1.2. Determinar ao atual Gestor:
1.2.1. 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 do encaminhamento
da PCA ao Controle Interno inviabilizando a emissão de
parecer conclusivo sobre a Prestação de Contas Anual.
(item 3.3.1 do RTC 404/2017), Recomendo ao atual gestor da Secretaria Municipal de Administração e Recursos
Humanos 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;

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. João Pereira do Nascimento, no exercício de funções de ordenador
de despesas da Secretaria Municipal de Administração
e Recursos Humanos 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 da seguinte irregularidade do

1.6. Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos.

Diário Oficial de Contas

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.

www.tce.es.gov.br

2. Por maioria, nos termos do voto do relator. Parcialmente vencido o conselheiro em substituição João Luiz
Cotta Lovatti, que acompanhou a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas por julgar regular com
ressalva e determinações.
3. Data da Sessão: 22/05/2018 - 15ª 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.
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 10/07/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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Outras Decisões - Plenário
REPUBLICAÇÃO POR HAVER ERRO EM PUBLICAÇÃO
ANTERIOR

<CPFOcupante>XXXXXXXXXXX</CPFOcupante>
<SituacaoVagaServidor>9</SituacaoVagaServidor>
<DataAlteracaoSituacao>AAAA-MM-DD</DataAlteraca-

Retificação do Anexo Único da Instrução Normativa nº
45, de 10 de julho de 2018 (D.O.C. 12.07.2018)

oSituacao>

ANEXO ÚNICO

Na tabela Estrutura ‘VagaProvidaCargo’ [2]

Na Remessa Edital de Concurso
EDITALCONCURSO.XML
Onde se lê:
<VagaProvidaCargo>
<IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro>
<IdentificacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXX</IdentificacaoConcurso>
<AnoConcurso>AAAA</AnoConcurso>
<CodigoCargo>XXXXXXXXXXXXXXXX</CodigoCargo>
<CPFOcupante>XXXXXXXXXXX</CPFOcupante>

</VagaProvidaCargo>

Onde se lê:
IdNumRegistro

Identificador sequencial dos registros enviados.
Identificacao- Identificação do conConcurso
curso.
AnoConcurso Ano do edital de
abertura do concurso.
CodigoCargo Código do cargo
CPFOcupante Número de CPF do
atual ocupante da
vaga.
SituacaoVaga- Situação da vaga por
Servidor
servidor.

Inteiro

05

Caracter 16

Obrigatório

Inteiro

Obrigatório, AAAA

04

Caracter 16
Caracter 11

Obrigatório
Obrigatório

Inteiro

Obrigatório
1 – Ocupada pelo efetivo exercício
2 – Reservada por nomeação
3 – Reservada por decisão judicial
4 – Liberada por desistência de posse ou
exercício
5 – Liberada por reposicionamento
6 – Liberada por vacância (exoneração,
aposentadoria, etc.)
Obrigatório,
AAAA-MM-DD

01

Obs: para a remessa
Edital este campo deve representar a ocupação das vagas na
data da publicação
do edital de abertura
e ser enviado com valor 1 ou 3.

<SituacaoVagaServidor>9</SituacaoVagaServidor>
<DataAlteracaoSituacao>AAAA-MM-DD</DataAlteracaoSituacao>
<SegundoVinculo>X</SegundoVinculo>
</VagaProvidaCargo>
Leia-se:
<VagaProvidaCargo>
<IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro>
<IdentificacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXX</IdentificacaoConcurso>

DataAlteraca- Data em que ocorreu Data
10
o evento de alteração
oSituacao
da situação da vaga.
SegundoVin- Trata-se do segundo Caracter 01
culo
vínculo do servidor
no mesmo cargo?

<AnoConcurso>AAAA</AnoConcurso>
<CodigoCargo>XXXXXXXXXXXXXXXX</CodigoCargo>
Diário Oficial de Contas

Obrigatório

IdNumRegistro

Identificador sequencial dos registros enviados.
Identificacao- Identificação
do
Concurso
concurso.
AnoConcurso Ano do edital de
abertura do concurso.
CodigoCargo Código do cargo
CPFOcupante Número de CPF do
atual ocupante da
vaga.
SituacaoVaga- Situação da vaga por
Servidor
servidor.

Inteiro

05

Obrigatório

Caracter 16

Obrigatório

Inteiro

Obrigatório, AAAA

04

Caracter 16
Caracter 11

Obrigatório
Obrigatório

Inteiro

Obrigatório
1 – Ocupada pelo efetivo exercício
2 – Reservada por nomeação
3 – Reservada por decisão judicial
4 – Liberada por desistência de posse ou
exercício
5 – Liberada por reposicionamento
6 – Liberada por vacância (exoneração, aposentadoria, etc.)
Obrigatório,
AAAA-MM-DD

01

Obs: para a remessa Edital este campo deve representar a ocupação das
vagas na data da publicação do edital de
abertura e ser enviado com valor 1
ou 3.

DataAlteraca- Data em que ocor- Data
oSituacao
reu o evento de alteração da situação
da vaga.

10

Obrigatório, se o registro se referir ao segundo vínculo
S - Sim
N - Não

Leia-se:
www.tce.es.gov.br
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1 a CÂMARA

Atos da 1ª Câmara
Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara
ACÓRDÃOS

COMPOSIÇÃO DA 1a CÂMARA
Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC- 422/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

Processo: 02981/2004-1
Classificação: Tomada de Contas Especial
UGs: PMCB - Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, SEDU - Secretaria de Estado da Educação
Relator: Marco Antônio da Silva
Partes: HAROLDO CORREA ROCHA, NELIO RIBEIRO NOGUEIRA
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – DESANEXAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – ENCAMINHAR À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDU - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial, relativa ao Convênio 25/1997, celebrado entre o Estado do Espírito Santo, com a interveniência da Secretaria de Estado da Educação - SEDU e a Prefeitura Municipal de Conceição da Barra - PMCB, tendo como obwww.tce.es.gov.br

jeto a Construção das Escolas Unidocentes Paraíso, Córrego Jundiá, Cristo Rei e Lage, sendo o valor conveniado de R$ 131.406,00 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e seis reais), que foi repassado aos cofres da municipalidade em 03 (três) parcelas, cada uma no valor
de R$ 43.802,00, com vencimentos para 08/10/1997,
30/06/1998 e 09/06/2000.
Na sequência dos atos e fatos, instada a se manifestar,
a área técnica, nos termos da Instrução Técnica Preliminar - ITP 338/2009 e da Manifestação Técnica da Chefia
- MTC 25/2009, corroborada na Decisão TC-1746/2009,
determinou a devolução dos autos ao órgão concedente (SEDU), para fins de instruir complementarmente a Tomada de Contas ora em apreço, visando apurar
os fatos, identificar os responsáveis, avaliar e quantificar o possível dano causado ao erário estadual, encaminhando-se cópia da decisão proferida no feito ao Órgão
de Controle Interno do Governo do Estado – Auditoria
Geral do Estado (AGE), para ciência, acompanhamento
e demais providências, bem como desapensar e devolver os Processos n° 27607364/04 (Tomadas de Contas) e
n° 11534338/97 (Planilha Orçamentária) e o Processo TC
2981/2004, à Secretaria de Estado da Educação – SEDU.
Transcorrido grande lapso temporal (2009-2016), em
nova manifestação, a Secretaria de Controle Externo de
Obras e Serviços de Engenharia – SecexEngenharia, nos
termos da Manifestação Técnica 01051/2016-2, sugeriu
desapensar e devolver os processos originais à Secretaria de Estado de Educação, arquivando-se os autos, dando ciência ao órgão concedente, na pessoa do atual Secretário de Estado de Educação para demais providências.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do PaSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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recer 01132/2018-9, de lavra do Procurador, Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, em consonância com a área
técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, após regular redistribuição vieram os autos, em
23/03/2018, 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, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido instaurada a Tomada de Contas Especial, relativa ao Convênio 25/1997, celebrado entre o Estado
do Espírito Santo, com a interveniência da Secretaria de
Estado da Educação - SEDU e a Prefeitura Municipal de
Conceição da Barra - PMCB, faz-se necessária à análise
dos atos e fatos para posterior deliberação.
CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, verifico consonância entre o posicionamento da área técnica e do Parquet de Contas que
opinaram pela desapensação e devolução dos processos originais à Secretaria de Estado de Educação, arquivando-se os presentes autos, dando ciência ao órgão
concedente, na pessoa do atual Secretário de Estado de
Educação, para demais providências.
Desse modo, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Manifestação Técnica 01051/2016-2,
verbis:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Apesar de a presente análise ter entendimento diverDiário Oficial de Contas

gente dos apontamentos de pagamentos indevidos analisados no processo TC 5773/2001, uma vez que há aqui
a conclusão de que houve pagamento em duplicidade na E.U. Paraíso (Contrato nº 55/1997 e Contrato nº
64/2000), deve ser observado que não houve a inclusão
de qualquer novo documento no processo, de forma a
comprovar a não execução dos serviços, ou a comprovação de pagamento de forma irregular, fato que ensejaria novo julgamento do objeto da 3ª parcela do Convênio nº 25/1997 pelo Plenário dessa Corte de Contas.
Ante a inexistência de novos documentos, entendemos
que o repasse da 3ª parcela do Convênio nº 25/1997 foi
julgado pelo TCEES através do Acórdão TC 834/2015, não
cabendo nova manifestação.
Com relação ao apontamento de pagamento indevido
referente ao repasse da 2ª parcela, acompanhamos o
entendimento do Plenário dessa Corte de Contas, nos
termos do Acórdão TC 576/2014, quando - na análise
do caso concreto, concluiu que com o decorrer de dilatado espaço temporal é ofendido o princípio da eficiência, a duração razoável do processo, além do princípio
da ampla defesa e do contraditório, pela impossibilidade dos gestores reunirem as provas em seu favor, fato
que nos leva a acompanhar a decisão do pleno, com a
sugestão pelo seu arquivamento.
Ante o exposto, submetemos os autos à consideração
superior, com a proposta de:
I - desapensar e devolver os processos originais ao órgão concedente, qual seja, Secretaria de Estado de Educação; e
II - arquivar os autos, dando ciência ao órgão concedente, na pessoa do atual Secretário de Estado de Educawww.tce.es.gov.br

ção, Sr. Haroldo Corrêa Rocha, para demais providências. – g.n.
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 01132/2018-9, acompanhou
na íntegra, o posicionamento da área técnica.
Assim sendo, o subscritor da Manifestação Técnica nº
01051/2016-2, em síntese, argumenta no que se refere
ao 2ª parcela, foi acompanhado o entendimento do Plenário dessa Corte de Contas, nos termos do Acórdão TC
576/2014, informando que “com o decorrer de dilatado
espaço temporal é ofendido o princípio da eficiência, a
duração razoável do processo, além do princípio da ampla defesa e do contraditório, pela impossibilidade dos
gestores reunirem as provas em seu favor, fato que nos
leva a acompanhar a decisão do pleno, com a sugestão
pelo seu arquivamento”.
Entretanto, no que diz respeito ao repasse da 3ª parcela
do Convênio nº 25/1997, o subscritor da Manifestação
Técnica informa que houve julgamento por este Egrégio Tribunal de Contas, conforme Acórdão TC 834/2015,
não cabendo nova manifestação, posição que me parece acertada.
Por todo exposto, verifico que assiste razão a área técnica e ao douto representante do Parquet de Contas, motivo pelo adoto como razões de decidir tal posicionamento, entendendo, apenas, que os processos do órgão de
origem devam ser desanexados.
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.
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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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. DESANEXAR dos presentes autos os Processos Administrativos nº 11.534.338/1997, 13.000.926/1998 e
27.607.364/2004, ENCAMINHANDO-OS à Secretaria de
Estado da Educação – SEDU para as providências supervenientes;

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- 423/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03723/2004-5

1.2. DAR CIÊNCIA aos interessados e ao órgão concedente, na pessoa do atual Secretário de Estado de Educação,
Sr. Haroldo Corrêa Rocha, após ARQUIVE-SE os presentes autos.

Classificação: Tomada de Contas Especial

2. Unânime.

Partes: NELIO RIBEIRO NOGUEIRA

3. Data da Sessão: 18/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

UGs: PMCB - Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, SEDU - Secretaria de Estado da Educação
Relator: Marco Antônio da Silva

4. Especificação do quórum:

EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – DESANEXAR
OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – ENCAMINHAR Á
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - ARQUIVAR.

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:

4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (relator - em substituição).

Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial, relativa ao Convênio nº 17/1997, celebrado entre o
Estado do Espírito Santo, com a interveniência da Secretaria de Estado da Educação (SEDU) e a Prefeitura Municipal de Conceição da Barra - PMCB, tendo como objeto
a Reforma das Escolas Unidocentes: Linhares, Mário Florentino, Itaúnas, Porto dos Tocos e Córrego da Areia, no
valor total de R$ 59.219,94.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
Diário Oficial de Contas

Na sequência dos atos e fatos, instada a se manifestar,
www.tce.es.gov.br

a área técnica, nos termos da Instrução Técnica Preliminar - ITP 191/2008 e na Manifestação Técnica da Chefia
- MTC 20/2008, corroborada na Decisão TC-1601/2009,
determinou a notificação do Sr. Haroldo Corrêa Rocha,
Secretário de Estado da Educação, para que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, adotasse providências necessárias à complementação da Tomada de Contas, bem como o desapensamento dos presentes autos
e a devolução à Secretaria de Estado da Educação dos
Processos Administrativos: 27743489/2004 (Tomada de
Contas), 11534737/1997 (Planilha Orçamentária) e o
14660334/1998 (Prestação de Contas).
Transcorrido grande lapso de tempo (2009-2016), em
nova manifestação, a Secretaria de Controle Externo de
Obras e Serviços de Engenharia – SecexEngenharia, nos
termos da Manifestação Técnica 01028/2016-3, sugeriu
desapensar e devolver os processos administrativos supramencionados à Secretaria de Estado de Educação, arquivar os autos, dando ciência ao órgão concedente, na
pessoa do atual Secretário de Estado de Educação, para
demais providências.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do Parecer 01131/2018-4, de lavra do Procurador, Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, em consonância com a área
técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, após regular redistribuição vieram os autos, em
23/03/2018, 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, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
Segunda-feira, 16 de julho de 2018

39

ATOS DA 1a CÂMARA

VOTO

– g.n.

Tendo sido instaurada a Tomada de Contas Especial, relativa ao Convênio nº 17/1997, celebrado entre o Estado
do Espírito Santo, com a interveniência da Secretaria de
Estado da Educação - SEDU e a Prefeitura Municipal de
Conceição da Barra - PMCB, faz-se necessário a análise
dos atos e fatos para posterior deliberação.

Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 01131/2018-4, acompanhou
na íntegra o posicionamento da área técnica.

CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, verifico consonância entre a área
técnica e o Parquet de Contas, que opinaram pela desapensação e devolução dos processos originais à Secretaria de Estado de Educação, com arquivamento dos autos,
dando ciência ao órgão concedente, na pessoa do atual
Secretário de Estado de Educação.
Desse modo, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Manifestação Técnica 01028/2016-3,
verbis:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, e de acordo com o artigo 9º, da Instrução Normativa TC-32/2014, o qual determina que fica
dispensado o encaminhamento da tomada de contas ao
TCEES em valores inferiores a 20.000 VRTE e ainda com
base nos termos do Acórdão TC 576/2014, submetemos
os autos à consideração superior, com a proposta de:
I - desapensar e devolver os processos originais ao órgão concedente, qual seja, Secretaria de Estado de Educação; e
II - arquivar os autos, dando ciência ao órgão concedente, na pessoa do atual Secretário de Estado de Educação, Sr. Haroldo Corrêa Rocha, para demais providências.
Diário Oficial de Contas

Por todo exposto, verifico que assiste razão a área técnica e ao douto representante do Parquet de Contas, motivo pelo adoto como razões de decidir tal posicionamento, entendendo, apenas, que os processos do órgão de
origem devam ser desanexados.
2. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, 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. DESANEXAR dos presentes autos os Processos Administrativos nº 11.534.737/1997, 45.073.228/1997,
14.660.334/1998 e 27.743.489/2004, devolvendo-os à
Secretaria de Estado da Educação – SEDU para as providências antes indicadas;
1.2. DAR CIÊNCIA aos interessados e ao órgão concedente, na pessoa do atual Secretário de Estado de Educação,
Sr. Haroldo Corrêa Rocha, após ARQUIVE-SE os presentes autos.
2. Unânime.
www.tce.es.gov.br

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- 448/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07082/2016-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Alegre
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: JOSANGELA AMORIM DE OLIVEIRA, FLORINETTE PINTO RIDOLPHI
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE ALEGRE – EXERCÍCIO DE 2015 – CONTAS
REGULARES COM RESSALVA – DETERMINAÇÃO – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Alegre, referente ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade das senhoras
Florinette Pinto Rodolphi e Josangela Amorim de Oliveira.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou o Relatório Técnico 257/2017
(fls. 10/23) e a Instrução Técnica Inicial 380/2017 (fls.
25/26), com sugestão de citação das responsáveis para
apresentação de razões de defesa, o que foi acolhido na
Decisão Monocrática 7466/2017 (fls. 28/29).
Devidamente citadas, os responsáveis anexaram aos autos suas justificativas (fls. 38/46 e 50/56).
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 743/2018 (fls. 63/72),
opinando pela regularidade com ressalva das contas em
razão da manutenção de irregularidades relativas à divergência entre o inventário de bens e os registros contábeis e à não realização do inventário anual de bens patrimoniais imóveis, com determinação ao atual gestor.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 1097/2018 – fl. 76).
É o relatório.
Diário Oficial de Contas

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 743/2018 (fls. 63/72), abaixo
transcrita:
2 INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
Nos termos do referido RTC, 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
Item 3.2.2.1 - Divergência
do saldo de bens em almoxarifado, bens móveis
e bens imóveis do Balanço
Patrimonial em confronto
com o inventário anual
Item 3.2.2.2 Não realização do inventário anual dos bens patrimoniais
imóveis
Item 3.3.1 – Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno não contempla os gestores responsáveis pelo Fundo Municipal
de Saúde de Alegre

Responsável

Proposta de
Encaminhamento
FLORINETTE PINTO Citação
RIDOLPHI E JOSANGELA AMORIM DE
OLIVEIRA
FLORINETTE PINTO Citação
RIDOLPHI E JOSANGELA AMORIM DE
OLIVEIRA
FLORINETTE PINTO Citação
RIDOLPHI E JOSANGELA AMORIM DE
OLIVEIRA

www.tce.es.gov.br

2.1 Divergência entre os valores apurados no inventário
anual de bens em almoxarifado e o saldo registrado no
Balanço Patrimonial. (item 3.2.2.1 do RTC)
Base legal: Artigos 94 a 96 da Lei 4320/64.
O Relatório Técnico descreve o fato encontrado, como
demonstrado a seguir:
Na tabela a seguir, demonstramos os valores extraídos
das demonstrações contábeis e dos inventários de bens,
realizados em 31/12/2015:
Tabela 02: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Descrição

Balanço
Inventário
Patrimonial
Bens em al987.227,36
501.035,08
moxarifado
Bens móveis
3.314.514,84 3.314.514,85
Bens imóveis
4.968.135,26 Não fez inventário
Bens intangí0,00
0,00
veis

Diferença
486.192,28
0,01
4.968.135,26
0,00

Fonte: Processo TC 7082/2016 - Prestação de Contas
Anual 2015
[]
Na tabela 02 verifica-se diferença de R$ 486.192,28 entre
os saldos de bens em almoxarifado existentes no inventário respectivo e o registrado na contabilidade. De acordo com o balancete da Unidade Gestora (arquivo BALVER.pdf) a conta contábil estoques – 1.1.5.0.0.00.00.000
encontra-se subdividida nas seguintes contas e respectivos saldos:
Tabela 03: Composição da conta contábil estoque –
1.1.5.0.0.00.00.000
Conta contábil

Denominação

1.1.5.0.0.00.00.000 Estoques
Segunda-feira, 16 de julho de 2018

Saldo
31/12/2015
987.227,36
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1.1.5.6.0.00.00.000 Almoxarifado
1.1.5.6.1.00.00.000 Almoxarifado - consolidação
1.1.5.6.1.01.00.000 Material de consumo
1.1.5.6.1.02.00.000 Gêneros alimentícios
1.1.5.6.1.03.00.000 Materiais de construção
1.1.5.6.1.04.00.000 Autopeças
1.1.5.6.1.05.00.000 Medicamentos e matérias hospitalares
1.1.5.6.1.06.00.000 Materiais gráficos
1.1.5.6.1.07.00.000 Material de expediente

987.227,36
987.227,36
193.336,65
22.989,47
1.667,03
19.400,72
697.072,42
44.754,33
8.006,74

Alegou o responsável (as folhas 40 a 41 e 49 a 65 NCD):
Esclarecemos para os devidos fins que a Instrução Normativa TC no 36, de 23 de Fevereiro de 2 016, que dispõe sobre os novos prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e
aos mun1c1pios, o que se refere ao Reconhecimento,
mensuração e evidenciação dos estoques, quanto aos
Prazos-limite para preparação de sistemas e outras providências de implantação, até 31 de Dezembro de 2016,
e quanto à obrigatoriedade dos registros Contábeis a
partir de 01 de Janeiro de 2017. Tendo em vista que a
administração realizou o levantamento de inventario de
bens em almoxarifado no decorrer do Exercício de 2016,
declaramos ainda que para o Exercício de 2016 foram sanadas essas divergências conforme documentação em
anexo.
De fato, de acordo com a IN 36, de 23 de fevereiro de
2016, os novos prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos
municípios, em decorrência da Portaria STN nº 548, de
24 de setembro de 2015, passarão a viger de acordo com
o Anexo Único da referida Instrução Normativa.
Nesse sentido, de acordo com o item 07 do Anexo Único,
Diário Oficial de Contas

o prazo para preparação de sistemas e outras providências de implantação nos municípios para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis
e em almoxarifado é até 31.12.2018. Já o prazo que institui a obrigatoriedade dos registros contábeis é a partir
de 01.01.2019 no âmbito municipal.
Entretanto, os dispositivos citados não elidem a obrigatoriedade de os municípios evidenciarem os bens que já
foram inventariados e, por isso, devem compor o ativo
imobilizado do ente. No caso em concreto, temos que o
FUNDO MUNICIPAL apresentou uma situação de descontrole dos seus ativos.
Nesta análise foi consultado o sistema CIDADES WEB/
TCEES referente ao exercício de 2016, verificando-se que
o valor de bens no almoxarifado no Balanço Patrimonial
registrou o valor de R$30.744,74 e no inventário o valor
de R$31.284,74 constatando divergência de R$540,00.
Dessa forma, opina-se pela manutenção da irregularidade no exercício de 2015, entretanto, verificando os esforços realizados no sentido da regularização das divergências, sugere-se ressalvar essa irregularidade e DETERMINAR ao atual gestor o cumprimento dos artigos 94 a
96 da Lei 4320/64 para regularizar o registro dos valores
pertinentes aos bens no almoxarifado.
2.2. Não realização do inventário anual dos bens patrimoniais imóveis. (item 3.2.2.2 do RTC)
Fundamentação legal: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64

MO_18.pdf), encontra-se o seguinte esclarecimento:
Esclarecemos para os devidos fins que a comissão nomeada através da portaria nº 3.352/2015 não elaborou
o inventário de bens imóveis no decorrer do exercício de
2015 e realizaram somente dos bens móveis. A conciliação do saldo físico com o contábil de bens imóveis ficou
prejudicada no exercício de 2015, por não existir inventário de bens imóveis e tampouco lançamento de informações atualizadas no sistema informatizado de patrimônio utilizado por este município. No entanto, estamos
providenciando junto a comissão para que seja realizado
o inventário de bens imóveis no exercício de 2016, para
que a PCA de 2016 seja apresentada com a conciliação
física e contábil. Para o exercício de 2015, cabe apenas
esta nota explicativa, estamos impossibilitados de enviar
os demonstrativos exigidos com valores consistentes a
serem confrontados com o contábil.
Verifica-se que a Unidade Gestora não realizou inventário dos bens imóveis sob alegação de não haver informação atualizado no sistema utilizado para controle do patrimônio do município. Em que pese a justificativa apresentada, entende-se que se há a utilização de um sistema de controle do patrimônio, a relação/inventário dos
bens imóveis constantes nesse sistema, deveria ter sido
enviada na presente Prestação de Contas Anual, independentemente de estarem atualizados ou não.

O Relatório Técnico apontou indício de irregularidade
quanto a viabilização da emissão do Parecer do Controle
Interno, como segue:

De acordo com o balancete da Unidade Gestora (arquivo 02_BALVER_6.pdf) a conta contábil Bens Imóveis –
1.2.3.2.0.00.00 encontra-se subdividida nas seguintes
contas e respectivos saldos:

No arquivo correspondente ao inventário de bens imóveis, enviado pela Unidade Gestora (arquivo 02_INVI-

Tabela 04: Composição da conta contábil estoque –
1.1.5.0.0.00.00.000

www.tce.es.gov.br
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Conta contábil
1.2.3.2.0.00.00
1.2.3.2.1.01.00
1.2.3.2.1.01.03
1.2.3.2.1.04.00
1.2.3.2.1.04.13
1.2.3.2.1.06.00
1.2.3.2.1.06.01
1.2.3.2.1.07.00
1.2.3.2.1.99.00

Denominação
Bens Imóveis
Bens de Uso Especial
Edifícios
Bens Dominicais
Terrenos
Bens Imóveis em Andamento
Obras em Andamento
Instalações
Demais Bens Imóveis

Saldo
31/12/2015
4.968.135,26
129.109,29
129.109,29
1.300.000,00
1.300.000,00
3.292.393,85

Nesse sentido, de acordo com o item 07 do Anexo Único,
o prazo para preparação de sistemas e outras providências de implantação nos municípios para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis
e em almoxarifado é até 31.12.2018. Já o prazo que institui a obrigatoriedade dos registros contábeis é a partir
de 01.01.2019 no âmbito municipal.

O Relatório de Controle Interno da Unidade Gestora
apresenta em seu parecer conclusivo opinião de que as
demonstrações contábeis e as demais peças que integram a Prestação de Contas Anual representam adequadamente a prática de atos de gestão no exercício. Entretanto, o relatório apresenta no parecer conclusivo as seguintes informações:

3.292.393,85
22.385,62
224.246,50

Entretanto, os dispositivos citados não elidem a obrigatoriedade de os municípios evidenciarem os bens que já
foram inventariados e, por isso, devem compor o ativo
imobilizado do ente. No caso em concreto, temos que o
FUNDO MUNICIPAL apresentou uma situação de descontrole dos seus ativos.

5. Parecer Conclusivo.
Examinamos a prestação de contas anual sob a responsabilidade da Gestora Rosa Maria Jacinto da Silva (CPF-MF 658.743.237-91), na qualidade de Secretaria Municipal da Assistência Social e de Direitos Humanos, relativa ao exercício de 2015, com o objetivo de:

Nesta análise foi consultado o sistema CIDADES WEB/
TCEES referente ao exercício de 2016, verificando-se que o valor de bens imóveis no Balanço Patrimonial registrou o valor de R$5.530.935,05 e no inventário o valor de R$93.539,52 constatando divergência de
R$5.437.395,53.

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;

Dessa forma, opina-se pela manutenção da irregularidade no exercício de 2015, entretanto, verificando os esforços realizados no sentido da regularização das divergências, sugere-se ressalvar essa irregularidade e DETERMINAR ao atual gestor o cumprimento dos artigos 94 a
96 da Lei 4320/64 para regularizar o registro dos valores
pertinentes aos bens imóveis.

Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Em defesa, o responsável alegou:
Esclarecemos para os devidos fins que a Instrução Normativa TC no 36, de 23 de Fevereiro de 2016, que dispõe
sobre os novos prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos
municípios, o que se refere ao Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação
e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura) quanto aos
Prazos-limite para preparação de sistemas e outras providências de implantação, até 31 de Dezembro de 2018,
e quanto à obrigatoriedade dos registros Contábeis a
partir de 01 de Janeiro de 2019. Tendo em vista que a administração estará realizando o levantamento de inventario de bens imóveis no decorrer do Exercício de 2017.
De fato, de acordo com a IN 36, de 23 de fevereiro de
2016, os novos prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos
municípios, em decorrência da Portaria STN nº 548, de
24 de setembro de 2015, passarão a viger de acordo com
o Anexo Único da referida Instrução Normativa.
Diário Oficial de Contas

2.3 Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno não contempla os gestores responsáveis pelo Fundo
Municipal de Saúde de Alegre (item 3.3.1 do RTC)
Fundamentação legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015
De acordo do relatório técnico:
www.tce.es.gov.br

Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame representa adequadamente, a prática de atos de gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.
(grifos da ITC)
Verifica-se que o parecer conclusivo emite opinião sobre
a prestação de contas do responsável pela Secretaria de
Assistência Social e Direitos Humanos do Município de
Alegre e não do gestor responsável pela presente presSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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tação de contas, qual seja, Fundo Municipal de Saúde de
Alegre. Assim, o Relatório encaminhado não corresponde à Unidade Gestora em análise no presente processo.
[]
De acordo com o arquivo ROLRES, que trata da relação
de gestores responsáveis pelo Fundo Municipal de Saúde de Alegre, o Sr. Florinette Pinto Ridolphi e a Sra. Josangela Amorim de Oliveira, foram os secretários municipais responsáveis pelo Fundo de Saúde respectivamente
no período de 01/01/2015 a 30/06/2015 e 01/07/2015
a 31/12/2015. Desta forma, o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno devem contemplar a gestão
desses dois gestores.
Alega o responsável, fls. 43/44:
Esclarecemos para os devidos fins que por problemas na
digitação do arquivo de responsabilidade do Controle Interno desta Municipalidade o relatório foi encaminhado
inconsistente.
Encaminhamos o arquivo correto, do gestor responsável pela presente prestação, ou seja, Fundo Municipal de
Saúde de Alegre.
Foi anexado ao processo o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, fls. 50/56 NCD, onde consta no
item 5 a opinião da Unidade Central de Controle Interno (UCCI):
5. Parecer conclusivo.
Examinamos a prestação de contas anual sob a responsabilidade da Gestora Josangela Amorirn de Oliveira
(CPF-MF 101.627.057-78), na qualidade de Secretária
Municipal de Saúde e Saneamento, relativa ao exercício
de 2015, com o objetivo de:
Diário Oficial de Contas

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 corno
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, a prática de atos de
gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos
recursos públicos.

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. Manter as seguintes irregularidades apontadas na
Instrução Técnica Inicial 380/2017, sob a responsabilidade das senhoras Florinette Pinto Rodolphi e Josangela
Amorim de Oliveira, quais sejam:
1.1.1. Divergência entre os valores apurados no inventário anual de bens em almoxarifado e o saldo registrado
no Balanço Patrimonial.

5.1 Ressalvas:

Base legal: artigos 94 a 96 da Lei 4320/64

Sem ressalvas a evidenciar. (Grifos da ITC)

1.1.2. Não realização do inventário anual dos bens patrimoniais imóveis.

Constatou-se que no Parecer da Unidade Central de Controle Interno (UCCI), o parecer conclusivo emitiu opinião
sobre a gestora do Fundo Municipal de Saúde de Alegre,
Sra. Josangela Amorim de Oliveira, pois havia sido encaminhado Parecer em nome de outro responsável. Portanto, o relatório foi apresentado com informações sob a
responsabilidade da gestor do Fundo Municipal de Saúde.
Dessa forma, opina-se pelo 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
www.tce.es.gov.br

Base legal: artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64
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 das senhoras Florinette Pinto Rodolphi e Josangela Amorim
de Oliveira frente ao Fundo Municipal de Saúde de Alegre no exercício de 2015, na forma do inciso II do artigo
84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação às responsáveis, nos termos do artigo 86 do mesmo
diploma legal;
1.3. Determinar ao atual gestor que adote providências
ao cumprimento dos artigos 94 a 96 da Lei 4320/64 para regularizar o registro dos valores pertinentes aos bens
no almoxarifado e bens imóveis.
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/04/2018 - 12ª 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 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- 449/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04897/2017-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE MUNIZ FREIRE – EXERCÍCIO DE 2016 – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

ca e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 1058/2018, abaixo transcrita:

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

DO INDICATIVO DE IRREGULARIDADE

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual (Ordenador) da Câmara Municipal de Muniz Freire, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Eraldo José Sobreira Bravo.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 889/2017,
apontando indicativo de irregularidade, que foi consubstanciado na Instrução Técnica Inicial 1320/2017, sugerindo a citação do senhor Eraldo José Sobreira Bravo para apresentação de suas alegações de defesa.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas razões de defesa (Defesa / Justificativa 1277/2017).
A partir da análise da documentação encaminhada, a
área técnica elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
1058/2018, opinando pela regularidade das contas do
senhor Eraldo José Sobreira Bravo.
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 1235/2018).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

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.

Responsável: ERALDO JOSE SOBREIRA BRAVO

Ratifico integralmente o posicionamento da área técni-

Exercício: 2016
UG: CMMF - Câmara Municipal de Muniz Freire

Diário Oficial de Contas
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Incompatibilidade na contribuição previdenciária do
RGPS (parte servidor) indica distorção nos resultados
financeiro e patrimonial (Item 4.5.1.1 RT 889/2017-5)
Fundamentação legal: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal 4.320/64.
Conforme o Item 4.5.1.1 RT 889/2017-5 abaixo transcrito:
Da análise dos documentos encaminhados pelo jurisdicionado observa-se que os valores referentes à contribuição do servidor, apurado com base no resumo anual da folha de pagamento dos servidores vinculados ao
regime geral de previdência (FOLRGP), divergem dos valores registrados no DEMDFL – Demonstrativo da Dívida Flutuante.
A liquidação de uma contribuição previdenciária baseia-se nos valores apurados em folha de pagamento. Dito
isto, observa-se, quanto à contribuição do servidor, que
os demonstrativos contábeis registram pagamento em
valor inferior ao demonstrado no resumo da folha de pagamento.
A divergência indica uma possível distorção na contabilidade com reflexos em seus demonstrativos contábeis,
consequentemente nos resultados financeiro e patrimonial apurados.
De acordo com a Tabela 15, enquanto o resumo da folha de pagamento aponta para o montante de R$
127.012,55 de contribuições previdenciárias retidas dos
servidores, a contabilidade aponta para repasses no toSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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tal de R$ 110.293,75, indicando pagamentos a menor
em R$ 16.718,80.
Registra-se que o DEMDFL não evidencia as retenções de
forma analítica, tampouco a existência de saldos anteriores e para o exercício seguinte.
Dessa forma sugere-se citar o gestor responsável para
que apresente alegações de defesa frente à inconsistência apontada.
JUSTIFICATIVA: A defesa se manifestou através da defesa/justificativa 1277/2017-1, da seguinte forma:
2) DOS ESCLARECIMENTOS E JUSTIFICATIVAS QUANTO
AO APONTAMENTO CITADO NA ITI:
A primeira questão que precisa ser esclarecida é que o
valor do INSS (contribuição previdenciária dos servidores) evidenciado no Resumo Anual da Folha de Pagamento (FOLRGP) e demonstrado na Tabela 15 está correto. Este é o valor efetivamente retido em folha de pagamentos e que foi devidamente recolhido à Previdência Social.
Pode-se comprovar que tal valor é o correto através dos
documentos que fazemos constar em anexo os quais são:
DEMCSE (Demonstrativo previdenciário mensal dos valores retidos dos servidores recolhidos no Exercício): este relatório consta dos documentos da PCA 2016, porém
o apresentamos novamente como meio de comprovação do valor total que foi retido nas folhas de pagamentos e que foi devidamente recolhido à Previdência Social (doc. 01);
2) Balancete Mensal da Receita Extra do mês de dezembro/2016 (doc. 02);
3) Balancete Mensal da Despesa Extra do mês de dezemDiário Oficial de Contas

bro/2016 (doc. 03);

16.718,80 nas Contribuições Previdenciárias- Servidor.

No DEMCSE pode-se comprovar que tanto na coluna
“Valores Retidos” quanto na coluna

Como todo o valor retido foi devidamente recolhido ao
INSS, sendo o saldo para o Exercício seguinte (2017) igual
a “0,00”, mesmo que os valores constantes da conta do
DEMDFL (R$ 110.293,75) estejam errados, o saldo para o
Exercício seguinte ali constante também é “0,00”.

“Valores Recolhidos” o valor total é de R$ 127.012,55, ou
seja, compatível com o valor constante do FOLRGP.
Nos Balancetes da Receita e Despesa Extra também o valor constante da Conta contábil 2.1.8.8.101.02.001 - Ficha 50.001 - INSS- é de R$ 127.012,55, o que também
confere com o relatório FOLRGP.
Assim sendo os documentos anexados comprovam que
o valor de R$ 127.012,55 descontado nas folhas de pagamentos foi devidamente registrado na contabilidade
e devidamente recolhido. Assim não houve pagamento
a menor em relação à diferença constante da DEMDFL.
Uma vez que os valores retidos foram devidamente recolhidos dentro do próprio Exercício de 2016, não há distorção nos resultados financeiro e patrimonial, conforme indicado no item 4.5.1.1 da Instrução Técnica.
Já no relatório DEMDFL, o valor constante de R$
110.293,75 realmente está incorreto, pois ali deveria
constar R$ 127.012,55. Quanto a este erro entramos em
contato com a empresa que fornece e faz manutenção
dos softwares da contabilidade e deles recebemos a informação de que foi apurado que o DEMDFL está disponibilizado a nível de contas/valores sintéticos e o correto seria disponibilizar a nível de constas/valores analíticos. E que providências já foram tomada para regularizar a situação de forma que já para o Exercício de 2017
o relatório evidencie as devidas contas e valores pormenorizados.
Por tudo que informamos e fazemos provar através de
documentos, não existe a divergência no valor de R$
www.tce.es.gov.br

Este saldo, sendo, de qualquer forma, “0,00”, não resulta em distorção nos resultados financeiro e patrimonial
pois não há valor a recolher.
Tratam-se, portanto, de inconsistências contábeis sanáveis e não causadoras de danos ao erário.
ANÁLISE: Esclareceu a defesa que o valor efetivamente retido em folha de pagamentos e que foi devidamente recolhido à Previdência Social, e, portanto correto, é
de R$ 127.012,55, e para comprovação encaminhou os
seguintes documentos através da Peça Complementar
11370/2017-2:
Demonstrativo Previdenciário Mensal dos Valores Retidos dos Servidores Recolhidos no Exercício totalizando
R$ 127.012,55 em valores retidos e recolhidos;
Balancete da Receita Extra orçamentária Dezembro/2016 evidenciando na conta 2.1.8.8.1.01.02.001
INSS R$ 127.012,55 arrecadado no ano;
Balancete da Despesa Extra orçamentária por Sub-Elemento Dezembro/2016 evidenciando na conta
2.1.8.8.1.01.02.001 INSS R$ 127.012,55 pago no ano
Alegou, ainda, que no DEMDFL - Demonstrativo da Dívida Flutuante o valor constante de R$ 110.293,75 está incorreto, pois o mesmo, segundo a empresa que fornece e faz manutenção dos softwares da contabilidade, está disponibilizado em nível de contas/valores sintéticos
e o correto seria disponibilizar em nível de constas/vaSegunda-feira, 16 de julho de 2018

46

ATOS DA 1a CÂMARA

lores analíticos e que providências já foram tomadas para regularizar a situação de forma que já para o Exercício
de 2017 o relatório evidencie as devidas contas e valores
pormenorizados.

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.

I RELATÓRIO

Diante de todo o exposto, e mediante os documentos
de prova do valor efetivamente retido em folha de pagamentos e devidamente recolhido à Previdência Social,
sugere-se afastar este indicativo de irregularidade.

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

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 acolher as razões
de defesa e julgar REGULARES as contas do senhor Eraldo José Sobreira Bravo frente à Câmara Municipal de
Muniz Freire no exercício de 2016, na forma do inciso
I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
plena quitação ao responsável, nos termos do artigo 85
do mesmo diploma legal, seguida do arquivamento dos
presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
4. Especificação do quórum:
Diário Oficial de Contas

ACÓRDÃO TC- 450/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03868/2015-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: FMSDSL - Fundo Municipal de Saúde de Divino de
São Lourenço
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Parte: AURECIL GONCALVES MURUCI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO – EXERCÍCIO
DE 2014 – JULGAR REGULAR COM RESSALVAS – DETERMINAÇÃO.
www.tce.es.gov.br

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Divino de
São Lourenço, sob a responsabilidade do senhor Aurecil
Gonçalves Muruci, referente ao exercício de 2014.
No Relatório Técnico 00163/2017-4 (fls. 88/100) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando a Instrução Técnica Inicial - ITI 00513/2017-7 (fls.
101/102) para a citação do responsável.
Destarte, o Núcleo de Controle de Documentos – NCD informou que não constava qualquer documentação protocolizada em alusão ao termo de citação 721/2017, em
nome do Sr. Aurecil Gonçalves Muruci.
Considerando a inércia do responsável, foi decretada revelia do Sr. Aurecil Gonçalves Muruci, nos termos do art.
301, parágrafo único da Resolução TC Nº 261, de 4 de
junho de 2013, conforme despacho 51935/2017-1 (fl.
112).
Adiante, a Secretaria de Controle Externo de Contas –
Secex Contas elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
ITC 05117/2017-3 (fls. 113/120), concluindo nos seguintes termos:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO, exercício de 2015, formalizada de acordo com
a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a
responsabilidade do Sr., Aurecil Gonçalves Muruci, concluindo-se mantidas as seguintes irregularidades, conforme segue:
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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2.1 Não comprovação do saldo registrado no balanço patrimonial através do inventário de bens móveis.
(Item 4.3.1 do RT00163/2017-4)

Com fundamento no artigo 135, I da Lei Complementar
Estadual 621/2012, que seja aplicada multa pecuniária a
gestora responsável;

Base Legal: Art. 85 a 89, 94 a 96, 100, 101, 105, 106, II da
Lei 4.320/64; art. 37 da Constituição Federal/88 c/c arts
94 a 96 da Lei 4.320/64; IN TC 28/2013.

Com fundamento no artigo 1º, XVI da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 329, §7º do RITCEES,
que seja determinado ao atual gestor, ou quem venha
sucedê-lo;

2.2 Não comprovação do saldo registrado no balanço patrimonial através do inventário de bens imóveis.
(Item 4.3.2 do RT00163/2017-4)
Base Legal: Art. 85 a 89, 94 a 96, 100, 101, 105, 106, II da
Lei 4.320/64; art. 37 da Constituição Federal/88 c/c arts
94 a 96 da Lei 4.320/64; IN TC 28/2013.
2.3 Não comprovação do saldo registrado no balanço
patrimonial através do inventário de bens no almoxarifado. (Item 4.3.3 do RT00163/2017-4)
Base Legal: Art. 85 a 89, 94 a 96, 100, 101, 105, 106, II da
Lei 4.320/64; art. 37 da Constituição Federal/88 c/c arts
94 a 96 da Lei 4.320/64; IN TC 28/2013.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULARES as contas do
Sr. AURECIL GONÇALVES MURUCI, Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço no exercício
de funções de ordenador de despesas, no exercício de
2015, na forma do artigo 84, III da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Respeitando 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:
Diário Oficial de Contas

Que encaminhe nas futuras prestações de contas documentação comprovando a legalidade e motivação em relação aos processos de baixas de bens patrimoniais juntamente com o termo circunstanciado do levantamento
do respectivo inventário;
Que sejam tomadas as providências, com a finalidade
de realizar e informar em notas explicativas das futuras
prestações de contas as medidas adotadas e os ajustes
contábeis realizados em função das divergências encontradas nos saldos dos bens móveis, imóveis e demais estoques de bens patrimoniais em 2015;
Que não permita que a comissão de inventário seja composta por membros responsáveis pelos bens a serem inventariados.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o em. procurador Luciano Vieira elaborou o parecer PPJC 00984/2018-6 (fls.
125/127) e manifestou-se de acordo com área técnica.
II FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Quanto às irregularidades remanescentes, passo a expor
as razões que formaram meu convencimento.
www.tce.es.gov.br

II.1 IRREGULARIDADES
II.1.1 Não comprovação do saldo registrado no balanço
patrimonial através do inventário de bens móveis (Item
4.3.1 da ITI 513/2017; 2.1 da ITC 5117/2017)
Base normativa: Art. 85 a 89, 94 a 96, 100, 101,105, 106,
II da Lei 4.320/64; art.37 da Constituição Federal/88 c/c
arts 94 a 96 da Lei 4.320/64; IN TC 28/2013.
O presente indicativo de irregularidade trata-se da divergência apontada de R$ 3.867,06 entre o registro contábil
no balanço patrimonial e o registro físico no inventário
de bens móveis, conforme demonstrado abaixo:
No Relatório Técnico 163/2017-4, a irregularidade em tela fora apontada da seguinte forma:
Ao analisar o balanço patrimonial constatou-se o registro de bens móveis no valor de R$164.595,14. Entretanto, no inventário consta o valor de R$168.462,20 (fls.
50/56) resultando na diferença de R$-3.867,06, ou seja,
constam móveis no inventário que não foram registrados
no Balanço Patrimonial.
Ressalta-se que art. 94 a 96 da Lei 4.320/64 determinam
as informações necessárias que deverão conter os registros dos bens móveis e imóveis:
Da Contabilidade Patrimonial e Industrial
Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de
caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.
Art. 95 A contabilidade manterá registros sintéticos dos
bens móveis e imóveis.
Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na
contabilidade.
Assim, considerando que não foi possível o confronto de
valores registrados no inventário e no balanço patrimonial que, por sua vez, devem cumprir com a legislação, é
necessária a citação do responsável para apresentar as
justificativas, e caso necessário, encaminhe documentos
comprobatórios para esclarecer a situação encontrada.
Em vista do indício de irregularidade, o responsável foi
devidamente citado para apresentar as razões e justificativas quanto à divergência apontada pela área técnica,
de modo que regularizasse a mesma.
Todavia, não havendo justificativas nos autos, a área
técnica, em fase da elaboração da peça conclusiva (ITC
5117/2017), opinou por manter o indicativo de irregularidade apontado neste tópico.
Pois bem,
Analisando os autos, entendo que assiste razão à área
técnica quanto ao não cumprimento dos artigos 94, 95
e 96 da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964 e das divergências apresentadas no inventário de bens móveis.
Entretanto, divirjo da conclusão pela irregularidade das
contas, pois 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,
Diário Oficial de Contas

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, nos itens 7, 8, 9 e 17 apresenta os novos
prazos para o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis; de infraestrutura, cultural e estoques, respectiva depreciação, amortização ou
exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável,
nos prazos entre 2016 a 2021 para a implantação dos sistemas e registros contábeis.
Diante do exposto, opino pela manutenção deste indicativo de irregularidade, destacando que o presente item
por si só não possui potencial ofensivo para macular as
contas, tendo em vista tratar-se de impropriedade ou
falta de natureza formal, sem gravidade e que não representou dano injustificado ao erário, nos moldes do art.
84, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Contudo, determino ao gestor atual que atente para os
prazos da Instrução Normativa 36/2016 quanto à preparação de sistemas e outras providências de implantação
e a obrigatoriedade dos registros contábeis e encaminhe
os inventários de bens móveis na próxima prestação de
contas.
II.1.2 Não comprovação do saldo registrado no balanço patrimonial através do inventário de bens imóveis
(Item 4.3.2 da ITI 513/2017; 2.2 da ITC 5117/2017)
www.tce.es.gov.br

Base normativa: Art. 85 a 89, 94 a 96, 100, 101,105, 106,
II da Lei 4.320/64; art.37 da Constituição Federal/88 c/c
arts 94 a 96 da Lei 4.320/64; IN TC 28/2013.
O presente indicativo de irregularidade trata-se da divergência apontada de R$ 344.753,58 entre o registro contábil no balanço patrimonial e o registro físico no inventário de bens imóveis, conforme demonstrado abaixo:
No Relatório Técnico 163/2017-4, a irregularidade em tela fora apontada da seguinte forma:
Ao analisar o balanço patrimonial constatou-se o registro de bens imóveis no valor de R$344.753,58. Entretanto, o arquivo de inventário de bens imóveis (fls. 57/61)
encaminhado não consta nenhum registro de bens. Assim, permaneceu a divergência entre valores registrados
no balanço patrimonial e nenhum valor registrado no inventário.
Ressalta-se que art. 94 a 96 da Lei 4.320/64 determinam
as informações necessárias que deverão conter os registros dos bens móveis e imóveis:
Da Contabilidade Patrimonial e Industrial
Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de
caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.
Art. 95 A contabilidade manterá registros sintéticos dos
bens móveis e imóveis.
Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis
terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na
contabilidade.
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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Assim, considerando que não foi possível o confronto de
valores registrados no inventário e no balanço patrimonial que, por sua vez, devem cumprir com a legislação, é
necessária a citação do responsável para apresentar as
justificativas, e caso necessário, encaminhe documentos
comprobatórios para esclarecer a situação encontrada.
Em vista do indício de irregularidade, o responsável foi
devidamente citado para apresentar as razões e justificativas quanto à divergência apontada pela área técnica,
de modo que regularizasse a mesma.
Todavia, não havendo justificativas nos autos, a área
técnica, em fase da elaboração da peça conclusiva (ITC
5117/2017), opinou por manter o indicativo de irregularidade apontado neste tópico.
Pois bem,
Analisando os autos, entendo que assiste razão à área
técnica quanto ao não cumprimento dos artigos 94, 95
e 96 da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964 e das divergências apresentadas no inventário de bens imóveis.
Entretanto, divirjo da conclusão pela irregularidade das
contas, pois 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, deDiário Oficial de Contas

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.

O presente indicativo de irregularidade trata-se da divergência apontada de R$ 784.002,14 entre o registro contábil no balanço patrimonial e o registro físico no inventário de bens no almoxarifado, conforme demonstrado
abaixo:

Assim, considerando que a referida IN 36/2016, em seu
anexo único, nos itens 7, 8, 9 e 17 apresenta os novos
prazos para o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis; de infraestrutura, cultural e estoques, respectiva depreciação, amortização ou
exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável,
nos prazos entre 2016 a 2021 para a implantação dos sistemas e registros contábeis.

No Relatório Técnico 163/2017-4, a irregularidade em tela fora apontada da seguinte forma:

Diante do exposto, opino pela manutenção deste indicativo de irregularidade, destacando que o presente item
por si só não possui potencial ofensivo para macular as
contas, tendo em vista tratar-se de impropriedade ou
falta de natureza formal, sem gravidade e que não representou dano injustificado ao erário, nos moldes do art.
84, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Contudo, determino ao gestor atual que atente para os
prazos da Instrução Normativa 36/2016 quanto à preparação de sistemas e outras providências de implantação
e a obrigatoriedade dos registros contábeis e encaminhe
os inventários de bens imóveis na próxima prestação de
contas.
II.1.3 Não comprovação do saldo registrado no balanço
patrimonial através do inventário de bens no almoxarifado (Item 4.3.3 da ITI 513/2017; 2.3 da ITC 5117/2017)
Base normativa: Art. 85 a 89, 94 a 96, 100, 101,105, 106,
II da Lei 4.320/64; art.37 da Constituição Federal/88 c/c
arts 94 a 96 da Lei 4.320/64; IN TC 28/2013.
www.tce.es.gov.br

Ao analisar o balanço patrimonial constatou-se o não registro de bens no almoxarifado. Entretanto, no inventário consta o valor de R$784.002,14 – materiais de consumo (fls. 62/78).
Assim, considerando que não foi possível o confronto de
valores registrados no inventário e no balanço patrimonial que, por sua vez, devem cumprir com a legislação, é
necessária a citação do responsável para apresentar as
justificativas, e caso necessário, encaminhe documentos
comprobatórios para esclarecer a situação encontrada.
Em vista do indício de irregularidade, o responsável foi
devidamente citado para apresentar as razões e justificativas quanto à divergência apontada pela área técnica,
de modo que regularizasse a mesma.
Todavia, não havendo justificativas nos autos, a área
técnica, em fase da elaboração da peça conclusiva (ITC
5117/2017), opinou por manter o indicativo de irregularidade apontado neste tópico.
Pois bem,
Analisando os autos, entendo que assiste razão à área
técnica quanto ao não cumprimento dos artigos 94, 95
e 96 da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964 e das divergências apresentadas no inventário de bens no almoxarifado.
Entretanto, divirjo da conclusão pela irregularidade das
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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contas, pois 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, 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, nos itens 7, 8, 9 e 17 apresenta os novos
prazos para o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis; de infraestrutura, cultural e estoques, respectiva depreciação, amortização ou
exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável,
nos prazos entre 2016 a 2021 para a implantação dos sistemas e registros contábeis.
Diante do exposto, opino pela manutenção deste indicativo de irregularidade, destacando que o presente item
por si só não possui potencial ofensivo para macular as
contas, tendo em vista tratar-se de impropriedade ou
falta de natureza formal, sem gravidade e que não representou dano injustificado ao erário, nos moldes do art.
84, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Contudo, determino ao gestor atual que atente para os
Diário Oficial de Contas

prazos da Instrução Normativa 36/2016 quanto à preparação de sistemas e outras providências de implantação
e a obrigatoriedade dos registros contábeis e encaminhe
os inventários de bens no almoxarifado na próxima prestação de contas.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo exposto, divergindo parcialmente do entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO para que este Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. sejam mantidas as seguintes irregularidades, sem o
condão de macular as contas, conforme já fundamentado neste voto:
1.1.1. Não comprovação do saldo registrado no balanço
patrimonial através do inventário de bens móveis (Item
4.3.1 da ITI 513/2017; 2.1 da ITC 5117/2017);
1.1.2. Não comprovação do saldo registrado no balanço patrimonial através do inventário de bens imóveis
(Item 4.3.2 da ITI 513/2017; 2.2 da ITC 5117/2017);
1.1.3. Não comprovação do saldo registrado no balanço
patrimonial através do inventário de bens no almoxarifado (Item 4.3.3 da ITI 513/2017; 2.3 da ITC 5117/2017).
1.2. que sejam julgadas REGULARES COM RESSALVAS as
www.tce.es.gov.br

contas do Fundo Municipal de Saúde de Divino de São
Lourenço referentes ao exercício de 2014, de responsabilidade pela gestão dos atos administrativos, financeiros, orçamentários e patrimoniais do Senhor Aurecil
Gonçalves Muruci, nos termos do artigo 84, inciso II, da
Lei Complementar Estadual 621/2012;
1.3. que seja DETERMINADO ao atual gestor ou a quem
lhe suceder:
1.3.1. Que atente para os prazos da Instrução Normativa 36/2016 quanto à preparação de sistemas e outras
providências de implantação e a obrigatoriedade dos registros contábeis e encaminhe os inventários dos bens
móveis, imóveis e almoxarifado na próxima prestação de
contas;
1.3.2. Que não permita que a comissão de inventário seja composta por membros responsáveis pelos bens a serem inventariados.
1.4. Dê-se ciência aos interessados e, após os trâmites
legais, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).
4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
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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- 451/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03779/2015-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: IPS/SMJ - Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Santa Maria de Jetibá
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: ROQUE JOSE PASOLINI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – 2014 – REGULAR COM
RESSALVAS – DETERMINAÇÃO – DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
do Instituto de Previdência dos Servidores do Município
de Santa Maria de Jetibá, relativa ao exercício de 2014,
sob a responsabilidade do Sr. Roque José Pasoline - Diretor Presidente.

Diário Oficial de Contas

Em razão dos fatos narrados na Instrução Técnica Inicial
nº 2108/2015 (fl. 16), determinou-se, através da Decisão
Monocrática nº 1553/2016-5, a notificação do responsável, tendo o mesmo apresentado às folhas 24-25, documentação.

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, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.

Na sequência dos atos e fatos, a área técnica emitiu o
Relatório Técnico nº 00395/2016-1 (fls. 38-51) e a Instrução Técnica Inicial nº 01018/2016-1 (fls. 52-53), tendo sido encapado seus termos, bem como determinado a citação do responsável, conforme a Decisão Monocrática
01553/2016-5.

É o sucinto relatório.

Em resposta ao Termo de Citação nº 50070/2016-8 (fl.
57), o responsável apresentou, tempestivamente, suas
razões de defesa, conforme documentação acostada às
folhas 62-64 dos autos.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo
de Previdência e Pessoal – Secex Previdência, nos termos
da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 04553/2017-9 (fls.
69-82), opinou pela irregularidade das contas, em razão
da mantença dos indicativos de irregularidades constantes dos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer 00835/2018-1, da lavra do Procurador, Dr. Luciano Vieira, em consonância com a área técnica, pugnou
no mesmo sentido, acrescentando à aplicação de multa
pecuniária ao gestor.
Registre-se que, na 10ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara,
realizada no dia 11/04/2018, o Sr. Sebastião Luiz Siller,
Contador do Instituto de Previdência de Santa Maria de
Jetibá, compareceu e exerceu o direito de sustentação
oral, representando o Presidente do órgão, o Sr. Roque
Pazolini, sendo os autos mantidos em pauta.
www.tce.es.gov.br

VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Santa Maria de Jetibá – IPSSMJ, relativa ao exercício de
2014, necessário é a sua análise para posterior deliberação, em razão da documentação que lhe deu suporte.
DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
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 constantes dos itens 2.1, 2.2,
2.3, 2.4 e 2.5, bem como aplicação de multa pecuniária
ao gestor.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
04553/2017-9, litteris:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando os indicativos de irregularidades expressos no Relatório Técnico 00395/2016-1 (fls. 38-51), na ITI
01018/2016-1 (fls. 52-54), na DECM 01553/2016-5 (fls.
55 e 56), e no Termo de Citação 50070/2016-8 (fl. 57); e
diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Resolução TC nº 261/2013;
Considerando que o presidente do Instituto de PrevidênSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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cia dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, relativo ao exercício de 2014, Sr. ROQUE JOSÉ PASOLINI, atendeu ao Termo de Citação emitido por este Tribunal e encaminhou sua defesa;
Considerando que as justificativas apresentadas não foram suficientes para sanearem as seguintes irregularidades:
2.1. EXISTÊNCIA NO BALANÇO FINANCEIRO DE PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA NO VALOR DE R$
1.189.012,87 SEM REGISTRO EM NOTA EXPLICATIVA
(ITEM 3.1.1 DO RT).
Base legal: Art. 50 da LC 101/2000, Lei 4.320/64.
2.2. EXISTÊNCIA NO BALANÇO PATRIMONIAL DE DÍVIDA ATIVA NO VALOR DE R$ 3.550.477,05, SEM MEDIDAS DE COBRANÇA E SEM REGISTRO EM NOTA EXPLICATIVA (ITEM 3.1.2 DO RT).
Base Legal: Art. 50 da LC 101/2000 e Lei nº 4.320/64
2.3. PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE (ITEM 3.3.1 DO RT).
Base Legal: Lei 9.717/1998, art. 1º, inciso I; Portaria MPS
403/2008, art. 17.
2.4. AUSÊNCIA DE EQUILÍBRIO ATUARIAL DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA APURADO NA AVALIÇÃO
ATUARIAL ANUAL (ITEM 3.4.1 DO RT)
Base Legal: art. 40, caput da Constituição Federal, art.
1º da Lei 9.717/1998 e art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
2.5 AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA LEI DAS ALÍQUOTAS
PREVIDENCIÁRIAS COM O OBJETIVO DE COBRIR O DÉFICIT ATUARIAL NO MONTANTE DE R$ 46.754.234,07
(ITEM 3.4.2 DO RT)
Diário Oficial de Contas

Base Legal: art. 40, caput, da Constituição Federal, art.
1º da Lei 9.717/98 e arts. 18 e 19 da Portaria MPS Nº
403/2008.

de desses ativos atrelados a índice de preços, permitem
que os investidores alcancem sua meta atuarial (inflação + 6% a. a.).

Opina-se, quanto ao aspecto técnico-contábil, pela IRREGULARIDADE da Prestação de Contas, relativa ao
exercício de 2014, do presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Município de Santa Maria de Jetibá, Sr. ROQUE JOSÉ PASOLINI, nos termos do art. 84,
inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar nº 621/2012,
e do art. 163, inciso IV, do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013). – g.n

Apresentou tabela expondo a situação do ativo do Instituto, argumentando que, mesmo com as perdas, conseguiu superar o mínimo de rendimento exigido pela legislação, assim demonstrando:

Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 00835/2018-1, acompanhou
in totum o posicionamento da área técnica, acrescentando à aplicação de multa ao gestor.
Em 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 constante dos autos, bem como da legislação aplicável, a saber:
1.1 EXISTÊNCIA NO BALANÇO FINANCEIRO DE PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA NO VALOR DE R$
1.189.012,87, SEM REGISTRO EM NOTA EXPLICATIVA
(ITEM 2.1-ITC).
Base Normativa: artigo 50 da Lei Complementar Federal
101/2000; e Lei Federal 4.320/1964.
O responsável justificou, em síntese, que a maioria dos
fundos em que o Instituto investe são os indicados para os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, formados, em sua maioria, por NTN-B, que são títulos públicos do tesouro nacional, que remuneram com a inflação mais a taxa real de juros, e que, apesar da volatilidawww.tce.es.gov.br

Valor inicial em 31/12/2013
R$ 24.360.368,39
IPCA/2014 = 6,41% + 6% = 12,41%
R$ 3.023.121,72
Rendimento acumulado
R$ 4.295.830,87
- Perdas em aplicações em 2014
R$ 1.189.012,87
= Valor líquido dos rendimentos em 2014
R$ 3.106.818,00
Percentual apurado dos rendimentos 12,75% = 0,34% maior
do que o exigido

O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade, contra argumentando, em
síntese, o seguinte:
- O Instituto elaborou Política de Investimento para o
exercício de 2014, conforme Ata da Reunião do Conselho de Política de Investimentos, de 12/11/2013 (REPOL
E DEMPOL desta PCA), dentro dos limites impostos pela Resolução 3922/2010 do Conselho Monetário Nacional – CMN;
- O gestor demonstrou que, mesmo com a perda, os rendimentos acumulados, em 2014, absorveram a perda,
superando o mínimo exigido por lei, porém, a irregularidade versa sobre a ausência de nota explicativa, o que
não foi justificado.
Examinando o acervo processual, verifico do CD acostado à fl. 3, uma nota explicativa assinada pelo Contador,
encaminhada a título de mensagem, a qual foi elaborada de forma tão sucinta que nada informa sobre as demonstrações contábeis.
Segunda-feira, 16 de julho de 2018

53

ATOS DA 1a CÂMARA

Em assim sendo, entendo que assiste razão à área técnica, pois, o gestor se preocupou em justificar a perda nas
aplicações financeiras, não se manifestando sobre a ausência do registro em notas explicativas das referidas
perdas, sendo isto o que foi o requerido na sua citação.

corrigido, conforme o Balancete Contábil de Verificação,
sendo ajustado, também, na Avaliação Atuarial de 2015.

Posto isto, considerando que a ausência de registro em
notas explicativas não está afeta ao gestor, mas ao setor
contábil, divirjo parcialmente do entendimento técnico
e do Órgão Ministerial, mantenho a presente irregularidade, sem o condão de macular as contas, expedindo-se determinação no sentido de que se proceda, nas
próximas contas, o registro em notas explicativas, de todas as ocorrências desse tipo, verificadas nas demonstrações contábeis, bem como a juntada de documentos
comprobatórios dos lançamentos de acertos contábeis.

- Foi confirmado o acerto realizado no Balanço de 2015
(BALPAT), no entanto, não foi apresentada documentação de suporte com o acerto da contabilização, tendo sido questionado na análise das contas de 2015, conforme
Relatório Técnico 264/2017-1 (Processo TC 10319/20167).

Alerte-se ao gestor que, caso não se atenda a determinação ora expedida, poderá esta Corte de Contas julgar
irregulares as contas em que ocorrerem a mesma falha,
conforme o artigo 84, § 1º, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
1.2. EXISTÊNCIA NO BALANÇO PATRIMONIAL DE DÍVIDA ATIVA NO VALOR DE R$ 3.550.477,05, SEM MEDIDAS DE COBRANÇA E SEM REGISTRO EM NOTA EXPLICATIVA (ITEM 2.2-ITC).
Base normativa: artigo 50 da Lei Complementar Federal
101/2000; e Lei Federal 4.320/1964.
O responsável alegou, em síntese, que o referido valor
foi lançado em duplicidade como Crédito a Curto Prazo,
11250501000 – Demais Dívida Ativa Tributária e no Plano Previdenciário, 227210598 – Outros Créditos do Plano de Amortização, considerando um valor apurado na
Avaliação Atuarial do presente exercício, devidamente
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O subscritor da Instrução Técnica conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade contra argumentando, em
síntese, o seguinte:

Examinando o acervo processual, verifico que procedem
as informações técnicas quanto à ocorrência da irregularidade, em 2014, e do acerto em 2015.
Com relação à ausência de registro em notas explicativas, verifiquei, no item anterior, que consta do CD acostado à fl. 3, uma nota explicativa assinada pelo Contador,
encaminhada a título de mensagem, a qual foi elaborada
de forma tão sucinta que nada informa sobre as demonstrações contábeis.
No tocante à ausência de envio, junto com a defesa, de
documentação de suporte comprovando a contabilização do acerto realizado, entendo que o acerto foi efetuado no exercício de 2015, devendo, portanto, estar
comprovada a devida contabilização na Prestação de
Contas daquele exercício, não cabendo tal exigência
nas presentes contas, onde não ocorreram os acertos.

deva ser afastada tal exigência dessas contas, remetendo a análise para a prestação de contas do exercício de
2015.
Posto isto, considerando que a ausência de registro em
notas explicativas não está afeta ao gestor, mas ao seu
setor contábil, divirjo parcialmente do entendimento
técnico e do Órgão Ministerial, mantenho a presente irregularidade, sem o condão de macular as contas, expedindo-se determinação no sentido de que se proceda,
nas próximas contas, ao registro em notas explicativas de
todas as ocorrências desse tipo, verificadas nas demonstrações contábeis, bem como a juntada de documentos
comprobatórios dos lançamentos de acertos contábeis.
Alerte-se ao gestor e ao seu setor contábil, que, caso não
se atenda a determinação expedida, poderá esta Corte
de Contas julgar irregulares as contas em que ocorrerem
a mesma falha, conforme o artigo 84, § 1º, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
1.3 PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE (ITEM 2.3-ITC).
Base normativa: artigo 1º, inciso I, da Lei Federal
9717/1998; e artigo 17, da Portaria MPS 403/2008.

Ademais, como mencionou o subscritor da ITC, tal documentação está sendo requerida naquela Prestação de
Contas (2015) onde ocorreram os acertos.

De acordo com o relato técnico, foi verificado no Balancete de Verificação (BALVER), registros das provisões
matemáticas previdenciárias com valores divergentes
do Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial
(DRAA), ou seja, no BALVER os valores foram contabilizados como se houvesse segregação de massa, e, o DEMAAT apresenta avaliação atuarial como se não houvesse
tal segregação (plano previdenciário e financeiro).

Assim sendo, e, para que não seja o gestor apenado pela mesma inconsistência em dois exercícios, entendo que

O gestor alegou, em síntese, que a inconsistência no lançamento contábil realmente ocorreu e que será corrigi-
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da no exercício de 2016.
O subscritor da ITC sugeriu a mantença da irregularidade
contra argumentando, em síntese, o seguinte:
- Os registros contábeis equivocados concorreram para
ocultar informação imprescindível aos usuários, à sociedade e, principalmente, aos segurados do Instituto, haja vista que, no Passivo Não Circulante o passivo atuarial
é de R$ 22.352.765,47, e o passivo atuarial apurado, no
DRAA, é de R$ 69.106.999,54;
- Erros contábeis de tais montas, frustram a finalidade da
própria contabilidade e inobservam as normas de contabilidade aplicadas ao setor público, em especial a NBC T
16.5 (Resolução CFC 1132/2008), que estabelece as características dos registros contábeis, dentre as quais a
confiabilidade, a fidedignidade, a integridade e a tempestividade, a serem observadas pelos contabilistas.
Examinando o acervo processual, verifico do CD inserido
à fl. 3 dos autos, que dele consta o Demonstrativo da Dívida Fundada (DEMDIF- Anexo 16), onde resta demonstrado o valor das provisões matemáticas previdenciárias registrado no Passivo Não Circulante, como o saldo verificado no relatório dos cálculos atuariais, (R$
22.352.765,47) já deduzido o resultado atuarial negativo (R$ 46.754.234,07), tal como consta do arquivo DEMAAT 2, constante do mesmo CD.
O que a área técnica entende, no entanto, é que o somatório desses dois valores esteja registrado como provisões matemáticas previdenciárias, o que monta, exatamente, R$ 69.106.999,54.
Acerca do tema, o § 1º, do artigo 17, da Portaria MPS
403/2008 define o passivo atuarial do RPPS como sendo as reservas matemáticas previdenciárias, que corDiário Oficial de Contas

respondem aos compromissos líquidos do plano de benefícios.
O § 3º, do mesmo artigo, estabelece que as reservas matemáticas previdenciárias (ou seja, os compromissos líquidos do plano de benefícios) serão registradas no Passivo Exigível a Longo Prazo, no grupo de contas denominado Provisões Matemáticas Previdenciárias.
O § 4º, do mesmo artigo, estabelece que o resultado
atuarial será obtido pela diferença entre o passivo atuarial (reservas matemáticas previdenciárias ou compromissos líquidos do plano de benefícios) e o ativo real líquido, este, representativo dos recursos já acumulados
pelo RPPS.
Conforme se vê do Balanço Patrimonial, o passivo atuarial (R$ 22.352.765,47) corresponde à diferença entre o ativo total (R$ 31.921.656,40) e o patrimônio líquido (ativo real líquido) acumulando no exercício (R$
9.568.890,93).
Com relação aos lançamentos contábeis com base na segregação de massa, assumiu o gestor que será corrigido
no exercício de 2016.
Posto isto, considerando-se que se trata de equívocos
contábeis não afetos ao gestor, mas ao contador, divirjo
parcialmente do entendimento técnico e do Órgão Ministerial, mantenho a presente irregularidade, porém,
sem o condão de macular as contas.
1.4 AUSÊNCIA DE EQUILÍBRIO ATUARIAL DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA APURADO NA AVALIAÇÃO
ATUARIAL ANUAL (ITEM 2.4-ITC).
Base normativa: artigo 40, caput, da Constituição Federal; artigo 1º, da Lei Federal 9717/1998; e artigo 69, da
Lei Complementar Federal 101/2000.
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Segundo o relato técnico, o Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial apresentou evolução de 24,55%
do déficit atuarial de R$ 37.539.105,60, em 2013, para
R$ 46.724.234,07, em 2014, indicando desequilíbrio atuarial.
O gestor alegou, em síntese, que, conforme relatado pelo atuário em 2013, base 31/12/2012, o déficit atuarial
era de R$ 65.762.377,21, o que foi reduzido, em 2014
(base 31/12/2013), para R$ 46.754.234,07.
Informou que estava em vigor a Lei Municipal 1489, de
28/12/2012, tendo a avaliação sugerido alteração no
aporte, bem como nova lei para adequação dos valores
dos aportes, sendo encaminhado ao Executivo as devidas alterações, o qual, por sua vez, encaminhou ao Legislativo, sendo aprovada e sancionada a Lei Municipal
1758, de 19/5/2015, acreditando-se ter sanado esta inconsistência.
O subscritor da ITC sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, o seguinte:
- Anualmente e na data do balanço, o ente deverá apurar e manter a sua condição de equilíbrio atuarial. É uma
meta a ser alcançada, sendo que as providências devem
ser tomadas no exercício subsequente ao do cálculo;
- Verifica-se do DEMAAT desta PCA que a avaliação atuarial foi realizada em 31/12/2013, com data-base de
30/12/2013, porém, o Demonstrativo de Resultado da
Avaliação Atuarial somente foi entregue em 2/7/2014,
sendo que a lei somente foi editada em 19/5/2015, ou
seja, no exercício de 2014 o RPPS estava em condição
de desequilíbrio atuarial.
Desta feita, entendo que a data de 30 de dezembro de
2013, refere-se apenas ao ponto em que são obtidas as
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informações necessárias à elaboração do cálculo atuarial, sendo evidente que os mesmos não são realizados
na mesma data, o que justifica a entrega dos cálculos e
o respectivo relatório com as proposições de alterações
dos valores dos aportes através de lei.
Da mesma forma, justifica-se a data em que a lei correspondente foi aprovada pelo Legislativo e sancionada
pelo Executivo, sendo de suma importância que sejam
providenciados os cálculos atuariais anuais, bem como
providenciada e editada a lei que alterou os valores dos
aportes devidos pelo município visando o alcance do
equilíbrio atuarial, o que fora efetivado no caso.
Ademais, o tema ora discutido é a apuração de déficit
atuarial, o que ocorre com grande parte dos RPPS do País, não se constitui a princípio irregularidade, sendo a ausência de providências para saná-lo, esta sim, seria uma
irregularidade, mas não constitui este o caso em discussão.
Posto isto, divirjo do entendimento técnico e do Órgão
Ministerial, afasto a presente irregularidade em face
das razões antes expendidas.
1.5 AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA LEI DAS ALÍQUOTAS
PREVIDENCIÁRIAS COM O OBJETIVO DE COBRIR O DÉFICIT ATUARIAL NO MONTANTE DE R$ 46.754.234,07
(ITEM 2.5-ITC).
Base normativa: artigo 40, caput, da Constituição Federal; artigo 1º, da Lei Federal 9717/1998; e artigos 18 e 19
da Portaria MPS 403/2008.
De acordo com o relato técnico, verificou-se do demonstrativo DEMAAT que o atuário sugeriu alternativas para
amortização do déficit, no entanto, não consta dos documentos desta PCA informações sobre as providências
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necessárias para promover o equilíbrio atuarial, conforme determina a Portaria MPS 403/2008.
O gestor alegou, em síntese, que foram encaminhadas
ao Executivo as devidas alterações, o qual, por sua vez,
encaminhou ao Legislativo, sendo aprovada e sancionada a Lei Municipal 1758 de 19/5/2015, acreditando ter
sanado esta inconsistência.
O subscritor da ITC sugeriu a mantença da irregularidade
contra argumentando, em síntese, o seguinte:
- A avaliação atuarial realizada, em 31/12/2013, cujo demonstrativo dos resultados foi entregue, em 2/7/2014,
havendo considerável lapso de tempo entre a apuração
do déficit e a implementação do plano de amortização
por meio da Lei Municipal 1758/2015;
- Anualmente e na data do balanço, o ente deverá apurar e manter a sua condição de equilíbrio atuarial. É uma
meta a ser alcançada, sendo que as providências devem ser tomadas no exercício subsequente ao do cálculo (31/12/2013);
- Tendo o gestor os resultados atuariais da competência
de 31/12/2013, deveria ele envidar esforços para que a
lei fosse editada e os seus efeitos vigorassem no exercício de 2014, no entanto, somente encaminhou ofício ao
Poder Executivo para que pudesse encaminhar projeto
de lei ao Legislativo, no decorrer do exercício de 2015,
sendo a lei editada em 19/5/2015, vigendo a partir da
sua publicação.
Desta feita, entendo que a data de 30 de dezembro de
2013, refere-se apenas ao ponto em que são obtidas as
informações necessárias à elaboração do cálculo atuarial, sendo evidente que os mesmos não são realizados
na mesma data, o que justifica a entrega dos cálculos e
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o respectivo relatório com as proposições de alterações
dos valores dos aportes através de lei, em 2/7/2014,
até mesmo em razão da competência dos atos e da complexidade dos procedimentos envolvidos.
Da mesma forma, justifica-se a data de 19/5/2015, em
que a lei correspondente foi aprovada pelo Legislativo e
sancionada pelo Executivo. O que se mostra relevante é
que foram realizados os cálculos atuariais anuais, bem
como providenciada e editada a lei que alterou os valores dos aportes devidos pelo município visando o alcance do equilíbrio atuarial.
Verifico, ainda, do demonstrativo DEMAAT nº 4 e 5, do
Quadro 5, constante do CD, inserido à fl. 3 dos autos,
que a projeção atuarial apresentada pelo atuário, embora entregue em julho de 2014, abarca os exercícios de
2014 a 2088, devendo a lei municipal ter alcançado o
mesmo período, corrigindo-se assim, a insuficiência da
lei anterior, de 2013.
Registre-se, por fim, que as razões de defesa apresentadas em sede de sustentação oral pelo Contador do Jurisdicionado, Sr. Sebastião Luiz Siller, não acrescentaram
elementos capazes de modificar a defesa antes apresentada, motivo pelo qual não foram indicados na análise de
cada indicativo de irregularidade enfrentado.
Posto isto, divirjo do entendimento técnico e do Órgão
Ministerial, afasto a presente irregularidade em face
das razões antes expendidas.
2. 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.
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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. MANTER os indicativos de irregularidades constantes dos itens 2.1, 2.2 e 2.3 desta decisão (itens 2.1, 2.2 e
2.3 da ITC 04553/2017-9), sem o condão de macular as
contas, pelas razões antes expendidas;
1.2. AFASTAR os indicativos de irregularidades constantes dos itens 2.4 e 2.5 desta decisão (itens 2.4 e 2.5 da
ITC 04553/2017-9), pelas razões antes expendidas;
1.3. Julgar REGULAR COM RESSALVAS, a Prestação de
Contas Anual do Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Santa Maria de Jetibá, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Roque José
Pasolini – Diretor Presidente, em razão da mantença dos
indicativos de irregularidades, constantes dos itens 2.1,
2.2 e 2.3 desta decisão, sem o condão de macular as contas, pelas razões antes expendidas;
1.4. DETERMINAR ao atual gestor do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de
Jetibá, o seguinte:
1.4.1. Promova, nas próximas contas, o registro, em notas explicativas, de todas as ocorrências do tipo “perdas
em aplicações financeiras”, “dívida ativa em valor elevado” ou “erros de lançamentos contábeis”, e outros, verificadas nas demonstrações contábeis, bem como a juntada de documentos comprobatórios dos lançamentos
de acertos contábeis efetuados (itens 2.1 e 2.2);
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1.4.2. Observe o gestor e o seu setor contábil, que, caso
não se atenda a determinação do item anterior, poderá
esta Corte de Contas julgar irregulares as contas em que
ocorrerem a mesma falha, conforme disposto no artigo
84, § 1º, da Lei Complementar Estadual 621/2012.

ACÓRDÃO TC- 452/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04045/2015-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014

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

UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

2. Unânime.

Partes: VALDINEI COSTALONGA, JOSELI JOSE MARQUEZINI

3. Data da Sessão: 25/04/2018 - 12ª 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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
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Relator: Marco Antônio da Silva

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2014 - MULTA - IRREGULAR - DETERMINAÇÃO – ENCAMINHAR AO MPEC ARQUIVAR APÓS TRÂNSITO EM JULGADO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Joseli José Marquezini – Secretário Municipal
de Saúde.
O responsável foi regularmente citado, através da Decisão Monocrática 01756/2016-4 e Termo de Citação
50247/2016-4, nos termos da Instrução Técnica Inicial –
ITI 01019/2016-4 e Relatório Técnico 00376/2016-9 para manifestação sobre os itens 3.1.1.1, 3.1.1.2 e 3.3.1,
apresentando, tempestivamente, suas razões de defesa,
conforme documentação acostada às folhas 98-136 dos
autos.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo
de Contas – Secex Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 02629/2017-4 opinou pela irregularidade das contas, em razão da mantença dos indicatiSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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vos de irregularidade 3.1.1.1 e 3.3.1 da ITI, com expedição de determinação e aplicação de multa ao gestor, sugerindo-se o afastamento do item 3.1.1.2 de irregularidade constante da Instrução Técnica Inicial - ITI.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer 05109/2017-9, da lavra do Procurador, Dr. Luciano Vieira, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido, acrescentando a necessidade de
aplicação de multa pecuniária ao gestor.
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 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, relativa ao exercício de 2014, necessário é a sua análise para
posterior deliberação, em razão da documentação que
lhe deu suporte.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram pela irregularidade das contas, em razão da mantença dos indicativos de irregularidade 3.1.1.1 e 3.3.1 da ITI, com expedição de determinação e aplicação de multa ao gestor, sugerindo-se o afastamento do item de irregularidade 3.1.1.2 constante da Instrução Técnica Inicial - ITI.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
02629/2017-4, litteris:
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[...]
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy,
exercício de 2014, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade do Sr. Joseli José Marquezini, opinando pela
manutenção dos seguintes indícios de irregularidades:
- PAGAMENTO PARCIAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ITEM 3.1.1.1 DO RTC 376/2016)
Inobservância aos artigos 85, 87 e 91 da Lei Federal
4.320/64 e art.15, inciso I e art. 30, inciso I, alínea “b”
da Lei 8.212/91.
- NÃO CONFORMIDADE QUANTO AOS BENS EM ALMOXARIFADO ENTRE AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
E SEU EFETIVO CONSUMO, AFETAM NEGATIVAMENTE
O RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (ITEM 3.3.1
DO RTC 376/2016)

a) A aplicação da multa prevista no artigo 135 da lei
Complementar Estadual 621/2012;
b) DETERMINAR ao Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, na pessoa de seu gestor atual, que:
b.1) adote as medidas administrativas necessárias, nos
termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de apurar
a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre
recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso, bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos
cofres do fundo, tendo em vista que tal despesa é considerada ilegítima e contrária à finalidade pública, impondo-se a sua glosa, informando, ainda, a esta Corte
de Contas sobre o resultado obtido;
b.2) adote as medidas administrativas necessárias que
viabilizem o recolhimento tempestivo das obrigações
previdenciárias devidas pelo fundo, nos termos do artigo 15, inciso I c/c art. 30, inciso I, alínea “b” da Lei
8.212/91, visando evitar danos ao erário decorrentes
de multas e juros de mora. – g.n.

Inobservância aos artigos 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96,
100, 101, 105, 106, II e III, da Lei Federal nº 4.320/64;
art. 37 da CF/88 c/c arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64; IN TC
28/2013.

Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 05109/2017-9, acompanhou
in totum o posicionamento da área técnica.

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULARES as contas
do Sr. Joseli José Marquezini, gestor do Fundo, no exercício de funções de ordenador de despesas no Fundo
Municipal de Saúde de Presidente Kennedy no exercício de 2014, na forma do artigo 84, III da Lei Complementar Estadual 621/2012.

Com relação ao indicativo de irregularidade 3.1.1.2 da
ITI, cujo afastamento foi sugerido pela área técnica, entendo que a análise procedida mostra-se adequada, razão pela qual adoto como razão de decidir sua manifestação, afastando o indicativo de irregularidade, acolhendo, também, a sugestão de expedição de determinação ao atual gestor no sentido de que adote medidas
visando a apuração de caracterização e/ou elisão de dano, na forma do artigo 2º da IN-TC 32/2014, em face do

Sugere-se, ainda:
www.tce.es.gov.br

2. DO MÉRITO:
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recolhimento, em atraso, das contribuições retidas dos
servidores.
Em 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 constante dos autos, bem como da legislação aplicável, a saber:
2.1 PAGAMENTO PARCIAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ITEM 2.1-ITC e 3.1.1.1-ITI).
Base Normativa: artigos 85, 87 e 91, da Lei Federal
4.320/1964; e artigos 15, inciso I, e 30, inciso I, alínea
“b”, da Lei Federal 8212/1991.
De acordo com o relato técnico, o resumo anual da folha de pagamento (arquivo FOLRGP) apresenta valor devido de contribuição patronal ao RGPS, no valor de R$
2.206.101,24, e, no balancete de execução orçamentária (arquivo BALEXO), foi registrado o empenho, no valor de R$ 2.165.609,88 com pagamento, no valor de R$
1.089.335,67, resultando em diferença a pagar, no valor
de R$ 1.116.765,57, correspondente a 50,62% do valor
devido.
Relatou-se, ainda, que o Balanço Patrimonial (arquivo BALPAT) apresenta registro no passivo circulante, na conta Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias
e Assistenciais a Pagar, em Curto Prazo, no total de R$
1.431.898,84, estando incluso neste valor as contribuições retidas dos servidores.
O responsável justificou, em síntese, o seguinte:
- O Fundo Municipal de Saúde - FMS efetuou os pagamentos devidos de contribuições sociais para o INSS,
conforme listagem constante do anexo I, e que, parte
Diário Oficial de Contas

dos valores constantes do Quadro 1 – Demonstração das
Contribuições Previdenciárias Patronais do Balanço de
Execução Orçamentária, mencionadas no item 7.4, refere-se a contribuições previdenciárias do empregador e
dos servidores, de dezembro/2014, com vencimento em
janeiro/2015;
- Quanto ao valor registrado no Balanço Patrimonial
(BALPAT), R$ 1.431.898,84, nele está incluso o montante
de R$ 623.278,31, referente a vencimentos e vantagens
fixas a pagar, além das contribuições previdenciárias;
- O valor pago constante do arquivo DEMCPA, R$
1.029.513,49, já se encontra deduzido dos valores de Salário Família e Salário Maternidade, razão pela qual diverge do valor pago constante do BALEXO, R$ 1.089.335,67,
em R$ 59.822,18.
O subscritor da Instrução Técnica conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade, contra argumentando, em
síntese, o seguinte:
- O gestor apresentou listagem de pagamentos, em
30/6/2015, no total de R$ 815.426,24, que, somado
aos pagamentos efetuados, em 2014, no valor de R$
1.089.335,67, resulta em R$ 1.904.761,91. Deduzido esse valor daquele que consta do resumo anual da folha
de pagamento, no montante de R$ 2.206.101,24, resulta na diferença a pagar de R$ 301.339,33, correspondente a 13,66%;
- Considerando que o pagamento de contribuições previdenciárias com atraso gera multa, juros e outros encargos, opinou no sentido de que seja expedida determinação ao atual gestor do FMS para que adote as medidas
administrativas necessárias, visando a caracterização e/
ou elisão do dano, nos termos do artigo 2º da Instrução
www.tce.es.gov.br

Normativa – IN-TC 32/2014.
Examinando o acervo processual, verifico do CD acostado à fl. 2, que o resumo da folha de pagamento apresenta valor divergente da contabilidade, tanto no tocante às
contribuições previdenciárias como em relação ao total
da remuneração de pessoal, contém divergência em si,
a saber:
- O Resumo da folha de pagamento apresenta um somatório de vencimentos de R$ 9.593.509,57, com base de
cálculo do INSS, no valor de R$ 9.622.284,81, ou seja,
maior do que o somatório dos vencimentos;
- Os registros da despesa empenhada e liquidada com
remuneração de pessoal, constantes do BALEXO, somaram R$ 9.259.779,30, o que confere com o valor constante do BALVER, mas diverge do resumo da folha de pagamento;
- Da mesma forma, a despesa paga registrada no BALVER
corresponde à despesa paga no BALEXO, mais o saldo a
pagar do exercício anterior, e, o saldo a pagar apresenta
correspondência nos dois demonstrativos contábeis e no
Balanço Patrimonial;
- Com relação às contribuições previdenciárias, também
há correspondência entre os três demonstrativos contábeis antes citados, estando, no entanto, divergente do
resumo da folha de pagamento;
- Assim, desconsiderando o valor da contribuição previdenciária patronal constante do resumo da folha de pagamento, no valor de R$ 2.206.101,24, e tomando por base os três demonstrativos contábeis citados, verifico que
o BALEXO registra valor empenhado de R$ 2.165.909,88,
liquidado de R$ 1.897.956,20, pago de R$ 1.089.335,67,
com saldo liquidado a pagar de R$ 808.620,53, estando
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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incluso nesses valores as contribuições devidas ao RPPS/
IPACI, conforme se verifica do BALVER;
- No BALVER, verifica-se saldo credor de INSS (cota patronal) do exercício anterior, o valor de R$ 507.010,78
que, somado aos créditos do exercício R$ 2.037.819,61,
totaliza o valor de R$ 2.544.830,39, do qual foi pago
R$ 1.736.436, 98, ou seja, o pagamento corresponde a
68,23% do valor devido no exercício, evidenciando saldo a pagar, no percentual de 31,77%, correspondente ao
saldo a pagar registrado no BALVER e no BALPAT de R$
808.393,41.
O gestor alegou, em síntese, que o saldo a pagar refere-se à folha de pagamento de dezembro e 13º salário do
exercício de 2014, que venceria em janeiro de 2015, no
entanto, não demonstrou nem comprovou a correspondência entre o referido valor de R$ 808.393,41 com o
valor da folha de pagamento de dezembro e 13º salário de 2014, apresentando listagem de pagamentos efetuados em junho de 2015 e não em janeiro de 2015, como deveria ser.
Posto isto, acompanho o entendimento técnico e do Órgão Ministerial, mantenho a presente irregularidade,
acolhendo a sugestão de expedição de determinação ao
atual gestor, no sentido de que adote medidas visando a
apuração de caracterização e/ou elisão de dano, na forma do artigo 2º da IN-TC 32/2014, em face do recolhimento em atraso das contribuições previdenciárias patronais.
2.2. NÃO CONFORMIDADE QUANTO AOS BENS EM ALMOXARIFADO ENTRE A AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E SEU EFETIVO CONSUMO, AFETAM NEGATIVAMENTE O RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO
(ITEM 3.3.1-ITI e 2.3-ITC).
Diário Oficial de Contas

Base normativa: artigos 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96,
100, 101, 105 e 106, incisos II e III, da Lei 4.320/1964;
artigo 37 da Constituição Federal; e IN-TC 28/2013.
De acordo com o relato técnico, o balancete de verificação (BALVER) apresenta, no movimento a crédito, na
conta estoque, o valor de saída de R$ 2.036.235,80 e, na
demonstração das variações patrimoniais (DEMVAP), registra o valor de R$ 2.527.191,65, o que resulta em divergência, no valor de R$ 490.955,85, em relação ao valor do consumo.
Relatou-se, ainda, que, ao se considerar que os materiais
para distribuição, no valor de R$ 368.437,08, não circula
fisicamente pelo almoxarifado (foram contabilmente incluídos no consumo), restaria divergência no valor de R$
122.518,77.
O responsável alegou, em síntese, que a diferença apontada, no valor de R$ 122.518,77, refere-se às liquidações
realizadas diretamente nas contas de Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD, ou seja, não houve lançamento
nas contas patrimoniais de estoques, conforme anexo
III e tabela (fl.148).
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando,
em síntese, que o defendente não apresentou alegações suficientes para justificar o procedimento adotado
de liquidar os materiais de consumo diretamente no resultado, sem passar pelo almoxarifado.
Examinando o acervo processual, verifico do balancete de verificação (BALVER) que o consumo de materiais,
subtraídos aqueles para distribuição gratuita, apresenta
diferença em relação ao total de créditos na conta patrimonial de almoxarifado, no valor de R$ 122.518,77, emwww.tce.es.gov.br

bora o saldo apurado corresponda ao que consta do Balanço Patrimonial.
Posto isto, acompanhando o entendimento técnico e do
Órgão Ministerial, mantenho a presente irregularidade,
em face das razões antes expendidas.
3. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando 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
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. MANTER os indicativos de irregularidade tratados
nos itens 2.1 e 2.2 desta decisão (2.1 e 2.3 da ITC);
1.2. AFASTAR o indicativo de irregularidade constante do
item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva – ITC, em face
das razões antes expendidas;
1.3. Julgar IRREGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do
Sr. Joseli José Marquezini, então Secretário Municipal de
Saúde, em razão da mantença dos indicativos de irregularidades, constantes dos itens 2.1 e 2.2 desta decisão
(2.1 e 2.3 da ITC), aplicando-lhe multa pecuniária, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos dos artigos 84, inciso III, alínea “d”, 88 e 135, inciso I, da Lei ComSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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plementar Estadual 621/2012;
1.4. Expedir DETERMINAÇÃO ao atual gestor do Fundo
Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, no sentido
de que adote medidas visando à apuração de caracterização e/ou elisão de dano, na forma do artigo 2º da
IN-TC 32/2014, em face do recolhimento em atraso das
contribuições previdenciárias patronais;
1.5. Encaminhar os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para acompanhamento da penalidade aplicada nesta decisão, DANDO-SE ciência aos interessados,
ARQUIVANDO-SE os presentes autos após o respectivo
trânsito em julgado, bem como o adimplemento da obrigação.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/04/2018 - 12ª 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).
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
Diário Oficial de Contas

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- 453/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05505/2015-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: CMAB - Câmara Municipal de Águia Branca
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: MARTA MARIA ALVES DA SILVA FARIAS
Advogado: JONDERSON DE ALMEIDA GARCIA (OAB/ES
9816)
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
da Câmara Municipal de Águia Branca, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade da Sra. Marta Maria
da Silva Alves Farias, Presidente.
www.tce.es.gov.br

Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico Contábil - RTC 00126/2016-5 e na Instrução Técnica Inicial – ITI 00208/2016-1, através da Decisão Monocrática 00879/2016-6, determinei a citação da 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 5.1.4.1 e 5.3 do referido Relatório Técnico.
Em resposta ao Termo de Citação 00981/2016-6, a gestora apresentou a esta Corte de Contas suas justificativas
que foram acostadas aos autos.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 03212/2016-1, mantendo a irregularidade constante do item 5.1.4.1, do Relatório Técnico 00126/2016-5, 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 06053/2017-9, divergindo do opinamento técnico, pugnou pela IRREGULARIDADE da prestação de contas, ora em apreço.
Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para
emissão de relatório e voto para efeito de deliberação do
Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Águia Branca, relativa ao exercício
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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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 divergiram em seus
posicionamentos, sendo que a área técnica pugnou pela regularidade das contas com ressalva, com expedição
de determinação e o Parquet de Contas pugnou pela irregularidade.
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 03212/2016-1, verbis:
[...]
IV – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas constante do presente processo, pertinente à Câmara Municipal de Águia
Branca, de responsabilidade da Sra. Marta Maria da Silva Alves Farias, referente ao exercício de 2014, formalizada conforme disposições da IN 28/2013.
Tendo em vista o que determina a legislação pertinente,
no que tange ao aspecto técnico-contábil, opina-se pela
REGULARIDADE COM RESSALVA da presente Prestação
de Contas Anual, conforme art. 84 da Lei 621/12:
Sugere-se, ainda, determinar à Câmara Municipal que
os registros contábeis sejam efetuados em observância
as Normas Brasileiras de Contabilidade. – (g.n).
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, divergindo do opinamento técnico, pugnou pela IRREGULARIDADE tendo, através do Parecer 06053/2017Diário Oficial de Contas

9, assim pugnado, verbis:

Art. 84. As contas serão julgadas:

[...]

(...)

Assim, considerando que o art. 78 da Lei Complementar
621/2012, assentado por força do art. 31, § 1º da Constituição Federal, impõe, ao Parlamento municipal, a competência para julgar as contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo do município, após Parecer Prévio desta Corte de Contas, revela-se incongruente exigir
dos membros do legislativo municipal, mormente do edil
que ostenta a função de Presidente da Câmara, menos
do que um comportamento responsável quanto à parcela do orçamento municipal sob sua responsabilidade,
de modo a concretizar a Lei Fundamental do Estado Brasileiro.

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;

Por todo o exposto, deve ser afastada a aplicação do
princípio da insignificância, independente do percentual que haja ultrapassado o limite prescrito.
Nesses termos, considerando que os fatos narrados indicam as ocorrências prescritas no art. 84, III, “c” e “d”, da
Lei Complementar 621/2012, pugna-se pela IRREGULARIDADE das contas.
3 CONCLUSÃO
Ante os fatos e fundamentos colacionados, respeitosamente divergindo do entendimento exarado pela Área
Técnica, pugna-se pela IRREGULARIDADE das contas da
senhora Marta Maria da Silva Alves Farias, haja vista a
gravidade das irregularidades perpetradas em face do
erário. – g.n.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:
[...]
www.tce.es.gov.br

(...)
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.).
Assim sendo, verifico a existência de divergência entre
os posicionamentos da área técnica e do douto representante do Parquet de Contas, motivo pelo qual passo
a análise do mérito.
Em que pese o posicionamento do douto representante
do Parquet de Contas, no que se refere à irregularidade
constante do item I.II (Gastos com folha de pagamento
acima do limite estabelecido pela Constituição Federal
(item 5.4.1 do RTC 126/2016-5) da ITC nº 03212/20161, verifico que o subscritor da referida ITC entendeu que,
em razão do “pequeno montante (R$ 6.939,34) ultrapassado, bem como o fato de que os subsídios dos vereadores foram reduzidos a partir de abril de 2014, a fim de
adequar-se ao limite constitucional, conforme Resolução
Municipal nº 44/2014, sinalizando a intenção do legislativo em cumprir com as normas supra legais, somos por
acolher as justificativas apresentadas”, sugerindo a expedição de determinação, no sentido de que os registros
contábeis observem as Normas Brasileiras de ContabiliSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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dade.
Já no que se refere à irregularidade inserta no item II.II
(Obrigações contraídas pelo titular do poder nos dois
últimos quadrimestres de seu mandato sem disponibilidade financeira – item 5.3 do RTC 126/2016-5), da
ITC nº 03212/2016-1, o subscritor da referida ITC, sugeriu a manutenção da irregularidade, destacando que o
valor envolvido é insignificante, não comprometendo o
equilíbrio dos exercícios posteriores das contas do ente,
na forma do Balanço Patrimonial, constante da PCA de
2015, que não apresentou déficit financeiro.
Neste contexto, cabe ressaltar, como bem opinou a área
técnica, situação semelhante dada à Câmara de Boa Esperança, no Processo TC 3437/2015, Acórdão - 1ª Câmara 00678/2016-6.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:
[...]
Art. 84. As contas serão julgadas:
(...)
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário;
(...)
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das
medidas necessárias à correção das impropriedades ou
faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência.
(g.n.).
Diário Oficial de Contas

Desse modo, verifico da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
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, em razão da manutenção da irregularidade inserta no item 5.3 do RTC
126/2016-5 (Obrigações contraídas pelo titular do poder nos dois últimos quadrimestres de seu mandato
sem disponibilidade financeira), 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.

zão da mantença da irregularidade contida no item 5.3
do Relatório Técnico 00126/2016-5, dando-lhe a devida
quitação;
1.2. EXPEDIR DETERMINAÇÃO ao atual Presidente da
Câmara Municipal de Água Branca, no sentido de que os
registros contábeis sejam efetuados em observância as
Normas Brasileiras de Contabilidade.
1.3. DAR ciência aos interessados, com o consequente
arquivamento dos presentes autos após trânsito em julgado.
1.4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.

2. DISPOSITIVO:

4. Especificação do quórum:

Ante o exposto, divergindo do Ministério Público Especial de Contas e acompanhando in totum o posicionamento da área técnica, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Águia Branca, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade da Sra.
Marta Maria da Silva Alves Farias, Presidente, em rawww.tce.es.gov.br

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
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LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 469/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03272/2014-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
UG: SEMSA - Fundo Municipal de Saúde de Viana
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: STELA MATUTINA DO SOCORRO TEIXEIRA DIAS, GILSON DANIEL BATISTA, LUIZ CARLOS REBLIN,
JOILSON BROEDEL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2013 –
REGULAR - QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Viana – SEMSA, relativa ao exercício de 2013, sob a responsabilidade da Sra.
Stela Matutina do Socorro Teixeira Dias e do Sr. Joilson
Broedel, Secretários Municipais de Saúde, nos períodos
respectivos de 1/1/2013 a 31/10/2013 e 1/11/2013 a
31/12/2013.
A área técnica, através do NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, nos termos do Relatório Técnico 00046/2018-6 e da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 01280/2018-1, sugeriu o julgamento pela
regularidade da prestação de contas em apreço.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante PaDiário Oficial de Contas

recer 01638/2018-1, da lavra do Procurador, Dr. Luciano
Vieira, em consonância com o posicionamento da área
técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do 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 do
Fundo Municipal de Saúde de Viana – SEMSA, relativa ao
exercício de 2013, 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.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através do NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 01280/2018-1, verbis:
[...]
Considerando a completude apresentada na análise
de mérito contida no Relatório Técnico Contábil RTC
46/2018-6, 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:
www.tce.es.gov.br

4 CONCLUSÃO
As contas anuais avaliadas refletiram a conduta da Senhora Stela Matutina do Socorro Teixeira Dias, e do Senhor Joilson Broedel, ocupantes do Cargo de Secretário
Municipal de Saúde, ambos ordenadores de despesa do
Fundo Municipal de Saúde de Viana.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
273/2014, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados
a este Tribunal, nos termos da Instrução Normativa TC
28/2013.
Desta forma, diante da documentação apresentada e
dos limites de análise imposta pela legislação em vigor à
época, sugere-se que as contas ora analisadas, sob o aspecto contábil, sejam consideradas regulares conforme
artigo 84, I da lei Complementar 621/2012. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
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
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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autos, que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.

3. Data da Sessão: 25/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.

2016 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ARQUIVAR.

4. Especificação do quórum:

Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que se manifestaram pela regularidade da presente
prestação de contas.

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:

2. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, em consonância com o posicionamento
da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Viana, relativa ao exercício
de 2013, sob a responsabilidade da Sra. Stela Matutina
do Socorro Teixeira Dias e do Sr. Joilson Broedel, Secretários Municipais de Saúde nos períodos respectivos de
1/1/2013 a 31/10/2013 e 1/11/2013 a 31/12/2013, dando-lhes a devida quitação;
1.2. DAR ciência aos interessados, com o consequente
arquivamento dos presentes autos após o respectivo
trânsito em julgado.
2. Unânime.
Diário Oficial de Contas

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- 471/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 10275/2016-8
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim
Assunto: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 3º bimestre de 2016
Responsável: Carlos Roberto Casteglione Dias
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 3º BIMESTRE DE
www.tce.es.gov.br

1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre omissão no encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral referente
ao 3º bimestre do exercício de 2016, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, sob a responsabilidade do senhor Carlos Roberto Casteglione Dias.
Mediante a Decisão Monocrática 41/2017, o responsável foi citado pelo não atendimento ao Temo de Notificação Eletrônico e notificado para encaminhar a Prestação
de Contas Bimestral faltante.
Devidamente citado e notificado, o responsável apresentou justificativas acerca das dificuldades no envio dos arquivos demandados, bem como solicitação para concessão de prazo de 24 meses para regularização das pendências (Outro 06550/2017-9).
Conforme Decisões Plenárias TC 05/2017 e TC 5072/2017,
exaradas nos autos do Processo TC 9206/2017, o Município teve o prazo para envio das prestações de contas
de suas unidades gestoras prorrogado até 31/03/2018.
Mediante a Instrução Técnica 37/2018, a área técnica
verifica que os meses de maio e junho foram encaminhados e homologados, conforme comprovantes anexados, estando o Jurisdicionado, em relação ao presente processo, em conformidade com Resolução TCEES
247/2012.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (PareSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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cer 1336/2018).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Tendo em vista o encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral referente ao 3º bimestre de 2016, ratifico o
opinamento técnico e ministerial pelo arquivamento dos
presentes autos, 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 e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.

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- 472/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

1. ACÓRDÃO:

Processo: 08895/2017-3

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM 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, com base no artigo 330, inciso IV da Resolução TC 261/2013.

Classificação: Prestação de Contas Bimestral

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – SETEMBRO DE 2017
– PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 02/05/2018 - 13ª 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 em substituição: Marco Antonio da Silva.
Diário Oficial de Contas

Mediante a Decisão Monocrática 1797/2017, o responsável foi citado pelo não atendimento ao Temo de Notificação Eletrônico e notificado para encaminhar a Prestação de Contas faltante.
Mediante a Instrução Técnica 33/2018, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE verificou que a prestação de contas demandada foi encaminhada, razão pela qual opina pelo arquivamento do feito.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luciano Vieira (Parecer 1189/2018).
É o relatório.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

sob a responsabilidade do senhor Arnóbio Pinheiro Silva.

Exercício: 2017
UG: PMP - Prefeitura Municipal de Pinheiros
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: ARNOBIO PINHEIRO SILVA

2 FUNDAMENTAÇÃO
Tendo em vista o encaminhamento da Prestação de Contas Mensal referente a setembro de 2017, ratifico o opinamento técnico e ministerial pelo arquivamento dos
presentes autos, 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 e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

1 RELATÓRIO

1. ACÓRDÃO

Versam os presentes autos sobre omissão no encaminhamento da Prestação de Contas Mensal referente a
setembro de 2017, da Prefeitura Municipal de Pinheiros,

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante

www.tce.es.gov.br

Relator
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as razões expostas pelo Relator, em ARQUIVAR os presentes autos, com base no artigo 330, inciso IVda Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.

mirim
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: VICTOR DA SILVA COELHO, CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS

presentes autos, 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 e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.

4. Especificação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 5º BIMESTRE DE
2016 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ARQUIVAR.

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.

1 RELATÓRIO

1. ACÓRDÃO:

Versam os presentes autos sobre omissão no encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral referente
ao 5º bimestre do exercício de 2016, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, sob a responsabilidade dos senhores Carlos Roberto Casteglione Dias e Victor da Silva Coelho.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM 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, com base no artigo 330, inciso IV da Resolução TC 261/2013.

Mediante a Instrução Técnica 36/2018, a área técnica
verifica que os meses de setembro e outubro foram encaminhados e homologados, conforme comprovantes
anexados, estando o Jurisdicionado, em relação ao presente processo, em conformidade com Resolução TCEES 247/2012.

2. Unânime.

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- 473/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 09170/2017-6
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2016
UG: PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de ItapeDiário Oficial de Contas

Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer 1333/2018).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Tendo em vista o encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral referente ao 3º bimestre de 2016, ratifico o
opinamento técnico e ministerial pelo arquivamento dos
www.tce.es.gov.br

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

3. Data da Sessão: 02/05/2018 - 13ª 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 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
Segunda-feira, 16 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- 474/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06731/2013-4 (apenso 02217/2017-6)
Classificação: Tomada de Contas Especial Determinada
UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: CAMARA MARECHAL FLORIANO
Responsável: ELIAS KIEFER, ANTONIO LIDINEY GOBBI,
SOLANGE LEMKE LAMPIER, ILMAR DA SILVA TONGO, ANTONIO PERUCH, MK RUPF ENGENHARIA E COMERCIOLTDA - EPP
CONTROLE EXTERNO – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
– PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO –
EXERCÍCIOS DE 2005 A 2009 – CONVÊNIO 183/2006 CELBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
E A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE – RESTITUIÇÃO
DOS RECURSOS ARCADA PELO MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO AO ERÁRIO MUNICIPAL – DETERMINAÇÃO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO ÓRGÃO DE
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL VISANDO À COBRANÇA DOS RESPONSÁVEIS – DISPENSA DE ENCAMINHAMENTO DO PROCEDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS
EM FUNÇÃO DO VALOR – MONITORAMENTO NOS PRODiário Oficial de Contas

CESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

mas ensejando o monitoramento nos autos da respectiva tomada ou prestação de contas para julgamento conjunto, nos seguintes termos:
[...]

I RELATÓRIO

5. CONCLUSÕES:

Trata-se de tomada de contas especial instaurada para identificar os responsáveis e recompor dano ao erário municipal em razão da execução irregular do convênio nº 183/2006, celebrado entre o Município de Marechal Floriano e a Secretaria de Estado da Saúde (SESA),
visando ao repasse de recursos estaduais no valor de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para construção de uma
unidade de saúde da família, com contrapartida municipal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pelo exposto anteriormente conclui-se:

Segundo consta dos autos, diversas irregularidades foram identificadas na execução da avença, tendo sido inclusive apontada a inutilidade da obra realizada, o que
ensejou a devolução dos valores ao erário estadual, arcada integralmente com recursos do Município, remanescendo, assim, a necessidade de recomposição dos cofres
municipais. No feito, figuram como responsáveis o então
prefeito, Elias Kiefer, e outros.

- Pelo apontamento que a Administração Municipal do
período de 1º/01/2005 a 31/12/2008, descumpriu o contrato do Convênio 183/2006, permitindo que se efetivassem alterações no projeto e planilha, constantes do plano de trabalho do convênio, e não submeteu tais alterações ao órgão concedente (SESA), resultando na exigência do concedente determinar que o valor total repassado, fosse restituído de forma atualizada. Como a obra
foi executada, e posteriormente readequada e reformada, estando atualmente servindo a comunidade, entendeu-se, diferentemente do proposto no relatório de TCE,
que este valor restituído de forma atualizada (posteriormente por outro gestor), não deveria ser integralmente
devolvido pelos responsáveis, visto que, sob está ótica, o
erário estaria se locupletando indevidamente de recurso de particulares (enriquecimento sem causa).

Após a conclusão da tomada de contas pelo Município,
a Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de
Engenharia (SecexEngenharia) elaborou a Instrução Técnica Inicial 1595/2017-7 (fls. 606-640 – v. III), na qual
avaliou os achados, identificou os responsáveis e apontou os valores a serem ressarcidos por cada um, propondo, ao fim, que fosse determinada ao órgão de controle
interno municipal a promoção das medidas necessárias
à recomposição do dano, dispensando-se o encaminhamento do processo administrativo em função do valor,

- Pelo apontamento que a Administração Municipal no
período de 1º/01/2009 a 31/12/2012, descumpriu o
contrato do Convênio 183/2006, ao não determinar que
os serviços executados de forma diversa do estabelecido
nos termos de convênio fossem readequados resultando na exigência da concedente de devolução integral do
recurso repassado; descumpriu obrigações do Contrato 176/2007, por conceder termo de recebimento deste contrato, havendo serviços imperfeitos e faltantes e
não determinar a apuração e as responsabilidades, sob

www.tce.es.gov.br
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os quais caberia responsabilização. No entanto como
não foram levantados dados, que nos levassem a definir
o quantitativo dos prejuízos, que tais condutas causaram
ao erário, e considerando que uma vistoria, na presente
data, também conduziria a estas indefinições, tendo em
vista que a obra foi readequada, remodelada e reformada, consideram-se iliquidáveis as contas.
- Pelo apontamento de prejuízo ao erário apurado com a
efetivação do 3° termo aditivo, que não teve justificada
sua necessidade e efetiva execução, devendo a empresa contratada, juntamente e solidariamente com funcionários, e gestor, que o aprovaram e determinaram seu
pagamento, serem citados para se defender, sob pena de ressarcir ao erário o valor pago no mesmo (R$
18.911,45 , dezoito mil, novecentos e onze reais, e quarenta e cinco centavos, equivalentes a 10.440,82 VRTEs), de forma atualizada;
- Pela constatação que serviços foram executados com
imperfeição pela empresa contratada, mas, contudo não
é possível contemporaneamente aferir-se o valor que
dos mesmos, visto o decurso de tempo transcorrido, de
não terem sido efetivamente levantados durante os trabalhos da TCE, e do local ter recebido reforma, remodelação e readequação posterior, sob os quais caberia responsabilização. No entanto como não foram levantados
dados, que nos levassem a definir o quantitativo dos prejuízos, que tais condutas causaram ao erário, e considerando que uma vistoria, na presente data, também conduziria a estas indefinições, tendo em vista que a obra
foi readequada, remodelada e reformada, consideram-se iliquidáveis as contas.
- Pela constatação que serviços, ou foram pagos e não foram executados, ou foram pagos por terem sido executaDiário Oficial de Contas

dos, mas como o local permaneceu por longo tempo fechado, e sem utilização, sofreram atos de vandalismo ou
de roubo, apresentando-se incompletos durante a aferição efetivada pela engenharia da SESA, sob os quais caberia responsabilização. No entanto como não foram levantados dados, que nos levassem a definir o quantitativo dos prejuízos, que tais condutas causaram ao erário,
e considerando que uma vistoria, na presente data, também conduziria a estas indefinições, tendo em vista que
a obra foi readequada, remodelada e reformada, consideram-se iliquidáveis as contas.
- Pelo apontamento, com base no Art. 9°, caput e Parágrafo único, da IN 32/2014, de que o Tomador de Contas, na pessoa da Secretária Municipal de Controle Interno, deva promover a obtenção do ressarcimento do
prejuízo causado ao erário municipal, junto aos responsáveis solidários, e após o devido pagamento, dar a
quitação aos mesmos, visto que o débito que pode ser
apurado é inferior a 20.000 VRTE4.
6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
Diante do exposto, sugere-se a proposta de encaminhamento a seguir:
a) seja determinado a Sra. Solange Lemke Lampier, Secretária de Controle Interno da Prefeitura de Marechal
Floriano, conforme dispõe o art. 9°, da IN TC 32/2014,
promover a obtenção do ressarcimento do prejuízo causado ao erário municipal, junto aos responsáveis solidários, (conforme explicitado no quadro abaixo) e após o
devido pagamento, dar a quitação aos mesmos, comprovando as providências adotadas, perante esta Corte de
Contas.
www.tce.es.gov.br

Responsáveis Indicativo de Ressarcimen- Ressarcimensolidários
irregularito ao Tesou- to ao Tesoudade
ro Municipal ro Municipal
(R$)
(VRTE)
Elias
Kiefer 4.1 - Contra18.911,45
10.440,82
– Ex-Prefeito tação e pagaMunicipal
mento de terAntônio Peru- mo aditivo de
18.911,45
10.440,82
ch – Engenhei- ampliação de
ro Fiscal
serviços, que
Ilmar da Silva não foram jus18.911,45
10.440,82
Tongo - Ex-Se- tificados e não
cretário Muni- foram comcipal de Obras provadamenMK Rupf En- te executados,
18.911,45
10.440,82
genharia e Co- e que resultamércio Ltda. – ram em prejuEPP – Empre- ízo ao erário.
sa Contratada

b) A tomada de contas especial deverá ser anexada ao
processo da respectiva tomada ou prestação de contas
do administrador ou ordenador de despesas, para julgamento em conjunto, conforme dispõe o Art. 154, § 1º,
do Regimento Interno do TCEES (Resolução TC n° 261,
de 4/06/2013).
c) Se houver até o prazo o prazo de encaminhamento da
respectiva prestação de contas, o devido ressarcimento
junto ao erário, o fato deve constar do relatório do órgão de controle interno, que deve acompanhar a respectiva tomada ou prestação de contas anual da autoridade
administrativa competente, conforme dispõe o Art. 154,
§ 2º, do Regimento Interno do TCEES (Resolução TC n°
261, de 4/06/2013).
d) Sugere-se ao nosso superior que seja alterada nos
registros do sistema ETCEES, relativos ao Processo
6731/2013-4, a “Unidade Gestora”, alterando da “CâmaSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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ra Municipal de Marechal Floriano” (que encaminhou,
como interessada, a documentação inicial) para “Prefeitura Municipal de Marechal Floriano” (gestora dos recursos).
Em seguida, o Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas (MPC) proferiu o Parecer 1286/2018-8 (fls. 645647 – v. III), encampando o entendimento técnico.
II FUNDAMENTOS
Primeiramente, é importante esclarecer que embora a
peça produzida pela SecexEngenharia tenha sido nominada como “instrução técnica inicial”, entendo, por seu
conteúdo e desfecho final, que na verdade se trata de
“instrução técnica conclusiva”, razão pela qual a receberei dessa forma.
Nesse mesmo sentido, tal documento foi apreciado pelo
MPC que inclusive lhe fez remissão sob a correta denominação, como se lê no parecer ministerial 1286/2018:
[...]
O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas, no exercício de suas atribuições institucionais, corrobora os argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva - ITC
1595/2017 (fl. 606/640), de lavra da Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia – SecexEngenharia, [...]
Feita esta ressalva e não havendo qualquer divergência
em relação ao entendimento técnico e ministerial, acolho como razões de decidir os argumentos fáticos e jurídicos sustentados pela SecexEngenharia e corroborados pelo parquet de contas para determinar ao órgão
de controle de interno do Município de Marechal Floriano que promova a recomposição do dano apurado pela
Diário Oficial de Contas

área técnica, dispensando-se o encaminhamento do procedimento a esta Corte, nos moldes do art. 9º, da Instrução Normativa TC 32, de 4 de novembro de 2014:

ocorridas com o Convênio 183/2006:

Art. 9º Salvo determinação em contrário do Tribunal fica
dispensado o encaminhamento da tomada de contas especial quando o valor do débito, atualizado monetariamente, for igual ou inferior a 20.000 VRTE (vinte mil Valores de Referência do Tesouro Estadual), caso em que a
quitação somente será dada ao responsável, pelo tomador das contas, mediante o pagamento, ao qual continuará obrigado.

Responsável Cargo/Função Valor origiValor atua/ Período de
nal do Débito liz. do débito
exercício
quantificado (atualiz. até
05/08/2015)
Elias
Kiefer Ex – Prefeito R$ 208.618,08 R$ 222.363,08
(01/01/05 à Municipal
31/12/08)
Eliane
Pa- Ex – Prefeito R$ 208.618,08 R$ 222.363,08
es Lorenzoni Municipal
(01/01/09 a
31/12/12)
Yara Pache- Ex- Secretario R$ 208.618,08 R$ 222.363,08
co
Pereira Municipal de
(02/01/09 a Saúde
04/12/12)
Antônio Peru- Engenheiro Ci- R$ 123.569,59 R$ 187.404,20
ch (ver obs.) vil
Ilmar da Sil- Ex- Secretario R$ 18.911,45 R$ 28.055,51
va
Tongo Municipal de
(18/04/08 a Obras
02/01/09)
MK Rupf En- C o n st r u to ra R$ 50.423,31 R$ 77.274,14
genharia e Co- obra (Posto de
mércio Ltda. Saúde Bom Je-EPP
sus)
Edna Módu- Presidente da R$ 123.569,59 R$ 187.404,20
lo (11/05/07 a CPL
02/01/09)
Nides de Frei- Ex- Secretario R$ 208.618,08 R$ 222.363,08
tas (09/01/06 Municipal de
a 04/04/08)
Obras

Parágrafo único. A dispensa de que trata esse artigo não
desobriga a autoridade competente de apurar os fatos,
identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o
respectivo ressarcimento.
Cumpre também acrescentar a minuciosa análise procedida pela SecexEngenharia sobre os achados, identificação dos responsáveis e quantificação do dano a ser reparado por cada qual, vejamos:
3 – ANÁLISE DO RELATÓRIO DA TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL- TCE
Constante às fls. 39 a 66 do processo apenso 2217/20176, o relatório da Comissão de Tomada de Contas Especial, indicou o objetivo de apurar os fatos, identificar os
responsáveis, quantificar o dano e obter o ressarcimento (art. 1°, da IN 32/2014 – TCEES), relativo a possíveis
irregularidades no Convênio 183/2006, cuja concedente (Secretária de Estado da Saúde – SESA) solicitou ao
convenente a restituição do recurso repassado através
do convênio.
Foram identificados, pela TCE, os responsáveis indicados
no quadro abaixo, por darem causa às irregularidades
www.tce.es.gov.br

Quadro 1: Responsáveis e débitos apontados pela TCE
(fl. 40 a 48, do processo apenso 2217/2017-6)

Observações:
- O Engenheiro Antônio Peruch foi nomeado em
18/05/2008, e no relatório de TCE consta que permanecia no cargo até a elaboração do mesmo, consta também
que o mesmo prestava serviços a Prefeitura de Marechal
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Floriano desde 2005.
- Os débitos dos Srs. Elias Kiefer, Eliane Paes Lorenzoni,
Yara Pacheco Pereira, e Nides de Freitas se referem ao
somatório das parcelas de recursos devolvidas pelo município a SESA, pelo descumprimento do convênio firmado (12x R$17.384,84), efetivada no ano de 2014.
- O débito do Sr. Ilmar da Silva Tongo se refere a “serviços
autorizados e não executados”.
- O débito do Sr. Antônio Peruch se refere a “pagamentos feitos a empresa”.
- O débito da empresa MK Rupf Engenharia e Comércio
Ltda. -EPP se refere a “serviços não executados pela empresa”.
- O débito da Sra. Edna Módulo se refere a “pagamentos
feitos a empresa”.
Em resumo o nexo de responsabilização, segundo relatório de Tomada de Contas Especial, é detalhado no quadro a seguir:
Quadro 2: Nexo de responsabilidades dos responsáveis
(conforme TCE)
Responsável

Função

Nexo de responsabilização indicado na TCE
Elias Kiefer
Ex – Prefeito Falha na Fiscalização, culpa in
Munic.
eligendo, autorizar pagamento
sem relatório técnico.
Eliane Paes Ex – Prefeito Omissão do dever de instituir
Lorenzoni
Munic.
os atos ad- ministrativos, atestar declaração falsa, não tomar
medidas para readequar a obra,
não adotou processos disciplinares, deixar de cumprir obrigações do convênio, não mandar
readequar a obra.
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Yara Pacheco Ex- Sec. Mu- Atestar recebimento definitivo
Pereira
nic. Saúde
sem que a obra estivesse concluída, e executada c/ projeto
em desacordo com o conveniado.
Antônio Pe- Engenheiro Falhas na Fiscalização. Não exiruch
Civil
gir execução conforme estabelecido na planilha e projeto do
convênio. Atestar serviços não
executados.
Ilmar da Silva Ex- Sec. Mu- Autorizou aditivo, e contribuiu
Tongo
nic. Obras
para o pagamento de serviços
que não foram executados.
MK Rupf En- Const. obra Recebeu pagamento de aditivo
genharia e (Posto
de de serviços que não foram exeComércio Lt- Saúde
de cutados, e receber por serviços
da. -EPP
Bom Jesus) não executados.
Edna Módulo P r e s i d e n t e Usar projeto e planilha na licitada CPL
ção, diversos dos estabelecidos
no Convênio, negligência e ausência de zelo.
Nides
de Ex- Sec. Mu- Negligencia e imperícia por não
Freitas
nic. Obras
exigir que o projeto constante
dos autos do convênio fosse licitado. Atestar serviços executados em desacordo das planilhas
licitadas.

Sobre os fatos e situações, descreve relato cronológico,
constante do relatório de TCE, que o Convênio 183/2006
foi celebrado entre a Prefeitura Municipal de Marechal
Floriano e a SESA, em 29/06/2006, para construção da
Unidade de Saúde da Família, na Comunidade de Bom
Jesus, no valor de R$84.000,00, com recursos da concedente de R$80.000,00, e de R$4.000,00 de recursos da
contrapartida do convenente. O convênio tinha vigência

vo aditivo de prazo foi firmado ao convênio, ampliando-se prazo por mais seis meses, a partir de 04/07/2007,
com justificativa de atraso na liberação ambiental.
O Contrato 176/2007, para construção da obra, foi firmado em 25/06/2007, com a empresa MK Rupf Engenharia
e Comércio Ltda. pelo valor de R$113.280,76, com base no Edital de Convite 29/2007. Este contrato foi prorrogado em 23/11/2007, por mais 60 dias. Nova prorrogação foi firmada em 23/01/2008, por mais 75 dias. Em
08/04/2008 novo aditivo foi firmado por mais 30 dias e
teve aditado seu valor em R$18.911,45, correspondente
a 16,70% de seu valor original.
Pelas informações do relatório da TCE a obra foi paralisada em 02/01/2009, por meio do Decreto 4.778/2009
e não foi retomada durante a gestão 2009/2012. O relatório de TCE aponta ter ocorrido falsidade ideológica
da então Prefeita Eliane Paes Lorenzoni, por ter assinado termo de recebimento da obra sem a mesma estar
efetivamente concluída. Aponta o relatório de TCE que a
obra ficou quatro anos paralisada, havendo dilapidação
do patrimônio público.
A prestação de contas do convênio n° 183/2006 foi apresentada pelo município ao órgão concedente (SESA) conforme Ofício n° 048/2008/PMMF/GAB, assinada pelo então Prefeito Elias Kiefer, com data de 14/02/2008, com o
seguinte demonstrativo:
Valor do repasse da SESA: R$ 80.000,00
Rend. Aplicação financeira: R$ 6.725,81

prevista até 31/12/2006, e teve aditivo de prazo prorro-

Contrapartida PMMF – prevista: R$ 4.000,00

gando por mais seis meses, a partir de 04/01/2007, ten-

Contrapartida PMMF – aplicada: R$ 12.628,07

do como justificativa o atraso no processo licitatório. No-

Total: R$ 99.353,88

www.tce.es.gov.br
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Pago a MK Rupf: R$ 99.346,64
Saldo devolvido à SESA: R$ 7,24
Documentação de prestação de contas encaminhada às
fl. 627 a 632, do processo apenso 2217/2017-6.
[...]
Com base no relatório da visita técnica a SESA não aprovou a prestação de contas do Município e solicitou a
devolução dos recursos repassados por meio do convênio em 13/08/2009 a então Prefeita Eliane Paes Lorenzoni. Em resposta a Prefeita enviou o ofício OF/SESA/PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO/N°331/09 de
26/05/2011, onde resumidamente explicitou que o convênio foi celebrado na gestão anterior, que constatou
que o objeto conveniado não havia sido executado conforme autos do convênio aprovado pela SESA, que notificou a empresa construtora para sanar as irregularidades, que a empresa alegou que executou o contrato conforme planilha licitada, que após análise verificou-se que
a planilha licitada, memoriais descritivos, planta baixa e
programa de necessidades, estavam em desconformidade com a planilha aprovada pela SESA, tendo sido feito
“um novo projeto da unidade de saúde”, que a Procuradoria Municipal notificou a Presidência da CPL da época
da licitação, e solicitou mais prazo para aprovar os fatos
e viabilizar uma alternativa que minimizasse os danos ao
orçamento do município.
Solicitou ainda, a Prefeita, em 07/07/2011, uma visita
técnica da SESA “para que pudessem chegar a um acordo quanto à proposta de adequação”.
Informa ainda o relatório de TCE que “o abandono da
obra durante seis anos causou inúmeros danos ao prédio, que ao ser reformado e entregue a comunidade,
Diário Oficial de Contas

apresentou um custo de R$ 131.108,04 para a atual gestão”.

12 parcelas, à fl. 112, do processo apenso 2217/2017-6,
totalizando R$208.618,08.

Concluiu a comissão, no relatório de TCE, por irregularidades praticadas, pelos diversos responsáveis às quais
deveriam ensejar no ressarcimento no montante de
R$208.618,08, que atualizado até setembro de 2015, resultaria em R$222.363,08.

- Após verifica-se nos autos, à fl. 113 e seguintes, do processo apenso 2217/2017-6, notificações aos responsáveis, para exercerem seu direito de defesa ou efetivação
de devolução dos recursos, com valores já indicados no
Quadro 1, anterior.

Traz o relatório de TCE como “outras informações” que
a unidade foi concluída após ficar seis anos paralisada,
e por ficar parada por este período e não contemplou
as exigências da ANVISA e da ABNT quanto a acessibilidade, tendo que ser ampliada e adequada no período
de 2014/2015, a um custo de R$ 131.108,04, sendo que
deste total R$58.785,59 são originários do FNS/MS.

- Termo de depoimento da Sra. Yara Pacheco Pereira (ExSecretária Munic. Saúde), às fls. 148/149, do processo
apenso 2217/2017-6, onde respondendo a inquirição
afirmou não tinha conhecimento do convênio, que nunca compareceu a obra, que tinha conhecimento do relatório da SESA que apontava irregularidades na obra, e
perguntada por que emitiu declaração de conclusão da
obra respondeu “eu assinei o documento na época, pois
achava que a obra estava concluída, pois já havia sido
inaugurada na gestão anterior”.

3.1 - Documentos juntados ao relatório de TCE
- Notificação de cobrança da SESA, as fl. 67/68, do processo apenso 2217/2017-6, com data de 24/10/2013,
solicitando o ressarcimento dos recursos “haja vista os
apontamentos realizados pelos engenheiros desta SESA,
e a manifestação da Senhora Prefeita Municipal de que
necessitava demolir a obra para adequá-la ao projeto,
combinado ao fato que sua proposta de adequação não
foi enviada a esta Secretaria”.
- Solicitação da Prefeitura para devolver os recursos repassados devidamente corrigidos em 12 parcelas, em
11/11/2013, à fl. 69, do processo apenso 2217/20176. Deferimento de parcelamento pela SESA, às fl. 70/71,
do processo apenso 2217/2017-6. Nota de empenho
à fl. 74, do processo apenso 2217/2017-6, no valor de
R$208.618,08, data 27/12/2013. Notas de liquidação, de
pagamento, e cópias de cheque às fls. 75 a 111, do processo apenso 2217/2017-6. Listagem de pagamentos das
www.tce.es.gov.br

- Termo de depoimento da Sra. Edna Modolo (Presidente
da CPL), às fls. 150/151, do processo apenso 2217/20176, onde respondendo a inquirição afirmou não lembrava
se a planilha orçamentária estava diferente da licitada,
que nem sempre tinha acesso ao convênio, que conferia a documentação e que a planilha que chegou a suas
mãos, e foi conferida, era a do processo.
- Termo de depoimento do Sr. Antônio Peruch (Engenheiro Civil), às fls. 152/153, do processo apenso 2217/20176, onde afirma que foi efetivado na prefeitura em
12/05/2008, mas que antes prestava serviços à Prefeitura como Engenheiro. Respondendo a inquirição se “era
engenheiro e fiscal da obra na época” afirmou que não
lembrava, e que “não lembrava o serviço que prestei”,
que não sabia que a planilha (do convênio) foi modificada, que os engenheiros da SESA fiscalizavam a obra e a
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Prefeitura fazia as medições, que o projeto não foi criado por ele.
- Termo de depoimento do Sr. Macionil Elias Rupf, representante da empresa MK Rupf Engenharia e Comércio Ltda., às fls. 154/1553, do processo apenso 2217/2017-6,
onde afirma que “o Estado tinha um projeto e a Prefeitura tinha outro”, que ficou sabendo disto no legislativo (na
CPI realizada), quanto às infiltrações, goteiras, fata de soleiras nas portas, louças e metais e instalações não concluídas, afirmou “que a obra foi entregue acabada e (..)
foi entregue totalmente finalizada”, que havia um relatório da Topograph Engenharia Ltda. que comprovaria as
especificações, que nunca devolveu nada e recebeu conforme contrato e aditivo, que “a Prefeitura não cuidou
e houve vandalismo”, que já havia sido questionado pela Procuradoria em 15/02/2011, que “na época não era
comum tirar foto para registro”, e que “os aditivos foram
necessários devido a alteração de itens no quantitativo”.
- Termo de depoimento do Sr. Elias Kiefer (Ex-Prefeito Municipal), às fls. 156/157, do processo apenso
2217/2017-6, onde afirma que não acompanhou a execução da obra, que os responsáveis seriam a Secretaria
de Obras e os engenheiros, que não tinha conhecimento da troca de projeto e planilha da obra, que não tinha
conhecimento que o projeto executado não era o mesmo aprovado, que a Secretaria de Obras deveria acompanhar as alterações sendo secretário na época o Sr. Nides de Freitas, que não lembrava se fez a prestação de
contas, que não conseguiu inaugurar a obra no seu mandato devido a excessivas chuvas.
-Termo de depoimento do Sr. Ilmar da Silva Tongo (ExSecretário Municipal de Obras), às fls. 158/159, do processo apenso 2217/2017-6, onde afirma que assumiu a
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secretaria no final do mandato, por 5 a 6 meses, (antes
era o Sr. Nides de Freitas), que não recorda se tinha conhecimento do convênio, que não lembrava se a planilha licitada e executada eram diferentes. Questionado
se “sabia que havia atestado no dia 07/05/2008 serviços
executados em desacordo com a planilha licitada e sem
a devida conclusão?”. Respondeu: “Não. Respondi a solicitação conforme atestado da fiscalização da engenharia”. Relatou ainda que não recebeu nenhuma obra no
período que estava como secretário, que praticamente
não esteve na obra, que “autorizei o pagamento porque
o setor de engenharia tinha dado seu parecer favorável”.
- Termo de depoimento do Sr. Nides de Freitas (Ex-Secretário Municipal de Obras), às fls. 160/161, onde afirma que foi secretário no período de execução da obra,
que acompanhava as obras acompanhado do engenheiro, que não tem como afirmar que o projeto executado
era o mesmo aprovado na SESA, pois “sempre há algumas modificações”, que não tinha acesso ao convênio,
que quem acesso tinha “era o setor de convênio”. Perguntado “Quando o senhor assinou o encaminhamento
de finalização da obra o senhor tinha alguma noção como se encontrava a mesma?” Respondeu “Eu recebi o
papel. Mas na época não fui ao local conferir se realmente estava acabada”.
3.2 - Outros documentos relevantes constantes dos autos
- “Relatório de Vistoria” às fls. 167 a 171, do processo
apenso 2217/2017-6, da empresa Topograf Engenharia
Ltda. com data de 06/11/2009, “para averiguar a situação da obra e comparar com o memorial e projeto anexado à documentação da Carta Convite 29/2007”. Neste relatório são apontadas algumas divergências como
www.tce.es.gov.br

o projeto aprovado como corte no talude, o local de implantação (que justifica devido as dificuldades para desmonte do morro existente), a distribuição interna da edificação com “pouca alteração na área dos compartimentos”. Aponta que não houve construção do muro, e que
os pisos, azulejos, esquadrias e revestimentos executados conferiam com o projeto e memorial licitado. Indica a falta de algumas torneiras, sifões, chicotes, maçanetas, fiação, espelhos nas tomadas e interruptores, em
alguns compartimentos e de luminárias externas, contudo em outros cômodos estes aparelhos e acessórios são
indicados como “existentes no local”. Aponta ter verificado discrepância do memorial licitado e do memorial
da SESA. Conclui sugerindo “que sejam realizadas as alterações necessárias na edificação adequando-a ao memorial descritivo constante no processo do Convênio
183/06 da SESA, corrigindo as irregularidades apresentadas no relatório técnico de vistoria técnica apresentado pela SESA (...)” .
- Justificativa da empresa MK Rupf Engenharia e Comércio Ltda. a Procuradoria Municipal, com data de
15/02/2011, às fls. 172/173, do processo apenso
2217/2017-6, explicitando resumidamente que a terraplenagem não pertenceria ao escopo da obra, que a
locação da obra foi feita pela equipe da Secretaria de
Obras, que o muro ao redor da edificação não consta do
processo de licitação e contrato, que os pisos, paredes,
azulejos, pinturas e soleiras, foram executados conforme memorial e projeto licitado, que os metais hidro sanitários, instalações elétricas foram executados de acordo
com os projetos e testados. Aponta ainda que as infiltrações teriam ocorrido devido à quebra de telhas, e a umidade ascendente por falta de um projeto e execução de
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sistema de drenagem para rebaixamento de lençol freático, “que não estavam no escopo e ficou para ser executado posteriormente pela PMMF”. Entende que as faltas de material elétrico, hidro-sanitário, telhas quebradas são proveniente de vandalismo e infiltrações por falta de manutenção do sistema de drenagem, “sendo esta
reponsabilidade da PMMF”.
- Termo de entrega e recebimento da obra, à fl. 177, do
processo apenso 2217/2017-6, com data de 23/01/2008,
sendo representada a PMMF, pelo Secretário Municipal
de Obras e Serviços Urbanos Sr. Nides de Freitas.
- Primeiro Termo Aditivo Contratual (prorrogando o prazo por 60 dias), com data de 23/11/2007, à fl. 179, do
processo apenso 2217/2017-6.
- Segundo Termo Aditivo Contratual (prorrogando o prazo por 75 dias), com data de 23/01/2008, à fl. 180, do
processo apenso 2217/2017-6.
- Terceiro Termo Aditivo Contratual (prorrogando o prazo
por 30 dias), com data de 08/04/2008, e aditando serviços em 16,70% (R$18.911,45), ao valor inicialmente contratado de R$113.280,76, à fl. 181, do processo apenso 2217/2017-6. Observa-se, fl. 183, do processo apenso 2217/2017-6, parecer relatando que “a solicitação do
empreiteiro tem razão de ser acatada visto que os itens
constantes na planilha anexa não foram previstos na planilha original do contrato, o valor final destas planilha
é de R$17.979,44 reais” e “recebido “do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos Nides de Freitas. A
planilha referida consta às fls. 185 a 187, do processo
apenso 2217/2017-6, com valor total de R$17.979,44,
com timbre da empresa contratada e “visto” (ao final)
do Engenheiro Civil Antônio Peruch (da Prefeitura). Nesta planilha constam serviços parciais de infra-estrutura,
Diário Oficial de Contas

superestrutura, paredes e painéis, esquadrias de madeira, estrutura de madeira de telhado e forro, revestimentos de paredes e pisos, instalações hidro-sanitárias, pintura e pavimentação externa.

assinada pelo Engenheiro Civil Antônio Peruchi (da Prefeitura), neste verifica-se que são previstos azulejos até
o teto em alguns compartimentos, e peitoris em granito
polido andorinha, e janelas de alumínio anodizado.

- Observa-se nestes autos (processo TC 6731/2013), às
suas fls. 448 a 454, constar planilha com diferenças mínimas a anteriormente referida, com data de 24/08/2007,
e valor total de R$18.911,45, existindo também, fl. 455
(processo TC 6731/2013) deste mesmo volume, despacho assinado pelo Engenheiro Antônio Peruch, onde relata “os serviços apresentados na planilha de medição de
aditivo foram realizadas conforme solicitação da secretária municipal de educação, digo saúde, estando a obra
apta. 06/05/2009”. Abaixo (nesta mesma fl.) consta a autorização de pagamento do 3° termo aditivo do Contrato 176/07, assinada por Ilmar da Silva Tongo (Secretário
Municipal de Obras Infra Estrutura e Serviços Urbanos).

- Termo de Convênio 183/2006, às fls. 327 a 338, do processo apenso 2217/2017-6.

Análise: Observa-se que não foi juntada memória de
cálculo que detalhasse os motivos desta ampliação de
serviços, constante deste 3°termo aditivo, e as “justificativas” são insuficientes para respaldá-la.
- Plano de trabalho, cronograma e Planilha que resultou
no Convênio firmado, no valor total de R$84.000,00, às
fl. 303 a 314, do processo apenso 2217/2017-6, e recebido em 07/06/2006. Planilha assinada Engenheiro Civil
Antônio Peruchi (da Prefeitura), e declaração que os preços unitários do orçamento “é referenciado com base de
dados do ITUFES”.
Análise: Observa-se que nesta planilha são previstas janelas de alumínio.
- Caderno de Memorial Descritivo do Projeto do Convênio, às fls. 315 a 324, , do processo apenso 2217/2017-6,
www.tce.es.gov.br

- Decreto nomeando a Comissão Permanente de Licitação, com data de 02/01/2007, à fl. 351, do processo apenso 2217/2017-6. Decreto alterando os membros da Comissão Permanente de Licitação, com data de
11/05/2007, à fl. 407, do processo apenso 2217/2017-6.
- Planilha Orçamentária licitada, com valor total de
R$130.388,65, às fls. 418 a 488, do processo apenso
2217/2017-6, com carimbo e assinatura da Engenheira
Flávia H. M. Pereira.
- Homologação e Adjudicação de Processo Licitatório,
às fl. 492, do processo apenso 2217/2017-6, na data de
25/06/2007, pelo Prefeito Municipal Elias Kiefer. Contrato
de Prestação de Serviços 176/2007, às fls. 494 a 497, , do
processo apenso 2217/2017-6, com data de 25/06/2007,
com prazo de 150 dias, e valor de R$113.280,76. Nota
de empenho 3042/2007, com data de 25/06/2007, no
valor de R$113.280,76, à fl. 516, do processo apenso
2217/2017-6. Nota de empenho 237/2008, com data de
02/01/2008, no valor de R$13.933,96, à fl. 592, do processo apenso 2217/2017-6.
- Decreto 4.778/2009, determinando a paralisação todas
as obras em andamento e suspensão de todos os contratos, para fins de auditoria, à fl. 633, do processo apenso 2217/2017-6, com data de 22/05/2009, assinada pela recém empossada, na época, Prefeita Eliane Paes Lorenzoni.
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- Termo Definitivo de Aceitação da obra, à fl. 634, do processo apenso 2217/2017-6, com data de 22/05/2009,
“ declarando aceitar, em caráter definitivo a obra executada, referente ao (..) objeto do Convênio 183/2006,
estando tudo dentro das especificações exigidas e de
acordo com o Plano de trabalho, previamente aprovado
pela Secretaria de Estado de Saúde” assinado pela então
Prefeita Sra. Eliane Paes Amorim, e pela então Secretária
Municipal de Saúde Sra. Yara Pacheco Pereira.
3.3 - Análise comparativa das Planilhas
Comparando a planilha incluída no termo de convênio
(fls. 308 a 313, do processo apenso 2217/2017-6), com
a planilha licitada (fls. 418 a 422, do processo apenso
2217/2017-6), evidencia-se que ocorreram alterações
dos serviços licitados: na planilha de convênio constam
itens de serviços de demolições e retiradas (serviços estes que não constam da planilha licitada). Na planilha licitada consta barracão de obra (serviço necessário para
executar a obra que não consta na planilha de convênio).
Na planilha de convênio constam janelas de alumínio, na
planilha licitada diferentemente as janelas são previstas
em madeira. Na planilha de convênio constam porta e
portão de ferro, na planilha licitada diferentemente nada consta. Na planilha de convênio consta estrutura de
madeira e cobertura com telhas de fibrocimento 6mm,
na planilha licitada diferentemente consta estrutura de
madeira e cobertura com telhas cerâmicas coloniais. Verifica-se que os quantitativos de diversos outros itens sofreram alterações, demonstrando que houve alteração
de projetos (embora a área total construída total fosse
idêntica, de 159,50m2).
Analisando-se os preços unitários adotados na planilha
de convênio verificou-se que os mesmos estão inadeDiário Oficial de Contas

quados, quando comparados com a planilha de referência elaborados para o TCEES pela Universidade Federal
do Espírito Santo – UFES (para a data). Esta tabela define
que os custos estabelecidos sejam acrescidos de um BDI
(Benefícios e despesas indiretas) máximo de 35%.
Comparando-se a tabela de convênio que tem data de
“abril/2006”, com a tabela da UFES para o mesmo período verifica-se que alguns preços estão com BDI negativo, e outros com BDI sensivelmente inferior ao permitido de 35%.

de serviços. Desta forma não é possível avaliar adequadamente os quantitativos apresentados (do projeto licitado). O projeto de convênio consta à fl. 57, do Processo
34170103, da SESA, relativo ao Convênio 183/06, juntado a estes para análise.
Observa-se que a planilha licitada (fls. 418 a 422, do processo apenso 2217/2017-6), teve o valor definido em
R$130.388,65, que a planilha constante do termo de convênio tinha o valor definido em R$84.000,00 (fls. 308 a

Verificando-se, por exemplo, o preço do item 7.1.2 (porta interna em paraju completa de uma folha inc. ferragem dim. 0,80x2,10m) observa-se que foi adotado valor
de R$119,54, na tabela constante do convênio. Este preço unitário, conforme a tabela da UFES, e considerando
um BDI (normalmente adotado) de 30%, deveria ser de
R$287,03:

313, do processo apenso 2217/2017-6), e a planilha ven-

Porta interna em paraju completa de uma folha inc. ferragem dim. 0,80x2,10m:

conforme trazidos em anexo ao relatório de TCE:

R$ 220,79 x 1,30 = R$ 287,03 (verificando-se uma defasagem de 140% no preço adotado, que não foi justificada)
Desta forma verifica-se que alguns dos preços da tabela adotada no convênio estavam inadequados e abaixo
do preço de custo, justificando-se, sob este aspecto, a
revisão da mesma. Quanto à tabela licitada, em análise amostral, não se verificaram inconformidades, quanto aos preços unitários adotados.
Não foram juntadas plantas baixas detalhadas do projeto do projeto licitado. Do projeto licitado juntaram-se somente croquis sem especificação de cotas. Também não
foram trazidas as memórias de cálculo dos quantitativos
www.tce.es.gov.br

cedora do processo licitatório (Carta Convite 29/2007) e
contratada teve o valor de R$113.280,76 (planilha às fls.
460 a 465, do processo apenso 2217/2017-6).
3.4 - Medições, Aditivos e Pagamentos
Abaixo resumimos as medições, aditivos e pagamentos,
Data
25/06/07
14/09/07
23/10/07
13/11/07

23/11/07
21/12/07

28/12/07
23/01/08

Evento
Contrato
176/2007
1ª. Medição
serviços
2ª. Medição
serviços
3ª. Medição
serviços

Valor (R$)
Fls.
Obs.
n° 113.280,76 494 a 497 Prazo 150 dias.
de
de
de

1° Termo Aditivo
prorrog prazo
4ª. Medição de
serviços,
sendo
pago R$5.387,40,
em 31/01/07, e
R$12.628,07 em
23/01/07.
5ª. Medição de
serviços
2° Termo Aditivo
prorrog prazo

21.922,91 503 a 520 Nota pagam. às fl.
517, em 28/09/07.
31.798,16 521 a 536 Nota pagam. às fl.
533, em 26/10/07.
27.610,10 537 a 551 Nota pagam. às fl.
548, em 22/11/07.
- 501

Mais 60 dias.

18.015,47 552 a 584 Nota pagam. às fl.
556, em 31/01/07, e
as fl. 581, 23/01/07

13.933,96 585 a 598 Nota pagam. às fl.
594, em 28/03/07
- 502
Mais 75 dias.
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08/04/17

25/06/08

3° Termo Aditivo prorrog prazo,
e ampliação serviços no valor de
R$18.911,45
(+
16.70%). . Planilha
aditivo as fl. 609
a 615
Nota de pagamento do termo aditivo

605 a 620 Amp. prazo de 30
dias.

18.911,45 617

Data
de
pagam. Do aditivo:
25/06/2008.

Observação:
- Em relação aos serviços aditivados, contratado pelo 3°
termo aditivo com data de 08/04/2008 (fl. 605, do processo apenso 2217/2017-6), que também prorrogou o
prazo em 30 dias “com início em 08/04/2008” não encontramos nos autos a nota de empenho relativa ao termo aditivo (R$18.911,45) , e a medição dos serviços executados neste termo aditivo. Na nota de pagamento, porém, consta o numero do empenho 1606/2008.
3. 5 - Análise
a) Quanto às alterações efetivadas no projeto e planilha licitados, e posteriormente executadas, os serviços
com inconformidades, e a devolução de recursos ao órgão concedente (SESA):
O Projeto Básico (com plantas, memoriais e planilha) fazia parte do objeto que se propôs o município a executar conforme termos do Convênio 183/06. Se na ocasião
da licitação das obras objeto do convênio, os valores orçados estavam defasados ou na planilha existiam inconformidades, não poderia simplesmente a Administração
Municipal determinar que a planilha fosse atualizada e
fossem feitas alterações no projeto básico. Este projeto
básico já havia sido definido, e seria cobrado, como o foi,
na ocasião de recebimento da prestação de contas.
Diário Oficial de Contas

Os custos poderiam ser atualizados, se defasados, arcando o município com a diferença. Se isto não fosse possível (assunção pelo município destes custos atualizados),
deveria ser proposta a redução ou alteração do objeto a
ser construído (alteração do plano de trabalho).
A Administração Municipal optou por mandar atualizar
o orçamento, e também revisá-lo, alterando-se serviços anteriormente definidos. Neste ponto cometeu falha
grave, consentiu que fossem alterados detalhes do projeto original (como a substituição de janelas em perfiz
de alumínio anodizado por janelas de madeira, redução
da altura do revestimento impermeável, e alteração na
compartimentação) sem anuência da concedente.
Estas alterações, como poderiam estar em desacordo
com os padrões do órgão concedente, e por força das
cláusulas conveniadas, deveriam impreterivelmente ser
submetidas ao crivo do órgão concedente (SESA). Ao
não comunicar a intenção de fazer alterações, do objeto
pactuado a concedente, e não submeter o novo projeto
e planilha a avaliação da mesma, a Administração Municipal assumiu o risco de não ter sua prestação de contas aprovada.
Ao vistoriar a obra a equipe de engenharia da SESA apontou as discrepâncias. Deveria a Administração Municipal
ter determinado a adequação da construção da obra objeto do convênio, aos preceitos definidores da SESA.
A Administração Municipal no período 2005/2008, na
gestão do Prefeito Elias Kiefer descumpriu o convênio,
ao permitir que a obra objeto do mesmo fosse construída de forma diversa do definido no projeto e plano de
trabalho aprovado, e ao não ter solicitado a aprovação
do novo projeto e planilhas alterados. A cláusula décima do contrato de convênio estabelece que alterações
www.tce.es.gov.br

só pudessem ser efetivadas se reformulado o plano de
trabalho e “previamente apreciado pelo Concedente”
A Administração Municipal no período 2009/2012 , na
gestão da Prefeita Eliane Paes Lorenzoni agiu de forma
negligente com o patrimônio público. O município havia
recebido recurso de convênio para construção de obra
definida em projeto anexo a este convênio. O órgão concedente já havia apontado impropriedades. Era urgente
a adequação da obra sob pena do recurso ter que ser devolvido ao órgão concedente.
A inércia da gestão da administração da Prefeita Eliane
Paes Lorenzoni e o descaso com o patrimônio público
(a TCE apontou que a obra ficou paralisada por vários
anos), contribuiu para atos de depredação e vandalismo,
sendo notórios os prejuízos ao erário.
O sucessor da Prefeita Eliane Paes Lorenzoni, Sr. Antônio Lidiney Gobbi (período 2013/2016) não teve outra alternativa, senão devolver os recursos repassados ao município com as devidas atualizações e determinar que a
responsabilidades fossem apuradas.
A TCE apontou responsabilidade solidária a gestores e
servidores das duas gestões envolvidas, levantado o somatório dos recursos devolvidos de forma atualizada o
qual deveria ser ressarcido ao erário. Apontou responsabilidade da empresa contratada (em solidariedade com
servidores) por serviços que deixaram de ser executados, ou foram executados com inconformidades, e por
serviços incluídos em termo aditivo.
Cabe um parêntese: É inegável a conduta comissiva e
omissiva dos dois gestores e sua equipe, devendo suas
falhas formais ser apenadas com penas de multa. Mas o
prejuízo que causaram seria igual ao total do valor conSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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veniado atualizado?
A obra foi executada, e conforme TCE após readequação
a novas normas, melhorias e ampliação, com novos custos de R$131.108,04, sendo que parte destes custos são
provenientes de outro convênio firmado junto a FNS/MS
(com valor de R$58.785,59), e estaria, atualmente, servindo a comunidade.
Ao exigir-se a devolução do valor integral do convênio de
gestores e servidores de uma obra (que apesar das inconformidades e da necessidade de readequação) esta
servindo a comunidade, estaria o Erário se locupletando
indevidamente do patrimônio dos particulares.
Se houve falhas na execução, deveriam responder os
funcionários que receberam a obra indevidamente, os
gestores que pagaram por serviços com inconformidades, e a empresa construtora que executou de forma falha seus serviços. Contudo não foram trazidos, no relatório de TCE, elementos que possam definir os quantitativos de serviços com imperfeição executados. Aponta-se
que a obra ficou parada por quatro anos. Esta paralisação sem dúvida pode ter causado parte destas impropriedades verificadas.
A construtora alega em sua defesa que a obra sofreu
abandono e vandalismo. Parte das impropriedades pode ter sido causada por estes fatores, que aliados à negligência e descaso da Administração Municipal, por certo causaram prejuízos ao erário.
A TCE aponta como quantificação do débito, além do valor total devolvido a concedente, e dos serviços incluídos no 3° termo aditivo contratual (que não teriam sido
executados), parte dos serviços das medições efetivadas
que teriam sido pagos indevidamente.
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Estes valores pagos indevidamente, conforme relatório de TCE, representam R$123.569,59, de um total pago originalmente (pelo contrato 176/2007 e seu 3° termo aditivo) de R$132.192,05 (representando 93,48%
do total). Contudo não são trazidos documentos, planilhas, laudos, quantitativos, que atestem este quantitativo (R$123.569,59) de serviço pago indevidamente. É demonstrado que o serviço foi executado com quantitativos, e especificações diversas do estabelecido no projeto conveniado, mas com conformidade, pelo menos parcial, com o projeto licitado.
É demonstrado que houve imperfeições na execução
dos serviços realizados, como, por exemplo, a infiltração
a partir das fundações, constatada na vistoria da SESA.
Ocorre que as demais inconformidades apontadas, no
relatório da engenharia da SESA, são em parte devidas
à alteração de projeto e à planilha licitada, e em parte
podem ter sido resultantes de serviços não executados
ou executados com imperfeição, e em parte ocasionadas
pelo abandono do local, podendo ter ocorrido roubos e
vandalismo (apontados pela construtora em sua defesa).
De uma maneira ou de outra tais inconformidades certamente não representam 93,48% dos serviços pagos, estando equivocadas as conclusões do relatório de TCE. Seria preciso levantar os serviços executados com imperfeição, com base nos serviços licitados, para que efetivamente fossem apontados os prejuízos causados ao erário, pela empresa contratada, e pelos funcionários e gestores que indevidamente receberam estes serviços (Administração do Prefeito Elias Kiefer).
Os prejuízos causados por atos de vandalismo e de roubos deveriam ser ressarcidos pela Administração do período da gestão da Prefeita Eliane Paes Lorenzoni, que
www.tce.es.gov.br

não tomou as devidas providências para resguardar o
patrimônio público, e nem se empenhou na readequação da obra em desconformidade com o convênio assinado.
Mas como apurar estes prejuízos? A obra foi readequada, remodelada e reformada posteriormente. Uma vistoria ao local, em data atual, seria infrutífera neste mister.
b) Quanto ao Termo Aditivo de ampliação de Serviços
Com relação a esse item, foram encontradas irregularidades descritas no item “Achados” a seguir apartado.
4. ACHADO
4.1- Contratação e pagamento de termo aditivo de ampliação de serviços, que não foram justificados e não foram comprovadamente executados, e que resultaram
em prejuízo ao erário
Critérios: Art. 62 e Art. 63, § 2º, inciso III, da Lei 4.320/64;
arts. 66, 67 e 92 da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
a) Elias Kiefer (Ex-Prefeito Municipal de Marechal Floriano, no período de 01/01/2005 à 31/12/2008)
Conduta: assinar contrato de termo aditivo de ampliação de serviços e pagar por estes serviços, sem que os
mesmos fossem respaldados por justificativa técnica, e
que não tiveram comprovada sua execução, e, portanto
resultaram em pagamento indevido.
Nexo: ao efetivar pagamento de serviços que não foram
executados, que resultaram em pagamento indevido,
contribuiu para os prejuízos ao erário.
Culpabilidade: era exigível conduta diversa do Prefeito Municipal, pois deveria exigir que qualquer ampliação de serviço fosse amparada por justificativa técnica e
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memória de cálculo, e que seu pagamento fosse realizado após efetiva execução atestada por medição consubstanciada tecnicamente, devendo supervisionar e fiscalizar os atos de seus subordinados, bem como verificar,
ou mandar verificar, a ocorrência de possíveis irregularidades e impropriedades na execução do contrato e convênio, bem como nos autos do processo administrativo
que subsidiava os mesmos.
b) Ilmar da Silva Tongo (Ex-Secretário Municipal de
Obras, no período de 18/04/2008 à 02/01/2009)
Conduta: autorizar pagamento de ampliação de serviços, sem que os mesmos fossem respaldados por justificativa técnica, e que não tiveram comprovada sua execução, e, portanto resultaram em pagamento indevido.
Nexo: ao autorizar pagamento de serviços que não foram executados, que resultaram em pagamento indevido, contribuiu para os prejuízos ao erário.
Culpabilidade: era exigível conduta diversa do Secretário Municipal de Obras, pois deveria exigir que qualquer ampliação de serviço fosse amparada por justificativa técnica e memória de cálculo, e que seu pagamento
fosse realizado após efetiva execução atestada por medição consubstanciada tecnicamente, devendo supervisionar e fiscalizar os atos de seu subordinado (Fiscal), bem
como verificar, ou mandar verificar, a ocorrência de possíveis irregularidades e impropriedades na execução do
contrato e convênio, bem como nos autos do processo
administrativo que subsidiava os mesmos.
c) Antônio Peruch (Engenheiro Fiscal do Contrato)
Conduta: atestar serviços que não foram justificados tecnicamente e não foram executados, e, portanto indevidos, descumprir seus deveres de Fiscal do Contrato.
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Nexo: ao dar parecer atestando serviços que não foram
executados, que resultaram em pagamento indevido, e
ao descumprir e permitir que a empresa descumprisse
o contrato, efetivamente contribuiu para os prejuízos ao
erário.
Culpabilidade: era exigível conduta diversa do Fiscal,
pois somente deveriam ser autorizados a ampliação de
serviços de modo justificado, e pagos somente os que tivessem efetivamente sua execução concluída, e também
se requereria que cumprisse e exigisse o cumprimento
do Contrato 176/2007.
d) MK Rupf Engenharia e Comércio Ltda. – EPP (Empresa contratada)
Conduta: ser remunerada por serviços que não foram
justificados, não foram comprovadamente executados,
e, portanto, indevidos, descumprindo preceitos contratuais.
Nexo: ao ser remunerada pela execução de serviços que
não foram executados, locupletou-se de remunerações
que não fez jus, descumpriu o contrato e gerou prejuízo ao erário.
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois ninguém pode se locupletar com pagamentos por serviços
que não executou.
Análise do Aditivo de ampliação de serviços concedido
e seu pagamento
- Verificou-se que diversos serviços tiveram seus quantitativos ampliados (conforme planilha de aditivo): Escavação manual, fornecimento de concreto, forma de madeira, armadura de aço, janelas em madeira, porta (01)
em madeira, estrutura de madeira e cobertura em telha
cerâmica, chapisco, emboço, reboco, azulejos, piso cerâwww.tce.es.gov.br

mico, rodapé em cerâmica, tubo de água, registro de gaveta, tubo de esgoto, tomada tripolar para piso (mais 40
unidades), pintura acrílica, passeio em concreto, e alisares em madeira. Observa-se que NÃO consta nos autos
a assinatura ou nome do responsável pela elaboração da
planilha de aditivo.
- Observa-se que foram ampliados diversos tipos de serviços, inclusive que poderiam ser resultado de ampliação
da área construída (verifica-se que a estrutura de madeira e a cobertura com telha cerâmica teve acréscimo em
planilha de 55,60m2), ou de falhas na elaboração da planilha orçamentária de termo aditivo.
- Caso se comprove que os serviços tiveram sua ampliação para atender solicitações da contratante, visto não
previstos no projeto e planilhas originais, de modo a ampliar área ou melhorar a qualidade da obra, seria correto
que a empresa fosse remunerada pelos mesmos.
- Contudo se os serviços já estavam previstos nos projetos (plantas originais) havendo apenas inconsistência de
quantitativos ao serem transcritos para a planilha licitada, esta impropriedade deveria ter sido apontada pelo licitante, na época da licitação. Não o fazendo assumiu estes custos, sendo também responsável pela perfeita qualidade dos serviços executados, conforme pode-se deduzir dos termos 4, e 6 de sua proposta (fls. 458/459, do
processo apenso 2217/2017-6), sendo descabida a alegação da empresa de que “a umidade ascendente seria
ocasionada por falta de um projeto e execução de sistema de drenagem para rebaixamento de lençol freático”.
Se antes, ou durante, a execução mostrou-se necessária
a execução de rebaixamento de lençol freático, ou outra
medida não prevista, para evitar a umidade ascendente,
para que a obra fosse perfeitamente executada, deveria
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a empresa contratada ter notificado a contratante desta
necessidade, e não alegar o problema posteriormente,
para negar a garantia devida à contratante.
Verificam-se abaixo termos da carta proposta da empresa contratada, à fl. 1124, do processo apenso 2217/20176:
4) Preços:
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, incluindo-se todos os custos para o fornecimento do objeto como: materiais, com pessoal, direitos trabalhistas, encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transporte, despesas de frete, embalagens, licenças que incidam ou venham a incidir relacionado com o fornecimento do objeto da licitação e todas as despesas necessárias para
a perfeita execução do objeto licitado, serão executadas pelos preços apresentados na proposta do licitante
vencedor. (grifo nosso)
(...)
6) Garantia dos Equipamentos:
A contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir qualquer material ou acabamento que não esteja de acordo com o parecer da Prefeitura, ou em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultante da execução da obra ou dos materiais empregados.
Observa-se, no mesmo sentido, a assunção de responsabilidade da contratada por imperfeições que venham
a se verificar posteriormente, conforme item 16.10 da
Carta Convite 29/2007, à fl. 383, do processo apenso
2217/2017-6:
16.10 – A eventual aceitação da obra, por parte da contratante não eximirá a contratada da responsabilidade
Diário Oficial de Contas

de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstância em que as despesas de conserto ou modificação correrão por conta exclusiva da contratada.
- Não constam nos autos a planta licitada, a planta de
serviços acréscimo e tampouco a planta como construída (as built). Uma simples planilha de novos serviços a
serem ampliadas, sem nome e assinatura do responsável técnico pela sua elaboração, sem memória de cálculo
e justificativas destes serviços acrescidos, sem medição
documentada dos serviços aditivados efetivamente executados, é totalmente insuficiente para resguardar tecnicamente o termo aditivo concedido e pago.
- O pagamento destes serviços ampliados deveria ser
subsidiado por justificativa técnica, memória de cálculo que substanciasse a planilha de aditivo, planilha de
medição acompanhada de relatório fotográfico que demonstrasse esta ampliação de serviços. Tais documentos
não foram juntados aos autos.
- Desta forma permanecem os indícios de inconformidade do pagamento do termo aditivo concedido, e entende-se que os responsáveis devem trazer documentação que justifiquem e comprovem a execução dos
serviços pagos no termo aditivo, ou ressarcir ao erário
quanto aos recursos pagos indevidamente no valor de
R$ 18.911,45 (dezoito mil, novecentos e onze reais, e
quarenta e cinco centavos), equivalentes a 10.440,82
VRTEs.
Disposições da Instrução Normativa TC n° 32, de
04/11/2014
Considerando-se que o valor do débito apurado, após
analise do relatório de Tomada de Contas Especial, das
www.tce.es.gov.br

alegações de defesa constantes no mesmo, dos documentos juntados aos autos, e da legislação e jurisprudência, foi de R$ 18.911,45 (dezoito mil, novecentos
e onze reais, e quarenta e cinco centavos), equivalentes a 10.440,82 VRTEs3 , e o disposto no art. 9° da IN TC
32/2014:
Art. 9º Salvo determinação em contrário do Tribunal fica
dispensado o encaminhamento da tomada de contas especial quando o valor do débito, atualizado monetariamente, for igual ou inferior a 20.000 VRTE (vinte mil Valores de Referência do Tesouro Estadual), caso em que a
quitação somente será dada ao responsável, pelo tomador das contas, mediante o pagamento, ao qual continuará obrigado.
Parágrafo único. A dispensa de que trata esse artigo não
desobriga a autoridade competente de apurar os fatos,
identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o
respectivo ressarcimento.
Entende-se que o Tomador de Contas, na pessoa da Secretária de Controle Interno da Prefeitura de Marechal
Floriano, Sra. Solange Lemke Lampier, deva promover a
obtenção do ressarcimento do prejuízo causado ao erário municipal, junto aos responsáveis solidários, e após o
devido pagamento, dar a quitação aos mesmos.
Por fim, registro que, embora seja dispensado o envio da
tomada de contas a esta Corte, caberá aos gestores informar sobre o andamento dos feitos nas prestações de
contas anuais, conforme determinam o artigo 154, parágrafo 1º e 2º, da Resolução TC 261, de 4 de junho de
2013 e o art. 22, I e II, da IN TC 32/2014:
Resolução TC 261/2013
Art. 154. A tomada de contas especial será, desde logo,
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encaminhada ao Tribunal para julgamento, se o dano ao
erário for de valor igual ou superior à quantia fixada em
ato normativo próprio.
§ 1º Se o dano for de valor inferior à quantia a que alude
o caput, as tomadas de contas especiais levadas a efeito no órgão ou entidade serão anexadas ao processo da
respectiva tomada ou prestação de contas do administrador ou ordenador de despesa, para julgamento em
conjunto.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, se houver, no decorrer da tomada de contas especial, ou até o prazo de
encaminhamento da respectiva prestação de contas, o
devido ressarcimento ao erário junto ao órgão ou entidade instauradora e observado o disposto no § 3º do art.
152, o fato deverá constar do relatório do órgão de controle 106 interno que acompanha a respectiva tomada
ou prestação de contas anual da autoridade administrativa competente.
Instrução Normativa TC 32/2014
Art. 22 Ato Normativo do Tribunal que fixa a composição
e a forma de envio das tomadas e prestações de contas
anuais pelos responsáveis por unidades jurisdicionadas
exigirá informações sobre:
I - casos de dano, objeto de medidas administrativas internas;
II - tomadas de contas especiais cujo encaminhamento
foi dispensado ou arquivadas nos termos dos artigos 9º
e 10 desta Instrução Normativa;
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), acompanho o
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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:
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. DETERMINAR ao Município de Marechal Floriano,
por seu órgão central de controle interno, que:
1.1.1. dê seguimento a tomada de contas especial já instaurada, visando à recomposição do prejuízo causado ao
erário municipal no valor total equivalente a 10.440,82
valores de referência do tesouro estadual (VRTE), a ser
ressarcido em solidariedade pelos senhores Elias Kiefer,
Antônio Peruch e Ilmar da Silva Tongo, bem como pela
pessoa jurídica MK Rupf Engenharia e Comércio Ltda. –
EPP, dispensando-se o envio da tomada de contas, nos
termos do art. 9º da IN TC 32/2014;
1.1.2. informe o andamento das referidas cobranças nos
autos das futuras prestações de contas anuais do Município, em atendimento ao art. 154, parágrafos 1º e 2º,
da Resolução TC 261/2013 e ao art. 22, I e II, da IN TC
32/2014;
1.2. DESANEXAR, conforme art. 288, III, da Resolução
TC 261/2013, os processos administrativos nº 40317005
e nº 34170103, oriundos da SESA, devolvendo-os à origem;
www.tce.es.gov.br

1.3. determinar à Secretaria Geral de Controle Externo que realize o MONITORAMENTO das determinações
constantes do item III.1 nos futuros processos de prestações de contas anuais do Município de Marechal Floriano; e
1.4. ARQUIVAR os autos, nos termos do art. 330, I da Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).
4.2. Conselheiro 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
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Exercício: 2015

Adiante, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
01132/2018-9 (fls. 37/41), recomendando que fossem
consideradas regulares com ressalvas as contas apresentadas pela gestora, concluindo nos seguintes termos:

UG: FMSI - Fundo Municipal de Saúde de Ibitirama

CONCLUSÃO

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Fundo Municipal de Saúde de Ibitirama, exercício de
2015, sob a responsabilidade da Srª. Rosimere Silva de
Oliveira Amigo, sendo mantida a irregularidade constante do item 3.2.1.1 do RT 00219/2017-5, tratada no item
2.1 desta Instrução Conclusiva:

ACÓRDÃO TC- 475/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04644/2016-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: ROSIMERE SILVA DE OLIVEIRA AMIGO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR – FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA – EXERCÍCIO DE
2015 – JULGAR REGULAR COM RESSALVAS – QUITAÇÃO
– ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

3.2.1.1 DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APURADOS
NO INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS MÓVEIS E OS SALDOS REGISTRADOS NO BALANÇO PATRIMONIAL.

I RELATÓRIO:

Base Legal: (Lei 4.320/64, arts. 94 A 96.)

Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual do Fundo Municipal de Saúde de Ibitirama, sob
a responsabilidade da senhora Rosimere Silva de Oliveira Amigo, ordenadora de despesas e prefeita municipal,
no exercício de suas funções administrativas referente
ao exercício de 2015.

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, e considerando que a irregularidade é de natureza moderada e, ainda, que esta foi sanada no exercício seguinte, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue Regular com Ressalva a Prestação de Contas da Sra. Rosimere Silva de Oliveira Amigo, no exercício de ordenador de despesas do
Fundo Municipal de Saúde de Ibitirama, no exercício de
2015, na forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012.

A documentação foi examinada pela Secretaria de Controle Externo de Contas, conforme Relatório Técnico
00219/2017-6 (fls. 12/19), sugerindo a citação da responsável, para apresentar justificativas e/ou documentos apontados no referido relatório contábil, através da
Instrução Técnica Inicial 00481/2017-1 (fls. 20/21).
A gestora não encaminhou resposta ao Termo de Citação 00684/2017-1 (fl. 25), fato este que gerou o despacho 10655/2018-2 decretando sua revelia, nos termos
do artigo 301, parágrafo único do RITCEES.
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Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o em. procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o parecer PPJC
01389/2018-4 e manifestou-se de acordo com a área
técnica.
II FUNDAMENTOS
www.tce.es.gov.br

Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias
maiores considerações, eis que as razões para sugerirem
a REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2015, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III 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:
1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas do
Fundo Municipal de Saúde de Ibitirama, sob a responsabilidade da senhora Rosimere Silva de Oliveira Amigo,
no exercício de suas funções administrativas, relativas ao
exercício de 2015, nos termos do inciso II, do art. 84, da
Lei Complementar Nº 621, 8 de março de 2012, dando
quitação a responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
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1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.

Grande Vitória

2. Unânime.

Relator: Marco Antonio da Silva

3. Data da Sessão: 02/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.

Interessado: CETURB

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- 476/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processos: 03266/2012-1, 04372/2012-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2011
UG: CETURB-GV - Companhia de Transportes Urbanos da
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Responsável: DENISE DE MOURA CADETE GAZZINELLI
CRUZ, FERNANDO ELIAS MIGUEL ASSAD, JOSE CARLOS
PEREIRA MOREIRA, MARGARET ARAUJO, ANESIO DE ASSIS JUNIOR, FLAVIA JULIANA MEDEIROS CRUZ LIBORIO,
SONIA MARIA CASOTTI, VLADIMIR CUNHA BEZERRA,
ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR, ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA [HENRIQUE FARIA SANTOS RABELO DEAZEVEDO (OAB: 12255-ES)], PONTO DE
APOIO CONVENIENCIA LTDA - ME [ALEXSANDRO RUDIO
BROETTO (OAB: 20762-ES)], LEO CARLOS CRUZ
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CETURB-GV – EXERCÍCIO DE 2011 – REJEITAR PRELIMINAR - CONTAS REGULARES - NÃO ACOLHER SUGESTÃO DE EXPEDIR DETERMINAÇÕES – NÃO ACOLHER DETERMINAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - TCE RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB-GV, relativa ao exercício de 2011, sob a
responsabilidade da Sra. Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz - Diretora Presidente, apresentando-se como
responsáveis solidários: Leo Carlos Cruz – Diretor Presidente; José Carlos Pereira Moreira - Diretor de Planejamento; Fernando Elias Miguel Assad - Diretor Operacional; Sônia Maria Casotti – Superintendente Administrativo e Financeiro; Anésio Assis Júnior – Gerente Administrativo; Flávia Juliana M. C. Rocha – Gerente de Manuwww.tce.es.gov.br

tenção dos Terminais e Gestora de Contratos; Margareth
Araújo – Analista Administrativo; Elifas Moura de Miranda Junior – Chefe da Assessoria Jurídica; Vladimir Cunha
Bezerra – Assessor Jurídico; Ativa Terceirização de Mão
de Obra Ltda. e Ponto de Apoio Conveniência Ltda. ME
– Contratadas.
Encontra-se apenso, o Processo TC 4372/2012, relativo a Auditoria Ordinária realizada na CETURB no mesmo exercício e, em cumprimento à Decisão Monocrática 206/2013, conforme sugerido na Instrução Técnica
Inicial – ITI 70/2013, os responsáveis foram devidamente citados - Termos de Citação 0374, 0375, 0376, 0377,
0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384 e 0385/2013,
os quais apresentaram, tempestivamente, suas justificativas constantes da documentação de fls. 259-364, 368371, 376-474, 476-1890 e 1896-1899 dos autos.
A área técnica, através da 9ª Secretaria de Controle Externo, nos termos da Instrução Contábil Conclusiva – ICC
183/2013, considerou saneadas as inconsistências contábeis constantes dos itens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3, mantendo a inconsistência indicada do item 4.1.4, sugerindo,
por fim, a expedição de recomendação.
Após a emissão da ICC 183/2013, os responsáveis trouxeram aos autos documentação complementar, conforme folhas 1926-2090 dos autos.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
- NEC, através da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
03381/2017-3, anuiu aos termos da ICC 183/2013 e,
quanto ao Processo TC 4372/2012, opinou pela mantença dos indicativos de irregularidades 2.1.1 (contratos 27/2010 e 14/2011), 2.1.4 (2.1.4.1 e 2.1.4.2), 2.1.5
(2.1.5.1), 2.1.6 (2.1.6.1).
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A área técnica opinou, ainda, pela irregularidade das
contas dos responsáveis: Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz, Sônia Maria Casotti, Léo Carlos Cruz, Fernando Elias Miguel Assad, Elifas Moura de Miranda Júnior, José Carlos Pereira Moreira e Wladimir Cunha Bezerra, apenando-os com multa, bem como pelo afastamento dos itens 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6 (2.1.6.2), 2.1.7
(2.1.7.1 e 2.1.7.2).
Opinou, por fim, pela regularidade das contas dos responsáveis: Margareth Araújo, Flávia Juliana M. C. Rocha
e Anésio Assis Júnior, bem como das empresas contratadas: Ativa Terceirização de Mão de Obra Ltda. e Ponto de Apoio Conveniência Ltda. – ME, com expedição de
determinação, além da determinação de instauração de
Tomada de Contas Especial em relação ao item 5.3.1.1
do Relatório de Auditoria - RAO 110/2012.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer de fl. 2.263, da lavra do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Na 44ª Sessão Ordinária, realizada em 20/12/2017, o Dr.
Elifas Moura de Miranda Júnior, manifestou-se em sede
de sustentação oral, conforme notas taquigráficas e documentos acostados às fls. 2.291-2.328, tendo sido mantido os autos em pauta.
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, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
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Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual, estando em apenso o Relatório de Auditoria Ordinária, ambos referentes à Companhia de Transportes Urbanos da
Grande Vitória – CETURB-GV, relativos ao exercício de
2011, necessário é a sua análise para posterior deliberação, em razão da documentação que lhe deu suporte.
DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas, relativamente
à Prestação de Contas Anual, consideraram saneadas
as inconsistências contábeis constantes dos itens 4.1.1,
4.1.2 e 4.1.3, mantendo a inconsistência indicada do
item 4.1.4, entendendo-se tratar de impropriedade ou
falta técnico contábil de natureza formal, não grave, sugerindo, por fim, a expedição de recomendação.
Quando ao Processo TC 4372/2012, relativo à Auditoria
Ordinária, opinaram pela mantença dos indicativos de irregularidade 2.1.1 (contratos 27/2010 e 14/2011), 2.1.4
(2.1.4.1 e 2.1.4.2), 2.1.5 (2.1.5.1), 2.1.6 (2.1.6.1), pela
irregularidade das contas dos responsáveis: Denise de
Moura Cadete Gazzinelli Cruz, Sônia Maria Casotti, Léo
Carlos Cruz, Fernando Elias Miguel Assad, Elifas Moura
de Miranda Júnior, José Carlos Pereira Moreira e Wladimir Cunha Bezerra, apenando-os com multa.
Opinaram, ainda, pelo afastamento dos itens 2.1.2,
2.1.3, 2.1.6 (2.1.6.2), 2.1.7 (2.1.7.1 e 2.1.7.2) pela regularidade das contas dos responsáveis: Margareth Araújo, Flávia Juliana M. C. Rocha e Anésio Assis Júnior, bem
como das empresas contratadas: Ativa Terceirização de
Mão de Obra Ltda. e Ponto de Apoio Conveniência Ltda. – ME, pela expedição de determinação, além da determinação de instauração de Tomada de Contas Especial em relação ao item 5.3.1.1 do Relatório de Auditoria
www.tce.es.gov.br

- RAO 110/2012.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
03381/2017-3, litteris:
[...]
2.1.8 CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
2.1.8.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, relativos às contas, à frente à Companhia
de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB-GV, no exercício 2011, de responsabilidade da senhora Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz (Diretor-Presidente no período 01/01 a 31/12/11), do senhor José
Carlos Pereira Moreira (Diretor de Planejamento no período 01/01 a 31/12/11) e do senhor Fernando Elias Miguel Assad (Diretor de Operações no período 01/01 a
31/12/11), chega-se às seguintes conclusões:
Encaminhados os autos à 9ª Controladoria Técnica, foi
elaborada a Instrução Contábil Conclusiva ICC 183/2013
(fls. 1902/1922) na qual se analisou a prestação de contas e concluiu-se da seguinte forma:
4. Da conclusão:
4.1 – Do julgamento das contas:
Após analisar os documentos e justificativas acostadas
aos autos, e com vistas a instruir a elaboração da instrução técnica conclusiva, que caracteriza a fase final e
instrutória da prestação anual de contas da CDV – Companhia de Desenvolvimento de Vitória, relativamente ao
exercício encerrado em 31/12/11, chegou-se a seguinte conclusão:
4.1.1 – Ausências de conciliações e extratos bancários
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das contas classificadas no Fundo fixo rotativo (Corresponde ao item 5.1 do RTC 385/2012):
→ Saneada a inconsistência contábil lançada na peça
inicial.
4.1.2 - Não conformidades entre os valores apurados
no Inventário anual de bens patrimoniais (fls. 127/136)
e correspondentes saldos registrados no Ativo imobilizado do Balanço patrimonial (fls. 31) (Corresponde ao
item 5.2 do RTC 385/2012):
→ Saneada a inconsistência contábil lançada na peça
inicial.
4.1.3 – Ausências de elementos informativos no quadro
das remunerações dos diretores (fls. 63) que permitissem verificar a pertinência entre os valores pagos e autorizados (Corresponde ao item 5.3 do RTC 385/2012):
→ Saneada a inconsistência contábil lançada na peça
inicial.
4.1.4 - Ausência de lançamento de valores referentes
a exercícios anteriores na conta do Patrimônio Líquido
(Corresponde ao item 5.4 do RTC 385/2012):
→ Mantida a inconsistência contábil - Pode considerar-se a irregularidade registrada na peça inicial como sendo uma impropriedade e/ou falta técnico-contábil de natureza formal, não grave e que não representou injustificado dano ao erário.
4.2 – Da recomendação:

ção dos subsídios pagos mensalmente aos administradores no Balancete analítico, sugere-se recomendar ao
atual diretor-presidente a adoção de medidas administrativo-contábeis com vistas a propor ao Núcleo de contabilidade a inserção de uma conta contábil específica no
Plano de Contas da companhia para fins de identificar todos os pagamentos relativos aos honorários e encargos
dos administradores e conselheiros no curso de determinado exercício social.
2.1.8.2 Com relação ao Proc. TC 4372/2012, apenso, que
trata do Relatório de Auditoria Ordinária RAO 110/2012
(fls. 6/90 do processo TC nº 4372/2012), levando em
conta as análises aqui procedidas e as motivações adotadas, conclui-se pela manutenção das seguintes irregularidades:
2.1.1 FISCALIZAÇÃO INEFICIENTE DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Obs: a Defendente enviou as justificativas deste indício de irregularidade (5.1.1.1) juntamente com o indício
“5.2.1.1” (Fiscalização ineficiente em função da ausência
de designação formal dos fiscais e gestor do contrato).
Serão apresentados “os fatos” relacionados a esses dois
indícios separadamente e uma única justificativa. Cumpre ressaltar que o Item “5.1.1.1” está relacionado com o
contrato 27/2010 e o “5.2.1.1”, com o contrato 14/2011.
2.1.1.1 Contrato 27/2010 (item 5.1.1.1 da RAO
110/2012)

Artigo 67 da Lei 8.666/93.
Responsável: Denise de Moura Cadete Gazinelli Cruz
Conduta: Não designar, através de portaria, os fiscais do
contrato para subsidiarem e assistirem o gestor do contrato, na execução do mesmo, nos onze terminais de integração e na sede da CETURB-GV, contrariando a Lei
8.666/93 em seu artigo 67 e a Portaria SEGER/PGE/SECONT nº 49-R/2010, de 24/08/2010 em seus artigos 1º,
39 e 41.
Nexo Causal: A não designação dos fiscais do contrato,
através de portaria publicada no diário oficial, ocasionou
a ausência de fiscal formalmente indicado no contrato e,
consequentemente, a fiscalização ineficiente do contrato quando da sua execução, gerando prejuízo financeiro
para a CETURB-GV.
2.1.1.2 Contrato 14/2011 (item 5.2.1.1 da RAO
110/2012)
Base Legal: Artigos 1º, 39, 41 e 43 da Portaria SEGER/
PGE/SECONT nº 49- R/2010, de 24/08/2010;
Artigo 35 do ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA DE
TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA - CETURB-GV;
Cláusula 11ª do Contrato /2010;
Artigo 67 da Lei 8.666/93.
Responsável: Denise de Moura Cadete Gazinelli Cruz

4.2.1 – Ausências de elementos informativos no quadro
das remunerações dos diretores (fls. 63) que permitissem verificar a pertinência entre os valores pagos e autorizados (Corresponde ao item 5.3 do RTC 385/2012):

Base Legal: Artigo 1º, 39 e 41 da PORTARIA SEGER/PGE/
SECONT nº 49-R/2010, de 24/08/2010;
Artigo 35 do Estatuto Social da Companhia de Transporte
Urbanos da Grande Vitória – Ceturb;

Conduta: Não designar, através de portaria, os fiscais do
contrato para subsidiarem e assistirem o gestor do contrato, na execução do mesmo, nos onze terminais de integração e na sede da CETURB-GV, infringindo a portaria
SEGER/PGE/SECONT nº 49-R/2010, de 24/08/2010.

Assim, e visando dar maior transparência à contabiliza-

Cláusula DÉCIMA PRIMEIRA do CONTRATO 27/2010;

Nexo Causal: A falta de designação dos fiscais do contra-

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 16 de julho de 2018

84

ATOS DA 1a CÂMARA

to, através de portaria publicada no diário oficial, ocasionou fiscalização ineficiente em relação à execução do
contrato, gerando prejuízo financeiro a CETURB-GV, conforme pode-se constatar nos indícios de irregularidade
tratados nos próximos itens.
2.1.4 TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE USO VIGENTES EM
2011 – CONSTANTES DA AMOSTRA
2.1.4.1 PREJUÍZO FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COBRANÇA DE QUOTA DE
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NOS TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE LOJAS DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO (item 5.3.1.1 da RAO 110/2012).
BASE LEGAL: Artigo 9º, 13 e 19, Parágrafo Único Regulamento dos Terminais Urbanos de Integração de Passageiros da Grande Vitória (Proc. 0534/89), conforme Decreto nº 2.989-N de 14/05/1990 (DOC 07);
Cláusula Oitava – Das obrigações da autorizada, alínea
“c”;
Cláusula Nona – do Regulamento dos Terminais, RESPONSÁVEIS:
Identificação: Sonia Maria Casotti - Superintendente
Administrativo e financeiro

za nos Termos de Autorização de Uso de lojas dos terminais de Laranjeiras, Carapina, Itacibá, Ibes, Vila Velha
e Campo Grande, prevista nos regulamentos dos terminais, ocasionou prejuízo financeiro a CETURB.

Artigo 175 da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988;

Identificação: Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz –
Diretora Presidente

RESPONSÁVEIS:

Conduta: Manter e não alterar os Termos de Autorização de Uso que não previam a cobrança da quota de 10%
relativa a manutenção, conservação e limpeza, prevista
nos regulamentos dos Terminais, quando deveria celebrar aditivos para inclusão expressa da referida quota
nos Termos de Autorização de Uso das lojas dos Terminais de Laranjeiras, Carapina, Itacibá, Ibes, Vila Velha e
Campo Grande.
Nexo Causal: Omissão na alteração dos contratos incluindo a cobrança da quota de 10% á título de manutenção, conservação e limpeza dos alugueis das lojas dos
terminais de Laranjeiras, Carapina, Itacibá, Ibes, Vila Velha e Campo Grande, prevista nos regulamentos dos terminais, ocasionou prejuízo a CETURB.
2.1.4.2 AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO DAS LOJAS E MÓDULOS LOCALIZADOS NOS
TERMINAIS DE LARANJEIRAS, CARAPINA, ITACIBÀ, IBES
E VILA VELHA (item 5.3.1.2 da RAO 110/2012).

Conduta: Deixar de observar amplamente o estabelecido no artigo 9º e 13 do Regulamento dos Terminais e
não incluir nos termos de autorização de uso a cobrança
da quota de 10% relativa a manutenção, conservação e
limpeza, em relação a alugueis de lojas nos terminais de
Laranjeiras, Carapina, Itacibá, Ibes, Vila Velha e Campo
Grande, quando deveria providenciar a inclusão expressa da referida quota nos Termos de Autorização de Uso.

BASE LEGAL: Artigo 6º e 8º do Regulamento dos Terminais Urbanos de Integração de Passageiros do Serviço
Intermunicipal de Transporte de Passageiros da Região
Metropolitana da Grande Vitória, instituído através do
Decreto 1076-R, de 10/09/2002 e homologado pela Resolução nº 017/2002, de 02/09/2002;

Nexo Causal: A omissão na ausência de cobrança da quota de 10% á titulo de manutenção, conservação e limpe-

Artigo 2º, caput e parágrafo único e artigo 3º da Lei
8.666/93;
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Artigo 3º e art. 40, caput e parágrafo único da Lei Estadual 5.720 de 20/08/1998;
Identificação: Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz
Conduta: Manter outorgas de permissões de uso de lojas e áreas dos Terminais Laranjeiras, Ibes, Vila Velha, Itacibá, Carapina sem procedimento licitatório, infringindo
artigo 2º da lei 8.666/93 e art. 175 da Constituição Federal tal, quando deveria promover licitação para a escolha
dos permissionários.
Nexo Causal: A manutenção das outorgas aos Permissionários ao invés de abrir o procedimento Licitatório contribuiu para que a empresa continuasse a desrespeitar a
legislação mencionada.
2.1.5 – PROCESSO CETURB-GV 1645/2011 – TERCEIRO
TERMO ADITIVO AO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO.
2.1.5.1 – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO “TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO” DA LOJA COMERCIAL
Nº 25 DO TERMINAL DE LARANJEIRAS SEM A REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO (item 5.4.1.1 da
RAO 110/2012)
BASE LEGAL: Cláusula SEXTA, alíneas “e” e “f” do Termo
de Autorização de Uso firmado;
Artigo 6º e 8º, caput e parágrafo único do Regulamento
dos Terminais Urbanos de Integração de Passageiros do
Serviço Intermunicipal de Transporte de Passageiros da
Região Metropolitana da Grande Vitória, instituído através do Decreto 1076-R, de 10/09/2002 e homologado
pela Resolução nº 017/2002, de 02/09/2002;
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Artigo 2º, caput e parágrafo único e 3º da Lei 8.666/93;
Artigo 175 da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988;
Artigo 3º e 40, caput e parágrafo único da Lei Estadual
5.720 de 20/08/1998;
Artigo 14 da Lei 8.987 de 13/02/1995 - Dispõe sobre o
regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal,
e dá outras providências
RESPONSÁVEIS:
Identificação: Elifas Moura de Miranda Junior – Chefe
da Assessoria Jurídica
Conduta: Emitir parecer favorável à transferência do Termo de Autorização de Uso da loja 25 do T. Laranjeiras de
Barbosa & Nogueira Ltda ME, em 06/09/2011, para Comercial Star Som Ltda ME, sem o devido processo licitatório, quando deveria observar o disposto no art. 2º, §
único da Lei 8.666/93, art. 175 da Constituição Federal
de 1998, art. 3º e 40 da Lei 5.720 de 20/08/1998 e art 14
da Lei 8.987 de 13/02/1995, que tratam de permissões e
concessões públicas.
Nexo Causal: A emissão de parecer favorável à transferência do termo de autorização de uso, inobservados os
dispositivos legais, possibilitou a transferência de outorga de autorização de uso, sem licitação, colidindo com o
princípio da igualdade e do interesse público.
Identificação: José Carlos Pereira Moreira - Diretor de
Planejamento
Conduta: Assinar transferência de Termo de Autorização
de Uso da loja 02 Arnaldo Bernabé ME para Ponto de
Apoio Conveniencia Ltda ME, em 09/06/2011, e da loja
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25 do T. Laranjeiras de Barbosa & Nogueira Ltda ME para Comercial Star Som Ltda ME, 17/10/11, sem o devido processo licitatório, quando deveria observar o disposto no art. 2º, § único da Lei 8.666/93, art. 175 da
Constituição Federal de 1998, art. 3º e 40 da Lei 5.720
de 20/08/1998 e art 14 da Lei 8.987 de 13/02/1995, que
tratam de permissões e concessões públicas.
Nexo Causal: A assinatura do termo de transferência,
inobservando o disposto nas leis 8666/93, 8987/95,
5720/98 e Constituição Federal ocasionou a transferência de titularidade, sem licitação, colidindo com o princípio da igualdade e do interesse público.
Identificação: Fernando Elias Miguel Assad - Diretor
Operacional
Conduta: Assinar transferência de Termo de Autorização de Uso da loja 25 do T. Laranjeiras de Barbosa &
Nogueira Ltda ME, em 17/10/11, para Comercial Star
Som Ltda ME, sem o devido processo licitatório, quando deveria observar o disposto no art. 2º, § único da Lei
8.666/93, art. 175 da Constituição Federal de 1998, art.
3º e 40 da Lei 5.720 de 20/08/1998 e art 14 da Lei 8.987
de 13/02/1995, que tratam de permissões e concessões
públicas.
Nexo Causal: A assinatura do termo de transferência,
inobservando o disposto nas leis 8666/93, 8987/95,
5720/98 e Constituição Federal ocasionou a transferência de titularidade, sem licitação, colidindo com o princípio da igualdade e do interesse público.
2.1.6 – PROCESSO CETURB-GV 480/2009 – TERCEIRO
TERMO ADITIVO AO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
2.1.6.1 – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA LOJA COMERCIAL Nº
www.tce.es.gov.br

02 DO TERMINAL DE CARAPINA SEM A REALIZAÇÃO DE
PROCESSO LICITATÓRIO (item 5.5.1.1 da RAO 110/2012)
BASE LEGAL: Clausula Sexta, alíneas “e” e “f” do Termo
de Autorização de Uso;
Artigo 6º e 8º, caput e parágrafo único do Regulamento
dos Terminais Urbanos de Integração de Passageiros do
Serviço Intermunicipal de Transporte de Passageiros da
Região Metropolitana da Grande Vitória, instituído através do Decreto 1076-R, de 10/09/2002 e homologado
pela Resolução nº 017/2002, de 02/09/2002;
Artigo 2º, caput e parágrafo único e artigo 3º da Lei
8.666/93;
Artigo 175 da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988;
Artigo 3º e art 40, caput e parágrafo único da Lei Estadual 5.720 de 20/08/1998;
Artigo 14 da Lei 8.987 de 13/02/1995 - Dispõe sobre o
regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos prevista no art. 175 da Constituição Federal,
e dá outras providências.
RESPONSÁVEIS:
Identificação: Vladimir Cunha Bezerra – Assessor Jurídico
Conduta: Emitir pareceres favoráveis à constituição de
empresa limitada, pelos herdeiros do Sr. Arnaldo, e a
transferência do termo de Autorização de Uso da loja 02
Arnaldo Bernabé ME para Ponto de Apoio Conveniencia
Ltda ME, em 10/06/2011, sem observar que o quadro
societário do contrato social apresentado constava participação de terceiros e sem observar a exigência de realização de licitação, disposta no art. 2º, § único da Lei
Segunda-feira, 16 de julho de 2018

86

ATOS DA 1a CÂMARA

8.666/93, art. 175 da Constituição Federal de 1998, art.
3º e 40 da Lei 5.720 de 20/08/1998 e art 14 da Lei 8.987
de 13/02/1995, que tratam de permissões e concessões
públicas.
Nexo Causal: A emissão de pareceres favoráveis à constituição de empresa limitada, por terceiros, e a transferência do termo de autorização de uso sem observar os
dispositivos legais, possibilitou a transferência de outorga de autorização de uso, sem licitação, colidindo com o
princípio da igualdade e do interesse público.
Identificação: José Carlos Pereira Moreira - Diretor de
Planejamento
Conduta: Assinar transferência Termo de Autorização de
Uso da loja 02 Arnaldo Bernabé ME para Ponto de Apoio
Conveniência Ltda ME, em 09/06/2011, sem o devido
processo licitatório, quando deveria observar o disposto no art. 2º, § único da Lei 8.666/93, art. 175 da Constituição Federal de 1998, art. 3º e 40 da Lei 5.720 de
20/08/1998 e art. 14 da Lei 8.987 de 13/02/1995, que
tratam de permissões e concessões públicas.
Nexo Causal: A assinatura do termo de transferência,
sem observar o disposto nas leis 8.666/93, 8.987/95,
5.720/98 e Constituição Federal ocasionou a transferência de titularidade, sem licitação, colidindo com o princípio da igualdade e do interesse público.
Identificação: Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz –
Diretor Presidente
Conduta: Assinar transferência de Termo de Autorização de Uso da loja 02 Arnaldo Bernabé ME para Ponto
de Apoio Conveniência Ltda ME, em 09/06/2011, sem o
devido processo licitatório, quando deveria observar o
disposto no art. 2º, § único da Lei 8.666/93, art. 175 da
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Constituição Federal de 1998, art. 3º e 40 da Lei 5.720
de 20/08/1998 e art 14 da Lei 8.987 de 13/02/1995, que
tratam de permissões e concessões públicas.
Nexo Causal: A assinatura do termo de transferência,
sem observar o disposto nas leis 8.666/93, 8.987/95,
5.720/98 e Constituição Federal ocasionou a transferência de titularidade, sem licitação, colidindo com o princípio da igualdade e do interesse público.
2.1.8.3 Deste modo, e diante do preceituado no art. 319,
§ 1º, incisos I ao IV, da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por:
3.2.1 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas da senhora Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz – Ex Diretora Presidente da Ceturb-GV
–, pela prática de atos ilegais presentificados nos itens
5.1.1.1, 5.2.1.1, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.5.1.1 do RAO 110/12,
sugerindo a aplicação de multa, com amparo no artigo
96, II da Lei Complementar Estadual 32/93.
3.2.2 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Leo Carlos Cruz – Ex Diretor
Presidente da Ceturb-GV –, pela prática de atos ilegais
presentificados nos itens 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 da RTC nº
385/2012 sugerindo a aplicação de multa, com amparo no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual 32/93.

nior – Chefe da Assessoria Jurídica –, pela prática de atos
ilegais presentificado no item 5.4.1.1 da RAO 110/12, sugerindo a aplicação de multa, com amparo no artigo 96,
II da Lei Complementar Estadual 32/93.
3.2.5 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor José Carlos Pereira Moreira –
Diretor de Planejamento –, pela prática de atos ilegais
presentificado nos itens 5.4.1.1 e 5.5.1.1 da RAO 110/12,
sugerindo a aplicação de multa, com amparo no artigo
96, II da Lei Complementar Estadual 32/93.
3.2.6 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Wladimir Cunha Bezerra – Assessor Jurídico –, pela prática de atos ilegais presentificado no item 5.5.1.1 da RAO 110/12, sugerindo a aplicação de multa, com amparo no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual 32/93.
3.2.7 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas da senhora Sônia Maria Casotti – Superintendente Administrativo e Financeiro. – pela prática
de atos ilegais presentificado no item 5.3.1.1, sugerindo
a aplicação de multa, com amparo no artigo 96, II da Lei
Complementar Estadual 32/93.
3.2.8 Acolher as razões de justificativas e julgar regulares as contas da senhora, Margareth Araújo, conforme fundamentação exposta nos itens 5.1.1.2, 5.1.1.3 e
5.2.1.2 da RAO 110/12.

3.2.3 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Fernando Elias Miguel Assad –
Diretor Operacional na época –, pela prática de atos ilegais presentificado no item 5.4.1.1 da RAO 110/12, sugerindo a aplicação de multa, com amparo no artigo 96, II
da Lei Complementar Estadual 32/93.

3.2.9 Acolher as razões de justificativas e julgar regulares as contas do senhor, Anésio Assis Junior, conforme fundamentação exposta nos itens 5.1.1.2, 5.1.1.3,
5.2.1.2 e 5.5.1.2 da RAO 110/12.

3.2.4 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Elifas Moura de Miranda Jú-

3.2.10 Acolher as razões de justificativas e julgar regulares as contas da senhora, Flávia Juliana M C Rocha,
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conforme fundamentação exposta nos itens 5.1.1.2,
5.1.1.3 e 5.2.1.2 da RAO 110/12.

AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL DOS FISCAIS E
GESTOR DO CONTRATO.

3.2.11 Acolher as razões de justificativas e julgar regulares as contas da empresa, Ativa Terceirização de Mão de
Obra Ltda, conforme fundamentação exposta nos itens
5.1.1.2, 5.1.1.3 e 5.2.1.2 da RAO 110/12.

[...] determinar aos atuais gestores da Ceturb-GV, com
fulcro no artigo 67 da Lei 8.666/93 c/c artigo 39 da PORTARIA SEGER/PGE/SECONT nº 49-R/2010, que designem
servidores para acompanhar e fiscalizar a execução dos
contratos administrativos firmados por aquela entidade
com terceiros, encaminhando cópia do ato ao Tribunal
no prazo a ser estipulado pelo Relator;

3.2.12 Acolher as razões de justificativas e julgar regulares as contas da empresa, Ponto de Apoio Conveniência
Ltda - ME, conforme fundamentação exposta nos itens
5.1.1.2, 5.1.1.3 e 5.2.1.2 da RAO 110/12.
3.2.13 Determinar a instauração da Tomada de Contas Especial, na forma do art. 83, VI da LC 621/2012, em
relação ao indício de irregularidade nº 5.3.1.1 da RAO
110/12 (Prejuízo financeiro em decorrência da Ausência
de previsão de cobrança de quota de manutenção, conservação e limpeza nos termos de autorização de uso de
lojas dos terminais de integração) para o cálculo do valor do ressarcimento que deverá ser imposto aos devidos responsáveis.
2.1.8.4 Em razão das irregularidades aqui reconhecidas,
sugerir DETERMINAÇÃO de providências cautelares, as
quais transcrevemos a seguir para apreciação do Relator:
5.1.1.1 – FICALIZAÇÃO INEFICIENTE DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
[...] determinar aos atuais gestores da Ceturb-GV, com
fulcro no artigo 67 da Lei 8.666/93 c/c artigo 39 da PORTARIA SEGER/PGE/SECONT nº 49-R/2010, que designem
servidores para acompanhar e fiscalizar a execução dos
contratos administrativos firmados por aquela entidade
com terceiros, encaminhando cópia do ato ao Tribunal
no prazo a ser estipulado pelo Relator;
5.2.1.1 – FISCALIZAÇÃO INEFICIENTE EM FUNÇÃO DA
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5.3.1.2 – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DAS LOJAS E MÓDULOS LOCALIZADOS
NOS TERMINAIS DE LARANJEIRAS, CARAPINA, ITACIBÁ,
IBES E VILA VELHA.
[...] determinar ao atual gestor da Ceturb-GV a adoção
de medidas corretivas visando regularizar os contratos
existentes através de procedimento licitatório no prazo a
ser estabelecido pelo Relator. – g.n
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer de fl. 2263, acompanhou, na
íntegra, o posicionamento da área técnica.
Antes de adentrar ao mérito, necessário é o enfrentamento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam
suscitada.
2. DA PRELIMINAR:
2.1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA PELO CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA:
O Sr. Elifas Moura de Miranda Junior requereu o afastamento de eventual responsabilidade do parecerista jurídico, relativamente aos itens 5.4.1.1, 5.5.1.1 e 5.5.1.2 da
ITI, alegando, em síntese, que a responsabilização do parecerista jurídico, segundo o entendimento do Supremo
Tribunal Federal - STF, alcança somente aquele que elawww.tce.es.gov.br

bora parecer em casos onde a avaliação jurídica constitui elemento obrigatório, o que não é o caso dos referidos itens.
Aduziu que, em não se tratando de procedimentos em
que necessitava do visto do advogado, não sendo a avaliação jurídica elemento imprescindível ao processo, não
há que se falar em responsabilidade do corpo jurídico
da CETURB-GV.
A subscritora da ITC abordou a preliminar suscitada
quando da análise do item 2.1.5, sugerindo o não acolhimento da mesma, bem como a responsabilização e apenamento do Sr. Elifas, quanto a esse item, citando doutrina e jurisprudência, e contra argumentando, em síntese, o seguinte:
- Há divergência doutrinária em relação à possibilidade
ou não de responsabilização do parecerista jurídico, e
que o TCU passou a responsabilizar o advogado público, chegando o assunto ao STF através dos Mandados de
Segurança MS 24.073-DF, MS 24.584-DF, MS 24.631-DF
e 27.867-DF;
- No julgamento do MS 24.584-DF, a Magna Corte reconheceu a existência de três tipos de consultas: a facultativa (não vincula a decisão administrativa), a obrigatória (a Administração não pode decidir de forma contrária ao parecer jurídico), e a vinculada a parecer (a lei
estabelece que o ato administrativo deverá ser previamente aprovado pela assessoria jurídica);
- Nos dois primeiros casos, entendeu o STF que o parecer jurídico tem natureza opinativa, não havendo responsabilização do parecerista, exceto em caso de erro
grave ou conduta culposa/dolosa;
- No terceiro caso, o parecer jurídico é vinculante, ou seSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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ja, há efetiva partilha do poder decisório entre o parecerista jurídico e a autoridade administração que pratica o
ato, ocorrendo a responsabilização solidária;
- Citou vários julgados deste Tribunal, bem como do TCU,
em que foram afastadas as preliminares de ilegitimidade passiva do advogado público, concluindo pelo afastamento da preliminar suscitada.
Desta maneira, da análise dos autos, entendo que a manifestação do corpo técnico quanto à preliminar suscitada se mostra adequada, motivo pelo qual adoto o seu
posicionamento como razão de decidir, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada,
devendo ser analisada a responsabilidade do parecerista jurídico em cada indicativo de irregularidade que o envolve.
3. DO MÉRITO:
No tocante aos indicativos de irregularidade 4.1.1, 4.1.2
e 4.1.3, relativos à Prestação de Contas Anual e 2.1.2,
2.1.3, 2.1.6 (2.1.6.2), 2.1.7 (2.1.7.1 e 2.1.7.2) referente
ao processo de auditoria, cujo afastamento foi sugerido
pela área técnica, entendo que a análise mostra-se adequada, razão pela qual adoto sua manifestação como razão de decidir e afasto os referidos itens de irregularidade.
Com relação à inconsistência indicada do item 4.1.4 da
Prestação de Contas Anual cuja mantença foi sugerida
pela área técnica, entendendo-se tratar de impropriedade ou falta técnico contábil de natureza formal, não
grave, de maneira que, da mesma forma, está correto
o posicionamento técnico, motivo pelo qual o acolho
e mantenho este item de irregularidade, sem o condão
de macular as contas.
Diário Oficial de Contas

Em 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 constante dos autos, bem como da legislação aplicável, a saber:
3.1. FISCALIZAÇÃO INEFICIENTE DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ITEM 2.1.1-ITC) – contratos
27/2010 e 14/2011.
Base normativa: artigos 1º, 39, 41 e 43, da Portaria SEGER/PGE/SECONT 49-R/2010; artigo 35 do Estatuto Social da CETURB-GV; Cláusula 11ª dos contratos; e artigo
67 da Lei Federal 8666/1993.
Responsável: Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz –
Diretora Presidente
De acordo com o relato técnico, apesar da previsão na
cláusula 11ª do contrato emergencial 27/2010 (2.1.1.1)
e do contrato 14/2011 (2.1.1.2), de que a execução dos
mesmos seria acompanhada pela Gerência de Manutenção dos Terminais – GEMAT e pela Gerência Administrativa – GERAD, que deveriam atestar a realização dos serviços contratados, os mesmos deveriam designar formalmente os empregados responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e emissão de atestado de execução dos serviços, por unidade, os fiscais não foram formalmente designados.
Relatou-se, ainda, que, em razão da ausência de designação do fiscal dos 2 (dois) contratos, cujo objeto foi a
prestação de serviços de limpeza, conservação, e copeiragem, com fornecimento de materiais, na sede da CETURB-GV e nos Terminais de Laranjeiras, Carapina, Jacaraípe, Vila Velha, Ibes, Itacibá, Campo Grande, São Torquato, Itaparica e Jardim América, não adveio execução
www.tce.es.gov.br

ineficaz do contrato 14/2011.
Assim, dentre os 11 (onze) Terminais, foram selecionados e visitados os de Laranjeiras, Itacibá e Campo Grande, sendo encontradas divergências entre as previsões
contratuais e a legislação de regência, sendo os serviços
e materiais efetivamente empregados, a saber:
- Nos sanitários públicos não foram encontrados espelhos, embora conste do anexo I do contrato a descrição
da atividade “limpar os espelhos”, tanto dos sanitários
femininos quanto dos masculinos, duas vezes por dia.
Assim, tal atividade, não executada, deveria ser glosada
nos pagamentos mensais, e não foi;
- No anexo IV consta a relação mínima de materiais de
consumo a serem utilizados, como: álcool, bucha dupla
face, cloro, desinfetante, flanela com bainha amarela,
limpador instantâneo multiuso, lustra móveis, papel toalha branco, removedor de manchas amarelas de vaso
sanitário, sabão em pó, sacos de lixo, vassouras para vaso sanitário, de piaçava, de gari, de pelo, dentre outros.
Nas fotos constantes do anexo II do relatório de auditoria é possível verificar onde, como e quais materiais
são fornecidos pela empresa contratada, além do estado em que se encontram.
Dentre os 3 (três) Terminais visitados, o de Itacibá estava com mau cheiro nos sanitários e as plataformas utilizadas pelos usuários, completamente sujas, sendo que
o de Laranjeiras apresentava situação de limpeza regular e o de Campo Grande apresentava boa situação de
limpeza.
Identificou-se precário controle de frequência dos funcionários da empresa contratada, o qual é feito pelo encarregado designado pela empresa, sem o acompanhaSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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mento de servidor da CETURB-GV, contrariando as determinações contratuais e legais.
As frequências verificadas possuem sempre o mesmo
horário de entrada e saída, algumas sem assinaturas e
com rasuras, outras preenchidas até o final do mês, e, o
Terminal de Campo Grande não possuía frequência dos
funcionários.
Nas inspeções físicas verificou-se situação precária dos
sanitários dos 3 (três) Terminais: banheiros sujos, portas
destruídas, sem chave, vasos sanitários sem tampas, falta de sabonete, de papel higiênico, de papel toalha.
A responsável alegou, em síntese, que, o citado artigo 39
da Portaria SEGER/PGE/SECONT 49-R2010, estabelece
a designação do fiscal, quando necessário, não sendo,
portanto, obrigatório, e que, não obstante, ciente dos
termos da ITI, nomeou gestores e fiscais, titulares e suplentes para todos os contratos vigentes, e, em parceria
com a ESESP, aplicaria no mês de maio/2013, um curso
de Gestão e Fiscalização de Contratos a todos os gestores e fiscais nomeados.
A subscritora da ITC sugeriu a mantença da irregularidade, bem como a expedição de determinação aos atuais
gestores no sentido de que providenciem a designação
do fiscal do contrato vigente (14/2011), comprovando tal
providência no prazo estipulado pelo Relator, contra argumentando, em síntese, o seguinte:
- A designação do fiscal para acompanhar e fiscalizar a
execução do contrato é obrigatória, de acordo com o artigo 67 da Lei 8666/1993, estando esta obrigatoriedade
também determinada na cláusula 11ª dos contratos, que
determina a designação do fiscal pela Gerência de Manutenção dos Terminais – GEMAT e pela Gerência AdmiDiário Oficial de Contas

nistrativa – GERAD.
Verifico, pois, da Lei Federal 8666/1993, que, em seu artigo 119, e parágrafo único, estabelece que as sociedades de economia mista, empresas e fundações públicas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União e pelas entidades referidas no artigo anterior (Estados, Distrito Federal, Municípios) editarão regulamentos próprios devidamente aprovados
pela autoridade superior a que estiverem vinculadas,
e publicadas, ficando sujeitas às disposições desta Lei.
Como demonstrou a responsável, o regulamento a ela
pertinente, a Portaria SEGER/PGE/SECONT 49-R2010,
em seu artigo 39, estabelece a designação do fiscal,
quando necessário, deixando, portanto, a critério do Administrador, a designação ou não do fiscal.
Verifico, ainda, que o contrato 27/2010 refere-se ao ano
anterior à gestão da responsável e que, ao assinar os referidos contratos, a responsável, e/ou o seu antecessor,
delegaram a atribuição de designação do fiscal às Gerências de Manutenção – GEMAT e Administrativa – GERAT, conforme a cláusula 11ª dos referidos contratos.
Assim, não se poderia responsabilizar a gestora da CETURB-GV pela não designação do fiscal de contrato, pois,
tal responsabilidade foi delegada, contratualmente, a
duas outras pessoas públicas a ela subordinadas, as
quais não foram chamadas aos autos.
Verifico, no entanto, que a Diretora Presidente da CETURB-GV, embora não estivesse obrigada a designar o
fiscal dos referidos contratos, em razão de haver delegado tal competência a outrem, e de regulamento próprio facultar-lhe tal designação, acolheu de bom grado
o entendimento dos técnicos deste Tribunal, contido na
www.tce.es.gov.br

ITI, e, não somente providenciou a nomeação de gestores e fiscais de todos os contratos vigentes, como também, providenciou o devido treinamento para os nomeados, conforme alegou e comprovou em sua defesa.
Posto isto, divirjo do entendimento técnico e do Órgão
Ministerial e afasto a presente irregularidade, recomendando aos atuais gestores da CETURB-GV que, a despeito do disposto no artigo 39 da Portaria SEGER/PGE/SECONT 49-R/2010, adotem o disposto no artigo 67 da Lei
8666/1993 como conduta, a partir de então.
3.2 . TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE USO VIGENTES EM
2011 – CONSTANTES DA AMOSTRA (ITEM 2.1.4-ITC);
3.2.1. PREJUÍZO FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COBRANÇA DE QUOTA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NOS TERMOS
DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE LOJAS DOS TERMINAIS
DE INTEGRAÇÃO (subitem 2.1.4.1-ITC).
Base normativa: Artigos 9º, 13 e 19, parágrafo único,
do Regulamento dos Terminais Urbanos de Integração
de Passageiros da Grande Vitória (processo 0534/1989),
conforme Decreto 2989-N/1990 (Doc. 07); Cláusula 8ª –
Das Obrigações da Autorizada, alínea “c”; e Cláusula 9ª –
Do Regulamento dos Terminais.
Responsáveis: Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz –
Diretora Presidente; e Sonia Maria Casotti – Superintendente Administrativo e Financeiro.
Segundo o relato técnico, dentre os contratos de Autorização de Uso relativos à outorga (títulos precários) de
forma remunerada, de lojas localizadas nos Terminais
Urbanos, foram selecionadas 16 lojas em diversos Terminais, observando-se que os Termos de Autorização
de Uso das lojas que não foram objeto de licitação, não
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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preveem a cobrança da quota de 10% para manutenção,
conservação e limpeza dos Terminais, prevista no citado
regulamento.

te a 23.329,16 VRTE’s relativamente a 2011 (anexo II do
Relatório Técnico), sendo esse valor passível de ressarcimento.

Relacionou-se, então, as lojas constantes da amostra
cujos Termos de Autorização de Uso não preveem a cobrança da quota de 10%, quais sejam:

As responsáveis alegaram, em síntese, o seguinte:

- Farmácia Praia Grande Ltda. (Terminal de Laranjeiras) –
Termo de Autorização de Uso 15 e 16, de 17/12/1998 –
valor mensal R$ 833,00;
- Barbosa e Almeida Ltda. ME (Terminal de Laranjeiras) –
Termo de Autorização de Uso 25, de 17/12/1998 – valor
mensal R$ 365,67;
- Arnaldo Bernabé ME (Terminal de Carapina) – Termo
de Autorização 02, de 17/12/1998 – valor mensal R$
297,92;
- AVAPA – Associação dos Vendedores Ambulantes e Autônomos de Picolé, Sorvete e Amendoim, do ES – Termo
de Autorização de 1º/10/2000, para Utilização das Plataformas dos Terminais de Laranjeiras e Carapina, e Sala do
Terminal de Carapina – valor mensal R$ 930,31.

- O Decreto 2989-N/1990 do Governador do Estado (fls.
221/236), que homologou a Resolução 20/1989 do Conselho de Administração da CETURB-GV, previa a cobrança da quota de 10% do valor do aluguel das lojas, estritamente do Terminal de Carapina, não se aplicando aos
demais Terminais, e foi revogado pelo Decreto 1037R/2002;
- Esse novo Decreto, que abrange todos os Terminais,
não prevê o índice a ser aplicado à taxa em apreço, fazendo alusão, no seu artigo 13, ao fato de que será cobrada uma taxa a ser estipulada no Termo de Autorização de Uso. Assim sendo, data venia, essa cobrança não
pode ser levada a cabo, se o seu valor não estiver expresso nos Termos de Delegação de Uso;

Observou-se, ainda, que os demais Termos de Autorização de Uso de lojas comerciais localizadas nos Terminais
de Laranjeiras, Carapina, Itacibá, Ibes, Vila Velha e Campo Grande, também não preveem a cobrança da referida alíquota, devendo ser inclusa nos contratos vigentes,
com exceção da loja 36 do Terminal de Laranjeiras, que
foi contratada mediante processo licitatório.

- Destaque-se, como afirmou a equipe técnica, que os
Termos de Delegação (mais recentes), pactuados por
processos licitatórios, (loja 36 do Terminal de Laranjeiras), carreia essa taxa, e isso não é uma circunstância fortuita. Nos Termos das lojas que atualmente estão sendo
licitadas, a CETURB-GV está fazendo constar a referida
taxa, com supedâneo, não no Decreto 2989/1990 (revogado), mas no artigo 13, parágrafo único, do Decreto 1037-R/2002;

Relatou-se, por fim, que, com base nas planilhas de controle de aluguéis das lojas dos Terminais de janeiro a dezembro de 2011 (processo 190/2011), identificou-se
de quais lojas não foram cobradas a referida alíquota,
apurando-se o montante de R$ 49.264,18, equivalen-

- Considerando que a Resolução 20/1989 da CETURB-GV,
homologada pelo Decreto 2989/1990 tratava apenas do
Terminal de Carapina, não havia como dar maior elastério ao campo incidente. Para tanto, teria que haver uma
nova Resolução, posteriormente ratificada por Decreto
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do Governador;
- Considerando que o novo Regulamento, Decreto 1037R/2002, não encampou o referido percentual de 10%,
mas apenas previu a possibilidade de cobrança de taxa
nos Termos de Delegação, e que o Decreto 2989/1990,
já revogado em 2002, abrangia apenas o Terminal de Carapina, não há que se falar em prejuízo ao erário, e, ainda menos, relativamente a todos os Terminais como foi
calculado;
- Ressaltou, por oportuno, que, mais adiante, na presente justificativa, menciona e expõe que a CETURB-GV está providenciando licitar as lojas de todos os Terminais,
quando deverá ser aplicado o Decreto atualmente vigente.
A subscritora da ITC sugeriu a mantença da irregularidade, com apenamento dos responsáveis com multa, bem
como a expedição de determinação de instauração de
Tomada de Contas Especial, na forma do artigo 83, inciso VI, da Lei Complementar Estadual 621/2012, para
que sejam identificados os responsáveis e o valor final
correspondente, contra argumentando, em síntese, que:
- Considerando que o Decreto 2989-N/1990 abrangia somente o Terminal de Carapina, e foi revogado pelo Decreto 1037-R/2002, que não estabeleceu o mesmo percentual de cobrança da Taxa, deveria ter sido cobrado,
para o ano de 2011, um montante, de acordo com o que
deveria ter sido estipulado no Instrumento de Delegação e no Regulamento;
- O valor do ressarcimento para o ano de 2011 tinha que
ser estabelecido com base nesse último Decreto, ou seja, deveria ter sido estipulado o percentual de cobrança, e não necessariamente cobrar 10%, conforme o DeSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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creto anterior.
Desta feita, entendo que, considerando os Termos de
Autorização de Uso informados nos autos estão vigendo desde 1998, sem que fosse estipulada a cobrança da
taxa de 10%, que, aliás, somente era prevista para as lojas do Terminal de Carapina, tendo sido o Decreto que
a previa revogado, não prevendo o subsequente o mesmo percentual, além do que, mesmo que previsse, não
poderia ser simplesmente inclusos nos referidos Termos de Delegação de Uso de todas as lojas e de todos
os Terminais.
Assim, para que se inclua a cobrança da referida taxa em
todos os Termos de Autorização de Uso, de todas as lojas, de todos os Terminais elencados nos autos, torna-se-ia necessária a providência ora adotada pela Sra. Denise, de licitar todas as lojas, prevendo no edital correspondente, a cobrança de taxa no percentual definido no
instrumento convocatório, em face do Decreto 1073R/2002.
Verifico, no entanto, que os Termos de Autorização de
Uso informados nos autos são de 1998, e, portanto, anteriores ao Decreto vigente (2002), e foram celebrados com cláusula de vigência indeterminada (fls. 21402141), devendo-se analisar todas essas circunstâncias
quando do procedimento licitatório.
Seria viável, então, reunir todos os permissionários das
lojas de todos os Terminais e repactuar acordo de inclusão de cobrança da taxa prevista mediante aditamento dos seus contratos, estabelecendo-se um Termo de
Acordo firmado entre eles e o poder público, prevendo,
inclusive, a licitação para nova ocupação, no caso de vacância.
Diário Oficial de Contas

Ante o exposto, considerando todos os entraves administrativos, deixo de acolher a sugestão de determinação no sentido de que seja instaurada a Tomada de
Contas Especial, expedindo-se recomendação no sentido de que sejam adotadas as medidas cabíveis visando a
inclusão, nos Termos de Autorização de Uso vigentes da
quota de manutenção, conservação e limpeza dos Terminais, nos percentuais estipulados pelo Conselho de Administração e/ou acordado com os permissionários.
Posto isto, divergindo do entendimento técnico e do órgão Ministerial, afasto a presente irregularidade, bem
como o ressarcimento proposto, expedindo a recomendação supra.
3.2.2. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO DAS LOJAS E MÓDULOS LOCALIZADOS NOS
TERMINAIS DE LARANJEIRAS, CARAPINA, ITACIBÁ, IBES,
e VILA VELHA (ITEM 2.1.4.2-ITC).
Base normativa: Artigos 6º e 8º, do Regulamento dos
Terminais Urbanos de Integração de Passageiros da Grande Vitória, instituído através do Decreto 1076-R/2002 e
homologado pela Resolução 17/2002; artigo 2º, caput e
parágrafo único e artigo 3º da Lei Federal 8666/1993; artigo 175 da Constituição Federal; e artigos 3º e 40, caput
e parágrafo único, da Lei Estadual 5720/1998.
Responsável: Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz –
Diretora Presidente.
De acordo com o relato técnico, dentre os Termos de Autorização de Uso das lojas selecionadas na amostra, 49
foram assinados a partir do ano de 1998, com prazo indeterminado e sem o devido processo licitatório, contrariando o disposto na Lei Estadual 5720/1998 e na Lei
Federal 8666/1993, estando essas lojas nos Terminais de
www.tce.es.gov.br

Laranjeiras, Carapina, Itacibá, Ibes e Vila Velha.
Relatou-se, ainda, que, nestes mesmos Terminais Urbanos, estão localizados 93 módulos na mesma situação que não constam da amostra selecionada em face
da irrelevância do valor dos aluguéis entre R$ 70,00 e
R$ 100,00.
Arguiu a equipe técnica que a licitação é obrigatória na
concessão e permissão de serviços públicos e que a AUTORIZAÇÃO não é objeto de regulamentação pela Lei
8987/1995, sendo a sua formalização por ato administrativo precário e discricionário, sendo o instrumento legal correto a ser adotado pela CETURB-GV a permissão
de uso do bem público, através de Termo de Permissão
de Uso.
Relatou-se, por fim, que apesar de a CETURB-GV estar
licitando as lojas localizadas nos Terminais inaugurados
nos últimos anos, manteve, em 2011, Termos de Autorização de Uso para exploração comercial, com prazo indeterminado, sem o devido processo licitatório, de 50 lojas e 93 módulos, verificando-se, no Terminal de Laranjeiras um stand da CLARO e outro da MRV, e, no Terminal
de Campo Grande, um stand da CLARO, todos sem o Termo de Autorização de Uso.
A responsável alegou, em síntese, o seguinte:
- Com relação aos stands da CLARO e da MRV, não foram celebrados Termos de Autorização de Uso, pelo simples fato de que esses stands lá estão por força do Edital de Concorrência 03/2010, que tratou de outorga para
exploração comercial de publicidade nos Terminais, no
qual sagrou-se vencedora a empresa VLK Participações
Ltda. sendo portanto, a relação dessas empresas com a
VLK e não com a CETURB-GV diretamente.
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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De acordo com o referido edital, o quiosque é um tipo
de mídia permitida, sendo de inteira responsabilidade
da empresa permissionária, a comercialização dos espaços, a produção e veiculação dos materiais, bem como
a cobrança junto aos anunciantes e o repasse dos valores determinados no processo licitatório da CETURB-GV,
estando previsto no artigo 16 do Decreto 1073-R/2002
a exploração de serviços de publicidade nos Terminais.
No tocante à mantença dos Termos de Autorização de
Uso das lojas e módulos, cabe informar que a CETURB-GV instaurou, através do processo 755/2011, a desocupação das lojas e módulos do Terminal de Vila Velha, e,
através dos processos 141, 142, 143 e 144/2012, a desocupação dos módulos dos Terminais de Laranjeiras, Carapina, Itacibá e Ibes, respectivamente.
Já foi identificado, também, a precariedade dos Termos
de Autorização de Uso das lojas e módulos outorgados
de forma unilateral, sem prazo determinado e sem o devido processo licitatório, assim como a necessidade de
retirada dos módulos, devido a vários fatores, como funcionalidade e conflitos administrativos, os quais não foram identificados nos Terminais de Jacaraípe, Itaparica,
Jardim América e São Torquato, onde inexistem os referido módulos.
Nessa esteira, a CETURB-GV instaurou os processos
1963, 1964, 2009 e 2010/2012, através dos quais estão
sendo providenciadas as licitações das lojas dos Terminais de Laranjeiras, Ibes, Itacibá e Carapina, respectivamente, medidas essas que não são das mais fáceis de se
efetivar, haja vista a utilização de mecanismos judiciais
pelos titulares de lojas e módulos, para não saírem dos
espaços que exploram.
A título de exemplo, cito os processos judiciais 0007589Diário Oficial de Contas

21.2013.8.08.024,
0016920-32.2010.8.08.0024
e
0002058-52.2012.8.08.0035, tendo conseguido, em diversos casos, medidas liminares para não desocuparem
os espaços.

que a mesma está envidando esforços no sentido de regularização da situação ocorrida e vigente desde 1998,
o que não tem sido uma tarefa das mais fáceis, conforme explicou e comprovou.

A própria fiscalização do Tribunal confirmou que a CETURB-GV vem licitando as lojas situadas nos Terminais
mais novos. Assim, e considerando as medidas já adotadas, bem como a complexidade da situação encontrada e informada, não se pode afirmar a existência de irregularidade em a CETURB-GV manter os atuais ajustes de
lojas, mesmo porque, não há como, do dia para a noite,
fechar uma loja e ocupá-la com alguém que tenha vencido uma licitação.

Em assim sendo, entendo que não procede a afirmativa de ausência de realização de licitação, pois, a gestora
do exercício de 2011 não se eximiu da obrigação de licitar, tendo recebido o problema de gestões anteriores,
e, ainda, envidou esforços no sentido de normalização.

A subscritora da ITC sugeriu a mantença da irregularidade e expedição de determinação, visando a regularização dos contratos existentes no prazo indicado pelo Relator, contra argumentando, em síntese, que os documentos anexados à defesa são suficientes para comprovar
que a CETURB-GV está tentando resolver o problema
da ausência de licitação, no entanto, foi constatado pela equipe de auditoria, que havia Termo de Autorização
de Uso sem o devido procedimento licitatório.
Aduziu, por fim, que as razões de defesa apresentadas
não justificam a ausência de licitação. São problemas já
existentes e que ainda não tinham sido enfrentados pela
entidade, enfatizando o princípio constitucional da obrigatoriedade da licitação.
Desta feita, verifico que não assiste razão ao corpo técnico desta Corte de Contas, haja vista que a gestora do
exercício de 2011 não pode ser responsabilizada pelos
erros cometidos em 1998, não se sabe por quem, ademais, como bem afirmou a subscritora da ITC, a documentação trazida aos autos pela responsável, comprova
www.tce.es.gov.br

Posto isto, considerando as medidas já adotadas para a
solução da questão suscitada, divirjo do entendimento
técnico e do Órgão Ministerial, afasto a presente irregularidade e deixo de acolher a sugestão de expedição de
determinação.
3.3. PROCESSO CETURB-GV 1645/2011 – TERCEIRO
TERMO ADITIVO AO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
(ITEM 2.1.5-ITC);
3.3.1. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO “TERMO
DE AUTORIZAÇÃO DE USO” DA LOJA COMERCIAL 25
DO TERMINAL DE LARANJEIRAS SEM A REALIZAÇÃO DE
PROCESSO LICITATÓRIO (item 2.1.4.1-ITC).
Base normativa: Cláusula 6ª, “e” e “f” do Termo de Autorização de Uso firmado; artigos 6º e 8º, caput e parágrafo único do Regulamento dos Terminais Urbanos de
Integração de Passageiros do Serviço Intermunicipal de
Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória – Decreto 1076-R/2002, homologado pela Resolução
17/2002; artigos 2º, caput e 3º, da Lei Federal 8666/1993;
artigo 175 da Constituição Federal; artigos 3º e 40, caput
e parágrafo único, da Lei Estadual 5720/1998; e artigo 14
da Lei Federal 8987/1995, que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviço público,
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previsto no artigo 175 da Constituição Federal.
Responsáveis: Elifas Moura de Miranda Junior – Chefe
da Assessoria Jurídica; José Carlos Pereira Moreira – Diretor de Planejamento; e Fernando Elias Miguel Assad –
Diretor Operacional.
Segundo o relato técnico, o Termo de Autorização de Uso
firmado em 17/12/1998, sem prazo de vigência, com a
empresa Barbosa & Almeida Ltda. ME, foi aditado em
17/10/2011 em decorrência do pedido de mudança de
representantes do contrato da sociedade, sendo o objeto do 3º Termo Aditivo firmado:
“Transferência da autorização de uso outorgada a título
precário, de forma remunerada e sem prazo de vigência,
da loja 25 do Terminal de Laranjeiras...a Barbosa & Nogueira Ltda.ME para Comercial Star Som Ltda. ME e a alteração de todos os sócios da empresa.”
Relatou-se, ainda, que a empresa Barbosa & Nogueira,
em 19/8/2011, solicitou a mudança de representante
(Doc. 22), apresentando sua 3ª alteração contratual, como fundamento do seu pedido, tendo a Superintendente Administrativa e Financeira, Sra. Sônia Maria Casotti
solicitado à Assessoria Jurídica a avaliação da conveniência, expondo que a licitação das lojas daquele Terminal
estava em andamento.
O Assessor Jurídico, Sr. Elifas, emitiu parecer favorável,
mencionando que, o que se pretendia era meramente a
alteração da composição societária da empresa detentora do Termo de Autorização de Uso da loja 25, e, seguindo esse parecer, foi dada ciência aos novos sócios da empresa de que, em momento futuro, por determinação legal, seria realizada a licitação das lojas daquele Terminal.
Relatou-se, por fim, que é possível identificar na docuDiário Oficial de Contas

mentação citada que a empresa detentora do Termo de
Autorização de Uso, desde 1998, teve sua razão social
alterada para Comercial Star Som Ltda. ME, assim como
todo o seu quadro societário, denotando-se que não
ocorrera uma mera alteração contratual, mas a venda
da empresa para terceiros, e, consequentemente, o direito de uso da referida loja, contrariando a cláusula 6ª,
“e” e “f” do Termo de Autorização de Uso, segundo a
qual, o mesmo seria revogado automaticamente, nos
casos de sua transferência total ou parcial, a qualquer
título, e a alteração do contrato social e/ou da composição do controle social, sem a anuência prévia da CETURB-GV. Os responsáveis alegaram, em síntese, o seguinte:
- A transferência, seja societária, seja da titularidade, envolvendo a loja 25 do Terminal de Laranjeiras, se deu na
forma do artigo 7º, c/c o § 1º, do Decreto 1073-R/2002
(fls. 237/246 dos presentes autos), que se transcreve:
Artigo 7º (omissis).
§ 1º - A transferência de delegação somente poderá
ocorrer com expressa anuência da CETURB-GV, nos termos da Lei de Concessões e Permissões e na forma disposta nos instrumentos de delegação...
- Tanto o dispositivo regulamentar citado como o artigo
27, § 1º, incisos I e II, da Lei Federal 8987/1995, permitem a transferência do instrumento de delegação. O que
não se permite é a transferência sem a anuência do Poder Público.
- A cláusula 6ª do Termo de Autorização de Uso, igualmente, permite a sua transferência total ou parcial,
bem como a alteração do contrato social e/ou da composição societária da AUTORIZADA, desde que haja
www.tce.es.gov.br

anuência da CETURB-GV, que é o objeto do processo
1645/2011 (transcrição à fl. 2183).
A subscritora da ITC sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que a defesa alega a possibilidade de transferência da delegação, desde
que haja anuência da CETURB-GV. No entanto, a questão
básica, aqui, é a ausência de licitação na situação pretendida.
Citou e transcreveu os artigos 6º e 8º do Decreto 1073R/2002, que estabelecem a necessidade de licitação das
lojas dos Terminais para seleção dos ocupantes, e concluiu que, somente a anuência da CETURB-GV como justificativa para a transferência de delegação não é suficiente para respaldar essa transferência sem a instauração do processo licitatório.
Examinando as razões técnicas e as de defesa, verifico
que não era o momento oportuno de se negar a transferência de titularidade do Termo de Autorização de Uso
celebrado em 1998, sem prazo de vigência, em razão de
um processo licitatório que estava já em andamento,
haja vista a permissão legal e contratual, para a referida
transferência, como citou e transcreveu a defesa, tendo
a permissionária comunicado, por oportuno, a existência do referido processo licitatório.
Como alegado no item anterior (3.2.2 desta decisão), a
CETURB-GV, tem encontrado entraves judiciais em suas
medidas destinadas à desocupação e licitação das lojas e
módulos cujos Termos de Autorização de Uso foram celebrados em 1998, sem licitação, e com prazo indeterminado.
Por esta razão, não seria prudente, no momento de
transferência desses Termos de providências desse tipo,
Segunda-feira, 16 de julho de 2018

94

ATOS DA 1a CÂMARA

o que estaria ferindo interesses de ambas as empresas
envolvidas na transferência, bem como da permissionária, vez que estava em vias de resolver os caos em apreço.
Posto isto, divirjo do entendimento técnico e do Órgão
Ministerial e afasto a presente irregularidade.
3.4. PROCESSO CETURB-GV 480/2009 – TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
(item 2.1.6- ITC);
3.4.1. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO TERMO
DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA LOIJA COMERCIAL Nº 02
DO TERMINAL DE CARAPINA SEM A REALIZAÇÃO DE
PROCESSO LICITATÓRIO (item 2.1.6.1-ITC).
Base normativa: Cláusula 6ª, “e” e “f” do Termo de Autorização de Uso firmado; artigos 6º e 8º, caput e parágrafo único do Regulamento dos Terminais Urbanos de
Integração de Passageiros do Serviço Intermunicipal de
Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória – Decreto 1076-R/2002, homologado pela Resolução
17/2002; artigos 2º, caput e 3º, da Lei Federal 8666/1993;
artigo 175 da Constituição Federal; artigos 3º e 40, caput
e parágrafo único, da Lei Estadual 5720/1998; e artigo 14
da Lei Federal 8987/1995, que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviço público,
previsto no artigo 175 da Constituição Federal.
Responsáveis: Vladimir Cunha Bezerra – Assessor Jurídico; José Carlos Pereira Moreira – Diretor de Planejamento; e Denise Moura Cadete Gazzinelli Cruz – Diretora Presidente.
De acordo com o relato técnico, em 9/6/2011, foi celebrado o 2º Termo Aditivo ao Termo de Autorização
de Uso de que era detentor o Sr. Arnaldo Bernabé (firDiário Oficial de Contas

ma individual), em decorrência do seu falecimento em
31/10/1999, transferindo-se todos os direitos e encargos
para uma firma limitada constituída pelos seus herdeiros, que solicitaram essa transferência, em 27/3/2008,
3/4/2008 e 22/4/2009.

1.3. MANTER a inconsistência indicada do item 4.1.4 da
ITC relativo à Prestação de Contas Anual, sem o condão
de macular as contas, por se tratar de impropriedade ou
falta técnico-contábil de natureza formal, que não se revela de natureza grave;

Desta feita, considerando-se que se trata do mesmo tema discutido no item 3.3.1 desta decisão, reporto-me à
análise procedida naquele item, mantenho o mesmo entendimento.

1.4. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual da CETURB-GV relativa ao exercício de
2011, de responsabilidade da Sra. Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz - Diretora Presidente, bem como
dos seguintes agentes, quais sejam: Leo Carlos Cruz – Diretor Presidente; José Carlos Pereira Moreira - Diretor
de Planejamento; Fernando Elias Miguel Assad - Diretor
Operacional; Sônia Maria Casotti – Superintendente Administrativo e Financeiro; Anésio Assis Júnior – Gerente
Administrativo; Flávia Juliana M. C. Rocha – Gerente de
Manutenção dos Terminais e Gestora de Contratos; Margareth Araújo – Analista Administrativo; Elifas Moura de
Miranda Junior – Chefe da Assessoria Jurídica; Vladimir
Cunha Bezerra – Assessor Jurídico; considerando-se regulares os atos de gestão das empresas: Ativa Terceirização de Mão de Obra Ltda. e Ponto de Apoio Conveniência Ltda. ME – Contratadas;

Posto isto, divirjo do entendimento técnico e do Órgão
ministerial e afasto a presente irregularidade.
4. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divergindo parcialmente do posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a 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. REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam suscitada pelo Chefe da Assessoria Jurídica, Sr.
Elifas Moura de Miranda Junior;
1.2. AFASTAR os indicativos de irregularidades 4.1.1,
4.1.2 e 4.1.3 da ITC, relativos à Prestação de Contas Anual e 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6 (2.1.6.2), 2.1.7 (2.1.7.1 e 2.1.7.2)
referentes ao processo de auditoria, bem como em relação ao itens 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1 e 3.4.1 desta decisão;
www.tce.es.gov.br

1.5. DEIXAR DE ACOLHER a sugestão da área técnica de
EXPEDIÇÃO DE DETERMINAÇÃO de instauração de Tomada de Contas Especial, relativamente ao indicativo de
Irregularidade 2.1.4.1 da ITC (3.2.1 desta decisão), bem
como de determinação, relativamente aos itens 2.1.1 da
ITC (3.1 desta decisão) e 2.1.4.2 da ITC (3.2.2 desta decisão);
1.6. EXPEDIR as seguintes recomendações aos atuais
gestores da CETURB-GV:
1.6.1. Adotem o disposto no artigo 67 da Lei 8666/1993
como conduta, a partir de então, relativamente à desigSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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nação formal do fiscal de cada contrato, conforme tratado no item 3.1 desta decisão (2.1.1 - ITC), a despeito
do disposto no artigo 39 da Portaria SEGER/PGE/SECONT
49-R/2010;
1.6.2. Adotem as medidas cabíveis visando a inclusão,
nos Termos de Autorização de Uso vigentes Da quota de
manutenção, conservação e limpeza dos Terminais, nos
percentuais estipulados pelo Conselho de Administração
e/ou acordado com os permissionários, conforme abordado no item 3.2.1 desta decisão (2.1.4.1 – ITC).
1.7. DAR ciência aos interessados, com o consequente
arquivamento dos presentes autos após o respectivo
trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/05/2018 - 13ª 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
Diário Oficial de Contas

Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 477/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04193/2012-7
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Relator: Marco Antônio da Silva
Denunciante: FERNANDO ANTONIO DE VIEIRA
Responsável: EZANILTON DELSON DE OLIVEIRA, MARGARET BICALHO MACHADO, ANA PAULA FERREIRA, ROSEANE DE SOUZA RIBEIRO, SERGIO LUIS FRINHANI, ZILMA
FIM FAVORETO HENRIQUE, VANESSA COGO DE CASTRO
CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO - DENÚNCIA – EXERCÍCIO DE 2012 - REJEITAR PRELIMINARES DE ILEGIMIDADE PASSIVA – REJEITAR PARCIALMENTE AS ALEGAÇÕES DE JUSTIFICATIVAS – PROCEDÊNCIA PARCIAL –
MULTA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de DENÚNCIA, oferecida por
cidadão, em face da Prefeitura Municipal de Muniz Freire, referente ao exercício de 2012, em razão de possíveis
irregularidades e ilegalidades relativas à existência de
ônibus escolares novos, doados pelo Governo Federal,
em desuso, para favorecer proprietários de ônibus escolares “apadrinhados” pelo prefeito, bem como a existência de diversos cargos comissionados, sem que os mesmos tenham as prerrogativas legais de assessoramento,
www.tce.es.gov.br

além do ao fato de haver servidores efetivos recebendo
menos que um salário mínimo; e ao fato de haver utilização, sem interesse público, de máquinas do município.
Insta ressaltar, que o processo em comento, se extraviou
nas dependências dessa Corte de Contas, conforme Comunicação Interna nº 7484/2016 originada da Secex Denúncia, tendo como destino a Corregedoria, onde sugere que seja efetivada a reconstituição do Processo TC
4193/2012.
Os autos foram recebidos pelo Sr. Conselheiro Corregedor que emitiu a Comunicação Interna nº 7817/2016,
com destino ao Gabinete da Presidência, onde sugere a
sua reconstituição, a fim de que possa ser retomada a regular tramitação processual.
A seguir, o Conselheiro Presidente emitiu a Comunicação Interna nº 7965/2016, destinado a SEGEX, determinando que sejam adotadas as providências necessárias
para a reconstituição do Processo TC 4193/2012, a qual
emitiu a Comunicação Interna nº 8248/2016, com destino a Secex Denúncias, para que fosse efetivada as providências necessárias para a reconstituição do Processo
TC 4193/2012.
Atendendo a determinação da SEGEX, foram anexados
aos autos, cópia da Decisão Monocrática Preliminar –
DECM 51/2012, emitida pelo Sr. João Luiz Cotta Lovatti
– Conselheiro Substituto, onde se determina a Notificação do Sr. Ezanilton Delson Oliveira - Prefeito Municipal
de Muniz Freire.
O Relator, nos termos da Decisão Monocrática
00979/2017-7, determinou a citação dos responsáveis, em resposta aos termos de Citação 1124/2017,
1125/2017, 1126/2017, 1127/2017, 1128/2017,
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1129/2017, 1130/2017, retornando os autos trazendo
justificativas, às folhas 1828/2974, 829/860, 160/826,
976/1824, 971-973, 862-969.

Assim, transcreve-se a manifestação da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
06035/2017-1, verbis:

Importa salientar que a Sra. Roseane de Souza Ribeiro,
citada pelo Termo de Citação 1128/2017, faleceu, devendo-se atentar ao artigo 153 da Constituição Federal.

[...]

Na sequência, a área técnica, nos termos da instrução
Técnica Conclusiva - ITC 06035/2017-1 (fls. 2980-3092),
opinou pela procedência da Denúncia.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante o Parecer 07369/2017-1, da lavra do Procurador, Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, 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 Denúncia, noticiando
possíveis irregularidades no âmbito do Município de
Muniz Freire, se faz necessário analisar, na oportunidade, os indícios de irregularidades, as justificativas apresentadas pelos responsáveis, as preliminares suscitadas
e os elementos trazidos aos autos pela área técnica e pelo Ministério Público Especial de Contas.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram pela
PROCEDÊNCIA da presente Denúncia, em razão da mantença de irregularidades.
Diário Oficial de Contas

4 CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADE
4.1 Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo
95 c/c artigo 99, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente Instrução Técnica Inicial, tendo em vista
o reconhecimento das seguintes irregularidades:
3.1.2 – Restrição à Ampla Competitividade
Base legal: art. 3º, § 1º inciso I da Lei nº 8.666/93.
Agentes responsáveis: Ezanilton Delson de Oliveira (Prefeito Municipal), Ana Paula Ferreira (Pregoeira Municipal) e Margaret Bicalho Machado (Procuradora Jurídica).
3.2.2 – Restrição à Ampla Competitividade
Base legal: art. 3º, § 1º inciso I da Lei nº 8.666/93.
Agentes responsáveis: Ezanilton Delson de Oliveira (Prefeito Municipal), Ana Paula Ferreira (Pregoeira Municipal) e Margaret Bicalho Machado (Procuradora Jurídica).
3.3.1 – Celebração de Termos Aditivos Superiores ao
Previsto na Legislação no Contrato Emergencial nº
117/2012
Base legal: art. 65 § 1º da Lei nº 8.666/93.
Agentes responsáveis: Ezanilton Delson de Oliveira (Prefeito Municipal), Zilma Fim Favoreto Henrique (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo)
e Margaret Bicalho Machado (Procuradora Jurídica).
3.3.2 – Ausência de Justificativa de Preço
Base legal: artigo 26, inciso III, da Lei 8.666/93.
www.tce.es.gov.br

Agentes responsáveis: Ezanilton Delson de Oliveira (Prefeito Municipal), Zilma Fim Favoreto Henrique (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo) e Roseane de Souza Ribeiro (Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo).
3.4 – Remuneração Menor que 01 (um) Salário Mínimo
Base legal: art. 7º, IV e 39 § 3º da Constituição Federal
c/c Súmula Vinculante 16 do Supremo Tribunal Federal.
Agente responsável: Ezanilton Delson de Oliveira (Prefeito Municipal).
4.2 Por todo o exposto, e diante do preceituado no art.
319, parágrafo único, IV da Res. TC 261/13, conclui-se
opinando por:
4.2.1 declarar extinta a punibilidade da Srª Roseane de
Souza Ribeiro, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, em relação às irregularidades
descritas nos itens 3.1.1, 3.2.1 e 3.3.2 desta Instrução
Técnica Conclusiva, com base na aplicação por analogia
do art. 107, I do Código Penal, tendo em vista a superveniência de seu falecimento, de acordo com informação constante do cadastro desta gestora no sistema do
“E’tcees”, cuja fonte provém do Governo Federal, em
relação à irregularidade descrita no item 3.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva;
4.2.2 acolher as justificativas de defesa, excluindo a responsabilidade do senhor Sergio Luis Frinhani,Secretário Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, em substituição, com relação à irregularidade descrita no item 3.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva;
4.2.3 acolher as justificativas de defesa, excluindo a responsabilidade da senhora Vanessa Côgo de Castro,
Procuradora Jurídica, com relação às irregularidades
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descritas nos itens 3.1.1 e 3.2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva;
4.2.4 acolher parcialmente as justificativas de defesa,
excluindo a responsabilidade da senhora Margaret Bicalho Machado, Procuradora Jurídica, com relação à
irregularidade descrita no item 3.1.1 desta Instrução
Técnica Conclusiva. Por outro lado, rejeitar as justificativas de defesa da senhora Margaret Bicalho Machado,
Procuradora Jurídica, pela prática de atos ilegais descritos nos itens 3.1.2, 3.2.2 e 3.3.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa à responsável com amparo nos artigos 88 e 135 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
4.2.5 acolher parcialmente as justificativas de defesa,
excluindo a responsabilidade do senhor Ezanilton Delson de Oliveira, Prefeito Municipal, com relação às irregularidades descritas nos itens 3.1.1 e 3.2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva. Por outro lado, rejeitar as
justificativas de defesa do senhor Ezanilton Delson de
Oliveira, Prefeito Municipal, pela prática de atos ilegais
descritos nos itens 3.1.2, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2 e 3.4 desta
Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de
multa ao responsável com amparo nos artigos 88 e 135
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
4.2.6 rejeitar as justificativas de defesa da senhora Ana
Paula Ferreira, Pregoeira Municipal, pela prática de
atos ilegais descritos nos itens 3.1.2 e 3.2.2 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de
multa ao responsável com amparo nos artigos 88 e 135
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
4.2.7 rejeitar as justificativas de defesa da senhora Zilma Fim Favoreto Henrique, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, pela prática de
Diário Oficial de Contas

atos ilegais descritos nos itens 3.3.1 e 3.3.2 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de
multa ao responsável com amparo nos artigos 88 e 135
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
4.3 Sugere-se ainda o envio de cópia dos autos do Processo TC nº 4193/2012, em conjunto com esta Instrução Técnica Conclusiva, ao Ministério Público Estadual para análise de eventual prática de cartel pela empresa Coope Serrana – Cooperativa de Transportes Sul
Serrana Capixaba, bem como de possível ocorrência de
crime, com relação à irregularidade disposta no tópico
3.3.2 desta ITC.
4.4 Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA aos signatários da representação do teor da decisão final a ser
proferida, conforme preconiza art. 307, § 7º da Resolução nº 261/2013. – g.n.
O douto representante do Parquet de Contas acompanhou, na íntegra, a área técnica, nos termos do Parecer
07369/2017-1, da lavra do Procurador, Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Sobre o tema, denúncia ou representação perante este
Egrégio Tribunal de Contas, o Regimento Interno – Resolução TC nº 261/2013, prevê, em seu art. 176 que qualquer cidadão poderá oferecer denúncia perante esta
Corte de Contas, sendo que o art. 177 disciplina os requisitos de admissibilidade para o seu conhecimento, in
verbis:
Art. 176. Qualquer cidadão, partido político, associação
ou sindicato é parte legítima para denunciar qualquer irregularidade ou ilegalidade de atos praticados na gestão
de recursos públicos sujeitos à fiscalização do Tribunal.
www.tce.es.gov.br

[...]
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. – g.n
Em sendo assim, resta evidente que a presente representação preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos nos dispositivos supracitados, com destaque
para a presença de informações sobre os fatos, elementos de convicção, indício de provas e qualificação dos denunciados, sendo identificadas possíveis irregularidades
no âmbito do Município de Muniz Freire, motivo pelo
qual se verifica a presença da competência desta Egrégia
Corte de Contas para analisá-la, sendo este o foro adequado.
3. DAS PRELIMINARES:
3.1. DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DAS PROCURADORAS JURÍDICAS:
Em sede de preliminar, as responsáveis Sra. Vanessa Côgo de Castro e Sra. Margareth Bicalho Machado, na qualidade de Procuradoras Municipais de Muniz Freire, aleSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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garam a ocorrência de ilegitimidades passiva, sob o argumento de que a emissão de parecer jurídico não é ato
administrativo, tendo caráter meramente opinativo, não
vinculando o advogado, portanto, em qualquer tipo de
responsabilização.
Argumentam que “a emissão de parecer jurídico está incluída entre os atos e manifestações do advogado que
são dotados de inviolabilidade profissional, e, portanto,
não pode gerar responsabilização a seu emissor” e que
“são invioláveis os atos e manifestações praticados no
exercício da profissão de advogado, sob pena de afronta
ao Estatuto da Advocacia”.
Sobre o tema, o STF, tem decidido no seguinte sentido,
verbis:
“É certo que, em matéria de licitações e contratos administrativos, a manifestação dos órgãos de assessoria jurídica não se limita à mera opinião, mas à aprovação ou
rejeição da proposta. Contudo, embora seja obrigatória
a submissão do contrato e, eventualmente, de seu termo aditivo, ao exame de legalidade pelo órgão de assessoria jurídica, sua manifestação favorável não ganha
contorno de vinculatividade capaz de subordinar a atuação do gestor público, compelindo-o a praticar o ato.
[...]
Embora a aprovação do ato pela assessoria jurídica não
vincule o Administrador a ponto de substitui-lo em seu
juízo de valor, isso não significa que o parecerista é absolutamente isento de responsabilidade sobre suas manifestações. Se a prática do ato administrativo está lastreada em manifestação favorável da unidade técnica,
há convergência de entendimentos e, em certa medida,
compartilhamento de poder decisório entre o AdminisDiário Oficial de Contas

trador e o parecerista, pelo que se tornam mutuamente
responsáveis pelos danos que possam causar ao erário.
Dúvidas não remanescem sobre a inexistência de imunidade absoluta do advogado público com relação às
manifestações jurídicas emitidas em processos administrativos, razão pela qual podem ser chamados a
prestar esclarecimentos ao órgão de controle externo
e, eventualmente, ser responsabilizados por seus atos
em caso de culpa, omissão ou erro grosseiro. Nesse sentido, na assentada de 9.8.2007, no julgamento do Mandado de Segurança n. 24.584, Relator o Ministro Marco
Aurélio, este Supremo Tribunal decidiu:
“ADVOGADO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE - ARTIGO 38 DA LEI Nº 8.666/93 - TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO - ESCLARECIMENTOS. Prevendo o artigo 38 da Lei
nº 8.666/93 que a manifestação da assessoria jurídica
quanto a editais de licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes não se limita a simples opinião, alcançando a aprovação, ou não, descabe a recusa à convocação
do Tribunal de Contas da União para serem prestados esclarecimentos” (Plenário, DJe 19.6.2008, grifos nossos).
Nessa assentada, ressaltei: “não acredito na irresponsabilidade de advogados. Penso que eles respondem sim,
a advocacia pública muito mais, e há legislação específica sobre isso”.
Na mesma linha, admitindo a possibilidade de responsabilização do advogado público por sua manifestação
jurídica quando verificada a existência de erro grosseiro
ou culpa, são precedentes do Plenário deste Supremo
Tribunal: MS 24.073, Relator o Ministro Carlos Velloso,
DJ 31.10.2003, e MS 24.631, Relator o Ministro Joaquim
Barbosa, DJ 1º.2.2008.
www.tce.es.gov.br

(...)
Em síntese, não se está a afirmar a irresponsabilidade
daquele que lavrou o parecer que conferiu lastro jurídico
à realização do termo aditivo impugnado, apenas a indicar que sua corresponsabilidade pela prática do ato tido
como ilegal pelo Tribunal de Contas da União não desonera o Impetrante, razão pela qual não pode prosperar a
pretendida desresponsabilização defendida nesta ação.
(Mandado de Segurança 29137/DF, Min. Carmem Lúcia,
data do julgamento 18/12/12) – g.n
Deste modo, pautado no entendimento jurisprudencial,
tem-se que o Procurador Jurídico não apenas detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, como, também, pode ser responsabilizado em decorrência de seus pareceres jurídicos, não sendo absolutamente isentos de responsabilidade em decorrência de
suas manifestações.
Assim, acompanhando o entendimento da área técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, REJEITO a presente preliminar suscitada.
3.2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PREFEITO MUNICIPAL:
O Sr. Ezanilton Delson de Oliveira, suscitou ilegitimidade passiva ad causam para figurar nestes autos, alegando em síntese, que teria atuado nos Pregões Presenciais
nº 28/2011 e nº 29/2011 já na sua fase final, apenas homologando-os, após análise da documentação pela Comissão Permanente de Licitação - CPL e emissão de pareceres e técnicos, os quais informaram estar o processo
dentro da legalidade exigida.
Instada a manifestar, a área técnica concluiu pelo não
acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva susSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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citada, por entender que nos itens de irregularidade
3.3.1, 3.3.2 e 3.4 da Instrução Técnica Conclusiva - ITC
6035/2017-1, a responsabilização do gestor foi imputada em decorrência da prática direta de atos, situação
que, por si só, já afasta os argumentos de ilegitimidade passiva.
Assevera a equipe técnica que somente nos tópicos
3.1.1, 3.1.2, 3.2.1 e 3.2.2 da Instrução Técnica Inicial - ITI
645/2017 e do Relatório de Inspeção nº 12/2017, foi imputada responsabilização ao Prefeito Municipal de Muniz Freire, Sr. Ezanilton Delson de Oliveira, em decorrência do ato de homologação.
A respeito do tema, o Tribunal de Contas da União – TCU
sedimentou o seguinte entendimento, verbis:
Não há que se falar em irresponsabilidade do Prefeito
Municipal e que todas as ações estavam adstritas à Comissão Permanente de Licitação – CPL e a outros servidores designados para as atividades.
Vale ainda mencionar que o recorrente autorizou e homologou o procedimento licitatório, não lhe sendo lícito
agora tentar atribuir toda responsabilidade à comissão
de licitação e a outros órgãos de apoio administrativo.
A homologação é um ato de fiscalização e controle praticado pela autoridade competente sobre tudo o quanto foi realizado pela comissão de licitação, e equivale a
aprovar os procedimentos até então adotados. A autoridade homologadora, ao anuir aos pareceres, também
se responsabiliza, visto que a ela cabe arguir eventuais
falhas na condução do procedimento.
Pelos vícios ocorridos em procedimento licitatório cabe a responsabilização da autoridade que homologa o
certame, exceto se as irregularidades decorrerem de víDiário Oficial de Contas

cios ocultos, dificilmente perceptíveis na análise procedida por essa autoridade, o que não se verifica no caso
vertente.
[...]
Acerca do tema, impende, ainda, colacionar precedente
que demonstra com clareza a opinião deste Tribunal sobre o assunto (Acórdão 58/2005-TCU-Plenário). Eis o excerto do Voto condutor da lavra do Ministro Benjamim
Zymler, que assim abordou a matéria:
25. A solidariedade deve alcançar, também, o Sr. Ananias Menezes Nascimento, ex-Prefeito do Município e
responsável pela homologação da licitação e adjudicação do objeto, pois, ao homologar o procedimento, essa autoridade passou a responder por todos os atos nele
praticados, objeto de sua expressa aprovação, conforme
preconiza o Acórdão nº TCU nº 113/99 – Plenário
26. Ressalto que a homologação de um procedimento licitatório não é ato meramente formal, em que a autoridade competente apõe sua assinatura e toma ciência
do resultado do certame. Trata-se, na verdade, de ato
por meio do qual a autoridade administrativa exerce o
controle sobre a legalidade do procedimento. Assim, caso haja alguma irregularidade no transcorrer da licitação,
cumpre à autoridade competente rejeitar a homologação.
Nesses moldes, a homologação de certame não constitui simples formalidade, mas sim a aprovação pelo gestor das decisões tomadas pelos membros da comissão
de licitação e(ou) por outros servidores envolvidos com
o certame. Caso discordasse da conduta dos membros
da Comissão, o recorrente poderia simplesmente recusar-se a homologar o certame, logo, a sua responsabiliwww.tce.es.gov.br

dade não deve ser afastada. (Acórdão 2042, data do Segunda Câmara, julgamento 23/02/ 2016) – g.n
No mesmo sentido o Tribunal de Contas da União - TCU
firmou entendimento nos seguintes julgados: Plenário Acórdãos 1049/2014, 2300/2013, 33/2001; 2ª Câmara Acórdão 4695/2014, 4.791/2013.
Pelo exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva susctiada.
Passo, então, ao enfrentamento de mérito dos indicativos de irregularidades tratados nos autos, à luz das razões de defesa, bem como da legislação aplicável.
4. DO MÉRITO:
Denota-se da análise destes autos que a área técnica
opinou pela extinção da punibilidade da Sra. Roseane
de Souza Ribeiro, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, em relação às irregularidades
descritas nos itens 3.1.1, 3.2.1 e 3.3.2 da referida instrução técnica conclusiva, tendo em vista o seu falecimento, fato este devidamente comprovado através de cadastro desta gestora no sistema do “E’tcees”.
Verifica-se, ainda, que a área técnica manifestou-se pelo acolhimento das justificativas de defesa, excluindo as
responsabilidades do Sr. Sérgio Luis Frinhani, Secretário
Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo em
substituição, referente a irregularidade apontada no
item 3.1.1, e da Sra. Vanessa Côgo de Castro, Procuradora Jurídica, com relação às irregularidades descritas nos
itens 3.1.1 e 3.2.1, todos da referida instrução técnica
conclusiva, pelo que acompanho tal entendimento adotando sua manifestação como razão de decidir.
Da mesma forma, a área técnica manifestou-se pelo acoSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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lhimento parcial das justificativas de defesa, excluindo a
responsabilidade da senhora Margaret Bicalho Machado, Procuradora Jurídica, com relação à irregularidade
descrita no item 3.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, porém, mantendo-se as irregularidades descritas
nos itens 3.1.2, 3.2.2 e 3.3.1, todos da mencionada Instrução Técnica Conclusiva - ITC, pelo que também acompanho seu entendimento adotando sua manifestação
como razão de decidir.
Da mesma sorte, a área técnica, pugnou, ainda, pelo
acolhimento parcial das justificativas de defesa, excluindo a responsabilidade do Sr. Ezanilton Delson de Oliveira, Prefeito Municipal, com relação às irregularidades descritas nos itens 3.1.1 e 3.2.1 da Instrução Técnica Conclusiva, pelo que acompanho seu entendimento,
porém, manifestou-se pela manutenção das irregularidades descritas nos itens 3.1.2, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2 e 3.4
da Instrução Técnica Conclusiva ITC 6035/2017-1, pelo
que divirjo, parcialmente, no tocante ao referido item
3.4, para afastar tal irregularidade, conforme abaixo será fundamentado, no mais acompanho o entendimento
da equipe técnica adotando sua manifestação como razão de decidir.
Na mesma análise, a área técnica manifestou-se pela
manutenção das irregularidades a seguir, as quais passamos a analisá-las:
4.1. RESTRIÇÃO À AMPLA COMPETITIVIDADE (ITEM
3.1.2 DA ITC 6035/2017):
Base legal: art. 3º, § 1º inciso I da Lei nº 8.666/93.
Agentes responsáveis: Ezanilton Delson de Oliveira (Prefeito Municipal), Ana Paula Ferreira (Pregoeira Municipal) e Margaret Bicalho Machado (Procuradora Jurídica).
Diário Oficial de Contas

Consta dos autos que no âmbito do Município de Muniz Freire iniciou-se procedimento licitatório, por meio
do Pregão Presencial nº 28/2011, tipo menor preço global, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino, para a execução de 79 (setenta e nove)
linhas discriminadas no Edital em comento.
Registrou-se que o tipo de licitação adotado pela Administração Pública não foi o mais adequado, pois adotou
a licitação tipo menor preço global ao invés de menor
preço por item ou lote, o que ocasionou uma restrição à
ampla competividade, isto porque, o licitante que dispõe de veículos para atender apenas parte do objeto
pretendido, fica impossibilitado de participar do certame.
Assim, acompanhando o entendimento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas, mantenho
a presente irregularidade, em face das razões expendidas.
4.2. RESTRIÇÃO À AMPLA COMPETITIVIDADE (ITEM
3.2.2 DA ITC 6035/2017):
Base legal: art. 3º, § 1º inciso I da Lei nº 8.666/93.
Agentes responsáveis: Ezanilton Delson de Oliveira (Prefeito Municipal), Ana Paula Ferreira (Pregoeira Municipal) e Margaret Bicalho Machado (Procuradora Jurídica).
Verifica-se da análise dos autos que a Administração Municipal iniciou procedimento licitatório, por meio do Pregão Presencial nº 29/2011, tipo menor preço global, objetivando a contratação de empresa para prestação de
serviços de transporte escolar da rede estadual de ensino, para a execução de 67 (sessenta e sete) linhas discriminadas no Edital em comento.
www.tce.es.gov.br

Pelos mesmos motivos apresentados no item anterior,
restou comprovado que o tipo de licitação não foi o mais
adequado, o que ocasionou indevida restrição à ampla
competividade no certame.
Em razão disso, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, mantenho a presente irregularidade, em face das razões expendidas.
4.3. CELEBRAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS SUPERIORES
AO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO NO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 117/2012 (ITEM 3.3.1 DA ITC 6035/2017):
Base legal: art. 65 § 1º da Lei nº 8.666/93.
Agentes responsáveis: Ezanilton Delson de Oliveira (Prefeito Municipal), Zilma Fim Favoreto Henrique (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo)
e Margaret Bicalho Machado (Procuradora Jurídica).
No que tange a esta irregularidade, a equipe técnica, nos
termos do Relatório de Inspeção nº 12/2017, constatou
que houve a celebração de 02 (dois) Termos Aditivos ao
Contrato 117/2012, cujos valores ultrapassam ao percentual máximo estabelecido na lei de licitações.
Em síntese, os defendentes alegam que tais acréscimos
se deram devido a as prorrogações de vigências do Contrato Emergencial 117/2012, vez que houve atraso na
aprovação do Plano de Trabalho Estadual pela Secretaria Estadual da Educação – SEDU, bem como na celebração do Termo de Convênio n° 079/2012, datado de 16 de
maio de 2012.
Sobre o assunto, o art. 65 §1º da Lei 8.666/93, disciplina o seguinte:
Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes caSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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sos:

(...)

12/2017, contatou que o Município de Muniz Freire
firmou 03 (três) contratos emergenciais, de números
082/2012 (período de 02/05/12 a 31/05/12), 126/2012
(período de 01/06/12 a 31/07/12) e 117/2012 (período
de 16/05 a 31/06/2012), com a empresa Cooperativa de
Transportes Sul Serrana Capixaba, tendo como objeto a
contratação de serviços de transporte escolar municipal
e estadual.

§ 1º. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento)
para os seus acréscimos. - g.n.

Registra-se que, devido à administração ter restringido
a competitividade no certame, que visou à contratação
de empresa para prestação de serviços de transporte escolar, passou-se a submeter às condições impostas pela empresa contratada Coope Serrana – Cooperativa de
Transportes Sul Serrana Capixaba e aceitar o acréscimo
de 30% (trinta por cento) por tipo de veículo.

Resta evidenciado nestes autos que os responsáveis ultrapassaram o limite de 25% para alteração do contrato, porém, não se desincumbiram de justificar a ofensa
aos limites estabelecidos na lei de regência.

No que tange aos contratos emergenciais é assente o entendimento firmado no TCU, que afirma, verbis:

I - unilateralmente pela Administração:
(...)
b) quando necessária a modificação do valor contratual
em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Assim, acompanhando o entendimento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas, mantenho a
presente irregularidade, em face das razões antes expendidas.
4.4. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DE PREÇO (ITEM 3.3.2
DA ITC 6035/2017):
Base legal: artigo 26, inciso III, da Lei 8.666/93.
Agentes responsáveis: Ezanilton Delson de Oliveira (Prefeito Municipal), Zilma Fim Favoreto Henrique (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo) e Roseane de Souza Ribeiro (Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo).
A equipe técnica, através do Relatório de Inspeção nº
Diário Oficial de Contas

Enunciado:
É possível a contratação direta por dispensa de licitação
mesmo quando a situação de emergência decorrer de
falta de planejamento, de desídia administrativa ou de
má gestão dos recursos públicos, se houver necessidade
de defesa do interesse público em face da inércia da administração, sem prejuízo da responsabilização dos gestores que não providenciaram tempestivamente o devido processo licitatório. (Acórdão 1312/2016 - Primeira Câmara, data do julgamento 23/02/2016 Relator WEDER DE OLIVEIRA)
[...]
Enunciado:
Nos contratos emergenciais, não há razão para que haja encargos ou custos majorados em relação às contrawww.tce.es.gov.br

tações decorrentes de procedimentos licitatórios, salvo
quando devidamente justificado e consignado expressamente em pareceres. (Acórdão 1580/2017, Ministro
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, Primeira Câmara, Data da sessão: 14/03/2017) – g.n.
Do entendimento firmado, percebe-se que, em se tratando de contratações emergenciais, os custos não podem ser majorados em relação àqueles praticados em
processos licitatórios, salvo quando devidamente justificado.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os
responsáveis não apresentaram justificativas plausíveis
que pudessem afastar a inconsistência aventada.
Assim sendo, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, mantenho a presente irregularidade, em face das razões antes expendidas.
4.5. REMUNERAÇÃO MENOR QUE 01 (UM) SALÁRIO
MÍNIMO (ITEM 3.4 DA ITC 6035/2017):
Base legal: art. 7º, IV e 39 § 3º da Constituição Federal
c/c Súmula Vinculante 16 do Supremo Tribunal Federal.
Agente responsável: Ezanilton Delson de Oliveira (Prefeito Municipal).
A equipe técnica argumenta que o gestor responsável realizou pagamentos a servidores municipais com valores
inferiores ao salário mínimo, em total afronta ao disposto no art. 7, IV e 39 § 3º da Constituição Federal.
Contudo, consta dos autos que o gestor responsável visando a corrigir tal situação, na data de 03 de maio de
2011, editou a Lei nº 2.169/2011, de 03 de maio de
2011, onde trata de autorização ao poder executivo municipal a conceder complementação salarial a servidor
Segunda-feira, 16 de julho de 2018

102

ATOS DA 1a CÂMARA

público municipal, conforme abaixo transcrito, litteris:
Lei 2.169/2011
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CONCEDER COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAOS PROVIDÊNCIAS”
O Prefeito Municipal de Muniz Freire, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas legais atribuições que lhe são conferidas em Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte LEI
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
promover complementação salarial sob a forma de abono aos Servidores Públicos Municipais que receberam
remuneração inferior ao Salário Mínimo vigente, em
cumprimento do disposto no art. 7º - IV –c/c o art. 39 §
3º da Constituição Federal.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal, a partir do
exercício de 2012, a realizar complementação salarial
sob a forma de abono, através de Decreto, aos Servidores Públicos Municipais que receberam remuneração inferior ao Salário Mínimo vigente, em cumprimento do
disposto no Art. 7º - IV – c/c o art. 39 § 3º da Constituição Federal.
Art. 3º - As despesas oriundas do cumprimento da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias de acordo com o orçamento vigente.
Art. 4º - Esta Lei entra na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrária. g.n
Denota-se, pois, que o disposto no art. 2º da mencionada lei municipal visa corrigir eventuais remuneração inferior ao salário mínimo vigente, através de abono salarial.
Diário Oficial de Contas

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal - STF tem
decidido que a previsão do art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, pode ser atendida considerando à sua
remuneração total e não apenas ao vencimento básico, verbis:
“Na sessão de 13 de novembro de 2008, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os Recursos Extraordinários nºs 572.921/RN e 582.019/SP, ambos da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, reconheceu a
existência da repercussão geral das matérias constitucionais versadas nestes feitos e reafirmou a jurisprudência
dominante nesta Corte no sentido de que a garantia de
percepção de salário mínimo conferida ao servidor por
força dos arts. 7º, inciso IV; e 39, § 3º, da Constituição Federal, corresponde à sua remuneração total e não apenas ao vencimento básico, que pode ser inferior ao mínimo, e, também, que sobre o abono pago para atingir o
salário-mínimo não devem incidir as gratificações e demais vantagens pecuniárias, sob pena de ofensa ao art.
7º, inciso IV, da Constituição Federal. (...) Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal aprovou os enunciados
das Súmulas Vinculantes nºs 15 e 16, que assim dispõe
respectivamente: (...).” (RE 499937 AgR, Relator Ministro
Dias Toffoli, Primeira Turma, julgamento em 25.10.2011,
DJe de 1.12.2011). – g.n.

forços que, de maneira que restou sanada a presente irregularidade.
Assim sendo, divirjo do entendimento da área técnica e
do Ministério Público Especial de Contas e afasto a presente irregularidade, em face das razões antes expendidas.
5. DISPOSITIVO:
Por todo o exposto, acompanhando parcialmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que a Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, assim delibere:
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:

A matéria é de tamanha relevância que o STF editou Súmula Vinculante, verbis:

1.1. DECLARAR extinta a punibilidade da Sra. Roseane de Souza Ribeiro, Secretária Municipal de Educação,
Cultura, Desporto e Turismo, em relação às irregularidades descritas nos itens 3.1.1, 3.2.1 e 3.3.2 da Instrução
Técnica Conclusiva, com base na aplicação por analogia
do art. 107, I do Código Penal, tendo em vista a superveniência de seu falecimento;

“Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da
Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”.

1.2. REJEITAR preliminares de ilegitimidade passiva ad
causam arguidas pelas procuradoras e pelo Prefeito Municipal, em face das razões antes expendidas;

Deste modo, entendo que o gestor responsável, na qualidade de Chefe do Poder Executivo do Município de Muniz Freire, ao editar a referida lei municipal, envidou es-

1.3. CONHECER da presente DENÚNCIA, considerando-a
PROCEDENTE, tendo em vista o reconhecimento das irregularidades descritas nos itens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 desta

www.tce.es.gov.br
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decisão, pelas razões ali expendidas;

621/2012;

1.4. ACOLHER as justificativas de defesa, excluindo a responsabilidade do senhor Sergio Luis Frinhani,
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo, com relação à irregularidade descrita no item
3.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva;

1.10. REJEITAR as justificativas de defesa da senhora Ana
Paula Ferreira, Pregoeira Municipal, pela prática de atos
ilegais descritos nos itens 3.1.2 e 3.2.2 desta Instrução
Técnica Conclusiva, aplicando-lhe multa pecuniária no
valor de R$ 3.000,00, nos termos dos artigos 88 e 135 da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012;

1.5. ACOLHER as justificativas de defesa, excluindo a
responsabilidade da senhora Vanessa Côgo de Castro, Procuradora Jurídica, com relação às irregularidades descritas nos itens 3.1.1 e 3.2.1 da Instrução Técnica Conclusiva;
1.6. ACOLHER as justificativas de defesa, excluindo a responsabilidade da senhora Margaret Bicalho Machado,
Procuradora Jurídica, com relação à irregularidade descrita no item 3.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva;
1.7. REJEITAR as justificativas de defesa da senhora Margaret Bicalho Machado, Procuradora Jurídica, pela prática de atos ilegais descritos nos itens 3.1.2, 3.2.2 e 3.3.1
da Instrução Técnica Conclusiva, aplicando-lhe multa pecuniária, no valor de R$ 3.000,00, nos termos dos artigos
88 e 135 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
1.8. ACOLHER as justificativas de defesa, excluindo a responsabilidade do senhor Ezanilton Delson de Oliveira,
Prefeito Municipal, com relação às irregularidades descritas nos itens 3.1.1, 3.2.1 e 3.4 da Instrução Técnica
Conclusiva;
1.9. REJEITAR as justificativas de defesa do senhor Ezanilton Delson de Oliveira, Prefeito Municipal, pela prática de atos ilegais descritos nos itens 3.1.2, 3.2.2, 3.3.1
e 3.3.2 da Instrução Técnica Conclusiva, aplicando-lhe
multa pecuniária no valor de R$ 3.000,00, nos termos
dos artigos 88 e 135 da Lei Complementar Estadual nº
Diário Oficial de Contas

1.11. REJEITAR as justificativas de defesa da senhora Zilma Fim Favoreto Henrique, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, pela prática de
atos ilegais descritos nos itens 3.3.1 e 3.3.2 da Instrução
Técnica Conclusiva, aplicando-lhe multa pecuniária no
valor de R$ 3.000,00, nos termos dos artigos 88 e 135 da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
1.12. ENCAMINHAR cópia destes autos, em conjunto
com esta Instrução Técnica Conclusiva, ao Ministério Público Estadual para análise de eventual prática de cartel
pela empresa Coope Serrana – Cooperativa de Transportes Sul Serrana Capixaba, bem como de possível ocorrência de crime, com relação à irregularidade disposta
no tópico 3.3.2 desta Instrução Técnica Conclusiva – ITC;
1.13. ENCAMINHAR os autos ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento da decisão, em razão das penalidades aplicadas, ARQUIVANDO-SE os presentes autos, após ciência dos interessados e o respectivo trânsito em julgado.

4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva (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 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- 478/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

2. Unânime.

Processo: 05476/2015-8

3. Data da Sessão: 02/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
www.tce.es.gov.br
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Relator: Marco Antônio da Silva
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Responsável: ABILIO DE OLIVEIRA NETO

É o sucinto relatório.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – 2014 – REGULAR –
QUITAÇÃO - RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.

VOTO

O EXMO. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício de 2014, do Fundo Municipal de
Saúde de Alto Rio Novo, sob a responsabilidade do Sr.
Abílio de Oliveira Neto, então Secretário Municipal de
Saúde.
O responsável foi regularmente citado para manifestação
sobre os indicativos de irregularidade descritos nos itens
4.1.1.1, 4.3.1, e 4.3.2 do Relatório Técnico 238/2016-1,
nos termos da Instrução Técnica Inicial – ITI 639/20166, através da Decisão Monocrática 1064/2016-1 e Termo
de Citação 1046/2016-1, trazendo aos autos, tempestivamente, a documentação de fls. 69-91.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas - Secex Contas, emitiu a Instrução Técnica
Conclusiva - ITC 02631/2017-1, opinando pela irregularidade das Contas, aplicação de multa ao gestor e expedição de determinação, em face da mantença dos indicativos de irregularidade objeto da citação.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do
Procurador, Dr. Luciano Vieira, mediante o Parecer de fls.
109-115, 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, na forma do artigo 29 do Regimento Interno, Resolução TC
261/2013.
Diário Oficial de Contas

Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual
do Fundo Municipal de Saúde Alto Rio Novo, relativa ao
exercício de 2014, em comento, necessário é sua análise
para posterior julgamento, em razão da documentação
que lhe deu suporte.

BEIS DE BENS MÓVEIS E O INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS
(ITEM 4.3.1 DO RTC 238/2016)
Inobservância aos artigos 37 da Constituição Federal/1988; art. 96 da Lei Federal 4.320/1964; art. 82 da Lei
Complementar Estadual 621/2012; art. 5º da Resolução
TC 273/2014; art. 4º da Instrução Normativa 28/2013.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

AUSÊNCIA DE LEVANTAMENTO DO INVENTÁRIO ANUAL
DE BENS IMÓVEIS (ITEM 4.3.2 DO RTC 238/2016)

Da análise do feito, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela irregularidade das contas, aplicação de multa ao gestor e expedição de determinação, em face da mantença de todos os
indicativos de irregularidade objeto de citação.

Inobservância aos artigos 37 da Constituição Federal/1988; art. 96 da Lei Federal 4.320/1964; art. 82 da Lei
Complementar Estadual 621/2012; art. 5º da Resolução
TC 273/2014; art. 4º da Instrução Normativa 28/2013,
IN 28/2013.

Assim, transcreve-se os termos da Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 02631/2017-1, verbis:

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULARES as contas do Sr. Abílio de Oliveira Neto, gestor do Consórcio,
no exercício de funções de ordenador de despesas no
Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo no exercício de 2014, na forma do artigo 84, III da Lei Complementar Estadual 621/2012.

[...]
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo, exercício de 2014, formalizada de acordo com a Resolução TC
261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
do Sr. Abílio de Oliveira Neto, opinando pela manutenção das seguintes irregularidades:
INCOMPATIBILIDADE NO REGISTRO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO RGPS INDICA DISTORÇÃO NOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
(ITEM 4.1.1.1 DO RTC 238/2016)
Inobservância aos artigos 85, 87, 102 e 103 da Lei
4.320/64 e artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº
8212/1991.
DIVERGÊNCIA APURADA ENTRE OS REGISTROS CONTÁwww.tce.es.gov.br

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
273/2015, a análise consignada teve por base as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos
da Instrução Normativa TC 28/2013.
Sugere-se, ainda:
a) A aplicação da multa prevista no artigo 135 da lei
Complementar Estadual 621/2012;
b) DETERMINAR para que o Fundo Municipal de Saúde
de Alto Rio Novo, na pessoa de seu gestor atual,
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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b.1) adote as medidas administrativas necessárias, nos
termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de apurar
a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre
recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso, bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos
cofres do autarquia, tendo em vista que tal despesa é
considerada ilegítima e contrária à finalidade pública,
impondo-se a sua glosa, informando, ainda, a esta Corte de Contas sobre o resultado obtido;

Segundo o relato técnico, foram verificadas as seguintes
diferenças de valores entre o resumo anual da folha de
pagamento (FOLRGP) do pessoal vinculado ao INSS e o
balancete de execução orçamentária (BALEXO):

FGTS no exercício de 2014.

Contribuições Patronais devidas (FOLRGP): R$ 522.735,37

- Contribuições
487.094,32

Contribuições Pagas (BALEXO): R$ 493.907,72

- Contribuições retidas dos servidores (FOLRGP) R$
150.870,38

b.2) adote as medidas administrativas necessárias que
garantam, ao final de cada exercício, a realização de inventários físicos de bens móveis, imóveis, intangíveis e
bens em almoxarifado, no caso de sua existência, conforme dispõe a Instrução Normativa TC nº 34/2015. –
g.n.

Diferença paga a menor: R$ 28.827,65

- Total das contribuições devidas (FOLRGP) R$ 637.964,70

Diferença paga a menor em percentual: 5,51%

- Contribuição patronal paga (BALVER) R$ 472.992,59

O responsável juntou o arquivo FOLRGP (fls. 78-82) e alegou, em síntese, que, conforme os autos, fora registrado
na contabilidade o empenho e liquidação no total de R$
562.379,12, pagou o valor de R$ 472.992,59, ficando em
restos a pagar o valor de R$ 61.268,02, e que, quanto à
diferença apurada em relação ao resumo anual da folha
de pagamento, esta se deve ao fato de o departamento
de recursos humanos ter aplicado o percentual de 20,5%
e não 22%, como relatado, sendo:

- Contribuição dos servidores recolhidas (BALVER) R$
147.534,53

O douto representante do Parquet de Contas, por seu
turno, acompanhou in totum a área técnica, nos termos
do Parecer de fls. 109-115, lavrado pelo Procurador, Dr.
Luciano Vieira.
2. DO MÉRITO:
Assim, 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 de defesa, bem como da legislação aplicável, a saber:
2.1. INCOMPATIBILIDADE NO REGISTRO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO RGPS INDICA DISTORÇÃO NOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (ITEM 2.1 - ITC E 4.1.1.1 - RTC).
Base normativa: artigos 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal
4.320/1964; e artigo 15, inciso I, c/c artigo 22, incisos I e
II, da Lei Federal 8212/1991.
Diário Oficial de Contas

Contribuições Liquidadas (BALEXO): R$ 562.379,12
Diferença liquidada a maior (BALEXO): R$ 39.643,75

FOLRGP R$ 2.376.069,85
Alíquota aplicada 20,5% R$ 487.094,32.
Informou, ainda, que o valor de R$ 562.379,12, liquidado no arquivo BALEXO, se refere à soma do INSS e FGTS,
a saber:

Demonstrou as contribuições previdenciárias patronais
pagas, e contribuições retidas dos servidores e recolhidas no exercício, a saber:
patronais

devidas

(FOLRGP)

R$

- Total das contribuições pagas (BALVER) R$ 620.527,12
- Diferença R$ 17.437,58
- Diferença em percentual 2,73%.
A diferença apurada se refere à folha de dezembro e 13º
salário pagos no exercício seguinte.
O subscritor da ITC sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que o arquivo
FOLRGP trazido pela defesa comprova suas alegações,
bem como a proximidade entre os valores registrados na
contabilidade e no referido arquivo. No entanto, embora esclarecida a divergência apontada, o Fundo não recolheu o total devido no exercício, a saber:

ENCARGOS CONTABILIDADE R$ FOLRGP R$ DIFERENÇA
R$

- Contribuições devidas (FOLRGP) R$ 560.778,02

INSS 487.157,29 487.094,32 959,07

- Contribuições pagas (BALEXO) R$ 493.907,72

FGTS 75.221,83 73.683,70 642,03

- Diferença R$ 66.870,30

TOTAIS 562.379,12 560.778,02 1.601,10

- Diferença em percentual 11,92% (em relação ao valor
FOLRGP).

A diferença de R$ 1.601,10 refere-se a juros de INSS e
www.tce.es.gov.br

- Contribuições liquidadas (BALEXO) R$ 562.379,12
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Argumentou, por fim, que, embora a defesa alegue que
os valores inscritos em restos a pagar sejam pagos no
exercício seguinte, não apresentou comprovantes dos
respectivos recolhimentos.
Examinando o acervo processual, verifico o seguinte:
- Primeiramente, cabe observar que o gestor foi citado
para manifestação sobre a divergência de valores entre
os arquivos FOLGP e BALEXO, considerado esclarecido
pelo subscritor da ITC que, no entanto, sugeriu a mantença da irregularidade em face de recolhimento a menor que o devido das contribuições previdenciárias patronais, de acordo com os registros no arquivo BALEXO;
- Conforme demonstrado pela defesa, do valor de R$
562.379,12, constante do arquivo BALEXO, apenas R$
487.157,29 corresponde às contribuições previdenciárias patronais/INSS, sendo o restante, R$ 75.221,83, relativo ao FGTS, que não está em análise, o mesmo ocorrendo relativamente ao arquivo FOLRGP, onde o valor
de 20,5% do total anual da folha de pagamento é de R$
487.094,32;
- Da mesma forma, os valores supra demonstrados pelo subscritor da ITC, relativamente ao resumo anual da
folha de pagamento (FOLRGP), e os valores liquidados e
pagos, de acordo com o balancete de execução orçamentária (BALEXO), se referem às duas contas: INSS e FGTS,
conforme demonstrado pela defesa à fl. 74 dos autos;
- Verifico do balancete de verificação (BALVER) constante do CD, inserido à fl. 3 dos autos, que os valores de liquidação da contribuição previdenciária patronal/INSS
(R$ 487.157,29) e de FGTS (R$ 75.221,83), registrados a
crédito, conferem com os que foram apresentados pela defesa, à fl. 74, somando R$ 562.379,12, e que os vaDiário Oficial de Contas

lores registrados a débito, relativos ao pagamento, são:
INSS R$ 472.992,59 e FGTS R$ 74.536,53, somando R$
614.121,43;
- Esse total diverge do total de pagamentos registrado no
BALEXO – balancete da execução orçamentária do exercício, no valor de R$ 120.213,71, em razão de pagamento de saldos do exercício anterior;
- Somando-se o valor do saldo anterior de INSS a pagar,
R$ 47.103,32, com o valor liquidado no exercício (Crédito
BALVER) R$ 487.157,29, tem-se um montante liquidado
a pagar, em 2014, de R$ 534.260,61 e, deduzindo-se desse valor o total de salário família e de salário maternidade, compensados no exercício, no valor de R$ 26.484,86,
tem-se um valor liquidado líquido a pagar, em 2014, de
R$ 507.775,75;
- Deduzido desse valor o que foi efetivamente pago (Débito BALVER), R$ 472.992,59, tem-se um saldo liquidado líquido a pagar de R$ 34.783,16, correspondente a
6,51% de R$ 534.260,61;

de cerceamento do direito de defesa.
É sabido que o Salário Família e o Salário Maternidade
são pagos pelo empregador e compensados quando do
pagamento das contribuições previdenciárias devidas,
não se podendo, portanto, analisar essas contas isoladamente nas demonstrações contábeis, apontando diferenças que certamente se referem às devidas compensações entre si.
Em assim sendo, considerando a ocorrência de pequenas diferenças entre os valores da folha de pagamento
e do arquivo BALEXO, que constitui a análise inicial, pela
qual foi citado o gestor, consideras esclarecidas, havendo a diferença apontada pela área técnica para mantença da irregularidade, que destoa da análise inicial, e, ainda, que abrangem as duas contas: INSS e FGTS, entendo
que não deve prosperar o indicativo de irregularidade.
Posto isto, divirjo do entendimento técnico, do Órgão
Ministerial e afasto a presente irregularidade pelas razões antes expendidas.

- Considerando que restou saldo de salário família e salário maternidade a compensar, no total de R$ 95.895,03,
terá que ser somado o saldo das contribuições previdenciárias patronais (R$ 61.268,02) ao saldo das contribuições retidas dos servidores (R$ 14.995,12), que totalizam R$ 76.263,14, saldo insuficiente para compensar
os valores a compensar (R$ 95.895,03), restando crédito
em favor do Fundo, no valor de R$ 19.631,89.

2.2. DIVERGÊNCIA APURADA ENTRE OS REGISTROS
CONTÁBEIS DE BENS MÓVEIS E O INVENTÁRIO DE BENS
MÓVEIS (ITEM 2.2 - ITC E 4.3.1 - RT).

Em assim sendo, não há que se falar em pagamento de
contribuições previdenciárias patronais a menor que o
devido. Ademais, como antes mencionado, não se poderia manter a irregularidade com base em motivação diversa da que foi objeto de citação do gestor, sob pena

Segundo o relato técnico, o saldo da conta bens móveis registrado no Balanço Patrimonial (BALPAT), no valor de R$ 566.493,19, apresenta divergência significativa
em relação ao valor apurado no inventário anual (INVIMOV), R$ 111.380,00, resultando em diferença no valor
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Base normativa: artigo 37 da Constituição Federal; artigo 96 da Lei Federal 4.320/1964; artigo 82 da Lei Complementar Estadual 621/2012; artigo 5º da Resolução
TC 273/2014; e artigo 4º da Instrução Normativa TC
28/2013.
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de R$455.113,19.
O responsável juntou os inventários (fls. 87-90) abrangendo os bens móveis, imóveis e de almoxarifado, e alegou, em síntese, que a divergência inexiste, verificando-se equívoco na análise técnica, demonstrando:
CONTA BALPAT R$ INVENTÁRIO R$ DIFERENÇA R$
Bens Móveis 541.736,08 541.736,08 0,00
Bens Imóveis 24.757,11 24.757,11 0,00
Bens em estoque 32.341,46 32.341,46 0,00
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu a mantença da irregularidade contra argumentando,
em síntese, que, realmente houve equívoco quanto ao
valor informado na análise técnica, sendo o valor correto o informado pela defesa, e que o referido valor, constante do inventário apresentado confere com o Balanço
Patrimonial.
Aduziu, no entanto, que o arquivo apresentado não é o
inventário (INVIMOV), o qual deve apresentar informações referentes à descrição do bem, ao número do patrimônio, à data de aquisição/incorporação, à localização, quantidade e valor histórico e atualizado, conforme
o anexo 3 da IN/TC 28/2013.

inventário e o balanço patrimonial, pois registram saldos no mesmo valor, mas, sim, à ausência de remessa
do arquivo INVIMOV, que deveria demonstrar os bens
adquiridos no exercício no total de R$ 111.380,00 com
todas aquelas informações determinadas pela IN-TC
28/2013, para o referido arquivo.
Verifico do CD inserido, à fl. 3 dos autos, que dele consta
o arquivo INVIMOV, contendo todas as informações determinadas pela IN/TC 28/2013, no total das aquisições
em 2014, R$ 111.380,00, bem como o arquivo DEMBMV
(anexo 16), que apresenta o resumo dos bens móveis e
imóveis constantes do ativo imobilizado, no total de R$
566.493,19, o que gerou o equívoco na análise inicial.
Em assim sendo, não se pode concluir pela ausência do
arquivo INVIMOV, nem pela divergência entre o inventário de bens móveis e o balanço patrimonial, haja vista
que os valores de ambos são consonantes.
Com relação à afirmação da área técnica, no sentido de
que o referido documento juntado pela defesa não se
trata de inventário anual dos bens móveis, realmente
não é o caso, pois se refere ao RESMOV (anexo 15) este
não constante dos autos.

Verifico do documento juntado pela defesa, às fls. 87-90,
que realmente se refere ao resumo do inventário anual
(RESMOV, item 17 do anexo 03 = anexo 15), o qual apresenta aquisições no exercício, no valor de R$ 111.380,00,
porém, o demonstrativo questionado é o INVIMOV, referente ao inventário dos bens móveis adquiridos no
exercício, este sim, com as informações requeridas pela área técnica.

Com relação ao arquivo INVIMOV, constato da IN/TC
28/2013 que não foi determinado um anexo com o seu
modelo, não mencionando, ainda, no item 17 do anexo 03, se deve abranger todos os bens móveis existentes ou apenas os adquiridos no ano, dando ideia, porém,
de abrangência total, em face do valor atualizado. Contudo, pode-se imaginar o tamanho do demonstrativo no
caso de uma Prefeitura e/ou de uma Secretaria Estadual de Educação.

O fato, no entanto, não se refere a divergência entre o

Possivelmente, devido a esse volume de informações e
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ao fato de a IN/TC 28/2013 não definir claramente se
o demonstrativo deve abranger todos os bens móveis
constantes do patrimônio do órgão ou poder, têm os administradores optado por demonstrar somente os bens
adquiridos em cada exercício, o que é compreensível.
Porém, todos estes fatos não constituem motivo para a
mantença da irregularidade que não se refere a divergência entre o inventário e a contabilidade, cuja inexistência resta comprovada.
Posto isto, considerando a ausência de definição clara pela IN/TC 28/2013, da abrangência do arquivo INVIMOV, e, ainda, que o mesmo se encontra inserido nos
autos, abrangendo os bens adquiridos no exercício de
2014, divirjo do entendimento técnico, do Órgão Ministerial e afasto a presente irregularidade em face das razões antes expendidas.
2.3. AUSÊNCIA DE LEVANTAMENTO DO INVENTÁRIO
ANUAL DE BENS IMÓVEIS (ITEM 2.3 - ITC E 4.3.2 - RT).
Base normativa: artigo 37 da Constituição Federal; artigo 96 da Lei Federal 4.320/1964; artigo 82 da Lei Complementar Estadual 621/2012; artigo 5º da Resolução
TC 273/2014; e artigo 4º da Instrução Normativa TC
28/2013.
Consta do relato técnico que o arquivo encaminhado denominado INVIMO – Inventário de Bens Imóveis é, na
verdade, o RESIMO – Resumo do Inventário dos Bens
Imóveis, razão pela qual foi considerado não enviado o
referido arquivo, do qual deveria constar a relação dos
imóveis e sua caracterização, a data de aquisição/construção/incorporação, bem como o valor histórico e atualizado.
O gestor encaminhou o inventário acostado às fls. 83Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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86 e alegou, em síntese, que a atual gestão Municipal
editou o Decreto 4.925/2015, designando uma comissão especial para levantamento de todos os bens móveis e imóveis a ele pertencentes, visando a geração do
arquivo INVIMO na PCA de 2015, e que não foi possível
essa medida anteriormente, pois a atual Administração
não encontrou arquivos e informações sólidas e confiáveis que possibilitasse a elaboração dos arquivos exigidos pelo Tribunal de Contas, fato já comunicado.
O subscritor da ITC sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que o gestor juntou o mesmo Resumo do Inventário às fls. 83-86, e que
ratificou o fato de não ter sido realizado o inventário
anual dos bens imóveis.
Examinando o acervo processual, verifico do arquivo
BALPAT, bem como do arquivo RESMOV juntado às fls.
83-86, que o valor dos bens imóveis R$ 24.757,11 advém
do exercício anterior e se refere a edifícios R$ 19.269,19
e Obras em Andamento, no valor de R$ 5.487,92, não havendo qualquer acréscimo no exercício.
Posto isto, considerando os esclarecimentos prestados
pela defesa, bem como as mesmas observações feitas
quanto ao arquivo INVIMOV, referente aos bens móveis,
acolho a justificativa apresentada, divirjo do entendimento técnico e do Órgão Ministerial, afasto a presente
irregularidade, expedindo-se recomendação no sentido
de que seja apresentado o referido inventário em contas
futuras, haja vista o pequeno volume de bens.
3. DISPOSITIVO:
Pelo exposto, divergindo da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a minuta de ACÓRDÃO que submeto
Diário Oficial de Contas

à sua consideração:
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM 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. AFASTAR os indicativos de irregularidade analisados
nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 desta decisão, correspondentes
aos itens 2.1, 2.2 e 2.3 da Instrução Técnica Conclusiva;
1.2. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo, relativa ao
exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Abílio
de Oliveira Neto, então Secretário Municipal de Saúde,
dando-lhe a devida quitação;
1.3. Expedir RECOMENDAÇÃO ao atual gestor do Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo para que promova, nas próximas contas, a apresentação do inventário anual de bens imóveis, na forma estabelecidos pela
IN-TC 28/2013;
1.4. ARQUIVAR os presentes após ciência dos interessados e o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.

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- 479/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06427/2016-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: PROCON-ES - Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
Relator: Márcia Jaccoud Freitas

4. Especificação do quórum:

Responsável: DENIZE IZAITA PINTO, IGOR RODRIGUES
BRITTO [FABIO LUCIANNO FERREIRA DE MORAES (OAB:
27207-ES), TATIANA RODRIGUES BRITTO (OAB: 14108ES)], ADEMIR SANTOS CARDOSO

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - REGULAR – RECOMENDAÇÕES - ARQUIVAR.

4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva (relator).

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:

3. Data da Sessão: 02/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
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Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos Srs. Ademir Santos Cardozo, Igor Rodrigues Britto e Denize Izaita Pinto, respectivamente,
Ex-Diretores Presidentes e Diretora Presidente.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico
00287/2017-2 (fls. 21-31) e na Instrução Técnica Inicial – ITI 00488/2017-2, através da Decisão Monocrática 00951/2017-3 (fls. 35-36), determinei a citação dos
responsáveis, no sentido de que apresentassem, no prazo de 30 (trinta) dias, suas razões de defesa, em face das
respectivas irregularidades constantes dos itens 3.2.2.1,
3.2.2.2 e 3.3.1 do referido Relatório Técnico.
Em resposta aos Termos de Citação 01030/2017-9,
01031/2017-3, 01032/2017-8, os gestores apresentaram
a esta Corte de Contas documentação que fora acostada
às folhas 42-51, 75-78, 83-86 dos autos.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 01071/2018-6, opinou
no sentido de que sejam julgadas regulares as contas
dos Srs. Ademir Santos Cardozo e Igor Rodrigues Britto,
bem como regular com ressalva as contas da Sra. Denize
Izaita Pinto, expedindo-se determinação.
O Ministério Público Especial de Contas, através do
Procurador, Dr. Luciano Vieira, mediante Parecer
01440/2018-1 (fls. 109-110), em consonância com a área
técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
em sessão do Colegiado, nos termos do art. 29 do RegiDiário Oficial de Contas

mento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON, 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 dos Srs. Ademir Santos Cardozo e
Igor Rodrigues Britto, bem como regularidade com ressalva das contas da Sra. Denize Izaita Pinto, 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 01071/2018-6, verbis:
[...]
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 297/16 e alterações posteriores, sob a responsabilidade dos Srs. Ademir Santos Cardoso, Igor Rodrigues Britto e Denize Izaita Pinto.
Considerando que as irregularidades questionadas segundo o subitem 2.1 e 2.2 deste relatório ocorreu durante a gestão da Senhora Denize Izaita Pinto, considerando também que foi a gestora quem tomou conheciwww.tce.es.gov.br

mento e encaminhou (arquivo digital PROEXE) o relatório e parecer do Órgão de Controle Interno em desconformidade com a legislação, subitem 2.3 deste relatório, entende-se como afastada a responsabilidade do
senhor Ademir Santos Cardoso e do senhor Igor Rodrigues Britto por não terem sido eles, quem deram causa às irregularidades e por ter acontecido em época em
que não eram mais gestores.
Desta forma, quanto ao aspecto técnico-contábil e o
disposto na legislação pertinente, opina-se, que este
Egrégio Tribunal julgue REGULARES as contas dos Srs.
Ademir Santos Cardoso e Igor Rodrigues Britto, no exercício de funções de ordenadores de despesas do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON, no exercício de 2015, na forma do artigo 84,
I, da Lei Complementar Estadual 621/2012, e, REGULARES COM RESSALVA as contas da Srª. Denize Izaita Pinto, no exercício de funções de ordenadora de despesas do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, no exercício de 2015, na forma do
artigo 84, II, da Lei Complementar Estadual 621/2012,
uma vez que a irregularidade mantida, em relação ao
item 2.3 desta instrução, não representa grave infração
à norma legal.
E, ainda, com fundamento no artigo 86 da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 162, § 2º do RITCEES, considerando o exposto no item 2.3 desta instrução, que seja determinado ao atual gestor, ou quem venha a sucedê-lo:
Que 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
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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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.
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, da análise dos autos, verifico que a área técnica entendeu como regular as contas,
em apreço, sob o aspecto técnico-contábil, relativamente aos Srs. Ademir Santos Cardoso e Igor Rodrigues Britto, bem como regulares com ressalva as contas da Sra.
Denize Izaita Pinto, com expedição de determinação,
em razão da mantença da irregularidade inserta no item
3.3.1 do RT 00287/2017-2 (Encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos no Anexo 12 da Instrução Normativa TC nº 28/2013 alterada
pela Instrução Normativa TC nº 33/2014), sendo acompanhada pelo douto representante do Parquet de Contas, de acordo com os ditames estabelecidos nos artigos
84, inciso II e 86, ambos da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012.
Assim sendo, 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, e o Decreto 4131-R, de 18/07/2017, que a regulamentou, determina que os órgãos e entidades da administração do Estado devem instituir as unidades de controle interno no
prazo de 60 (sessenta) dias, sendo esta a razão para se
expedir RECOMENDAÇÃO, pois ainda não há comprovação de que esta foi instituída, mas há um comando norDiário Oficial de Contas

mativo que indica que o Estado tem adotado as medidas
para sua efetivação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:
[...]
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. (g.n.).
Desse modo, verifico da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, porém, acompanho parcialmente seu posicionamento, em razão do que preceitua a Lei Complementar nº 856/2017, regulamentada pelo Decreto
4131-R de 18/07/2017, entendendo que as contas em
apreço devem ser julgadas regulares, sendo expedida recomendação.
2. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, 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, RESOLVEM
www.tce.es.gov.br

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 Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos Srs. Ademir Santos Cardozo e Igor Rodrigues
Britto, Ex-Diretores Presidentes, na forma do artigo 84, I
da Lei Complementar Estadual 621/2012, dando-lhes a
devida quitação;
1.2. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da Sra. Denize Izaita Pinto, Diretora Presidente, em razão do que preceitua a Lei Complementar nº 856/2017, regulamentada pelo Decreto 4131-R
de 18/07/2017, relativamente ao item 3.3.1 do Relatório Técnico – RT 00287/2017-2, dando-lhe a devida quitação;
1.3. EXPEDIR RECOMENDAÇÃO ao atual gestor do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON, nos seguintes termos:
1.3.1 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 Estadual 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.
1.4. DAR ciência aos interessados, com o consequente
arquivamento dos presentes autos após o respectivo
trânsito em julgado.
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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2. Unânime.

Solicitante: Terceiro (Mauro Sergio Pinto Soares)

3. Data da Sessão: 02/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.

SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA/INSPEÇÃO – NÃO CONHECER – CIENTIFICAR – ARQUIVAR.

4. Especificação do quórum:

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:

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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 480/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 01809/2018-4
Classificação: Solicitação de Auditoria/Inspeção
UG: CMC - Câmara Municipal de Colatina
Relator: Marco Antônio da Silva
Terceiro interessado: Vereador (ES, Colatina, MARIO
SERGIO PINTO SOARES)

Diário Oficial de Contas

Trata-se de solicitação de Auditoria/Inspeção, formulada
pelo Vereador da Câmara Municipal de Colatina, Sr. Mário Sérgio Pinto Soares, em face da Prefeitura Municipal
de Colatina, solicitando deste Tribunal de Contas a realização de inspeção, acerca de possíveis irregularidades
na obra de construção da quadra poliesportiva do Bairro São Vicente.
Instada a se manifestar, a área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia – SecexEngenharia, nos termos da Manifestação
Técnica 00784/2016-4, após análise da matéria, sugeriu
o não conhecimento da solicitação de inspeção, por não
atender os requisitos de admissibilidade.
O Ministério Público Especial de Contas, através do seu
Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos termos do Despacho 42183/2016-1, em consonância com a
área técnica, pugnou no mesmo sentido.
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.

na obra de construção da quadra poliesportiva no Município de Colatina.
DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Da análise do feito, entendo que assiste razão à área
técnica e ao douto representante do Parquet de Contas
quanto ao não conhecimento da presente solicitação,
em razão de ausência de requisitos de admissibilidade
previstos no art. 175, inciso I e II e parágrafo único, da
Resolução TC 261/2013.
Os requisitos de admissibilidade das solicitações de Auditoria/Inspeção estão presentes no art. 175, inciso I e
II e parágrafo único, da Resolução TC 261/2013, que assim dispõe:
[...]
Art. 175. São legitimados para solicitar ao Tribunal a
prestação de informações, pronunciamento e a realização de inspeções e de auditorias:
I - Presidente da Assembleia Legislativa e Presidentes
das Câmaras Municipais, quando aprovado pelos respectivos plenários;
II – omissis.
Parágrafo único. O Tribunal não conhecerá de solicitação encaminhada por quem não seja legitimado. (g.n.).
Da análise dos autos, verifico que a área técnica, nos termos da Manifestação Técnica 00784/2016-4, assim se
manifestou, verbis:

É o sucinto relatório.

[...]

VOTO

Sendo assim, percebe-se que o vereador subscritor da
presente demanda não é legitimado, segundo o que
consta do artigo 175 citado, para a solicitação de inspeções e auditorias a este Tribunal.

Cuidam os presentes autos de solicitação de Auditoria/
Inspeção, solicitando deste Tribunal de Contas a realização de inspeção, acerca de possíveis irregularidades
www.tce.es.gov.br
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Por outro lado, em caso de pedido subscrito por não legitimado, o RITCEES prevê no parágrafo único do mesmo dispositivo: “Parágrafo único. O Tribunal não conhecerá de solicitação encaminhada por quem não seja legitimado”.

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 no voto do relator, em:

Deste modo, entendemos que a solicitação não deve ser conhecida.

1.1. NÃO CONHECER da presente Solicitação de Auditoria/
Inspeção, tendo em vista que não estão presentes todos os
requisitos de admissibilidade previsto no artigo 175, da Resolução TC 261/2013 – Regimento Interno do TCEES;

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Neste contexto, submeto à consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento:
a) NÃO CONHECER da solicitação de inspeção, por carecer
de legitimidade o seu subscritor, de acordo com o previsto
no artigo 175 da Resolução TC 261/2013 – Regimento Interno do TCEES;e
b) INFORMAR ao solicitante a decisão tomada. (g.n).
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Despacho 42183/2016-1, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim sendo, verifico que o presente feito não se encontra
devidamente instruído, notadamente, quando foi formulado por autoridade não legitimada, como identificado pela
área técnica e pelo Ministério Público Especial de Contas.
Desta maneira, em razão da falta de requisitos de admissibilidade, é de se reconhecer a ausência de condição de procedibilidade.
DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no
sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
Diário Oficial de Contas

1.2. CIENTIFICAR o requerente que tal prerrogativa compete ao Presidente do Legislativo Municipal, podendo este viabilizar sua pretensão junto a esta Corte de Contas;
1.3. ARQUIVAR os presentes autos após ciência dos interessados e o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/05/2018 - 13ª 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 sem 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
www.tce.es.gov.br

ALERTA
PERSONALIZADO
Acompanhe de maneira fácil e rápida as
decisões de seu interesse publicadas no
Diário Oficial de Contas (DOC) do Tribunal
de Contas.
Basta acessar o Alerta
Personalizado, cadastrar
quaisquer nomes ou
palavras-chave e sempre que
o assunto for publicado você
receberá, por e-mail, um
aviso alertando sobre a
divulgação.
Facilite sua consulta.
Cadastre-se.

http://diario.tce.es.gov.br
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2 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara
ACÓRDÃOS

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 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- 561/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 03111/2017-8
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MUCURICI

PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle predefinidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados

EXERCÍCIO: 2016

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.

RESPONSÁVEL: CELSO RUELA ALBINO

Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada menos total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I - RELATÓRIO

Diário Oficial de Contas

GESTÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2016 – REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO ARQUIVAR.

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Considerado apto o processo para análise e instrução,
foram os autos à Secretaria de Controle Externo de Contas, que através do Relatório Técnico 873/2017 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:

Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Mucurici, referente ao
exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do
senhor Celso Ruela Albino.
www.tce.es.gov.br

Tabela 1)Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
Balanço Orçamentário (b)
Divergência (a-b)

0,00
0,00
0,00

Fonte: Processo TC 03111/2017-8 - Prestação de Contas
Anual/2016.
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Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
menos total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Anual/2016.

entre os demonstrativos contábeis.

Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária

Análise de execução orçamentária na dotação Reserva
do RPPS informada no Balanço Orçamentário

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.

Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:

164.893,10
164.893,10
0,00

Tabela 4)Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçamentário
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 03111/2017-8 - Prestação de Contas
Anual/2016.

Fonte: Processo TC 03111/2017-8 - Prestação de Contas
Anual/2016.

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva do RPPS.

Análise da execução orçamentária na dotação Reserva
de Contingência informada no Balanço Orçamentário

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à receita orçamentária

Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
101/2000; art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da
Portaria STN/SOF 163/2001.

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.

Tabela 2)Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
Balanço Orçamentário (b)
Divergência (a-b)

Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:

Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da receita orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 5)Total da Receita Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
Balanço Orçamentário (b)
Divergência (a-b)

Tabela 3)Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência
Balanço Orçamentário:
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 03111/2017-8 - Prestação de Contas
Anual/2016.

Fonte: Processo TC 03111/2017-8 - Prestação de Contas

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

2.975.029,61
2.975.029,61
0,00

Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da despesa orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 6)Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
Balanço Orçamentário (b)
Divergência (a-b)

6.741.738,51
6.741.738,51
0,00

Fonte: Processo TC 03111/2017-8 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta
Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado
na tabela abaixo:
Tabela 7)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
727.560,65
Balanço Patrimonial (b)
727.560,65
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 03111/2017-8 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da conta
Caixa e Equivalentes de Caixa

226.577,55
226.577,55
0,00

ço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Fonte: Processo TC 03111/2017-8 - Prestação de Contas
Anual/2016.

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964.

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Tabela 11)Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
6.741.738,51
Dotação Atualizada (b)
7.376.000,00
Execução da despesa em rela-634.261,49
ção à dotação (a-b)

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 8)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
1.017.833,65
Balanço Patrimonial (b)
1.017.833,65
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 03111/2017-8 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao
resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 9)Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)
Exercício anterior

Diário Oficial de Contas

-452.467,46
-452.467,46
0,00

DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)

Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores

Fonte: Processo TC 03111/2017-8 - Prestação de Contas
Anual/2016.

Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964.

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.

Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 10)Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II
10.610.398,82
Ativo (BALPAT) – I
3.034.806,33
Variações Patrimoniais Dimi7.575.592,49
nutivas (DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV
10.610.398,82
+V
Passivo (BALPAT) – III
3.034.806,33
Resultado Exercício (BALPAT)
-452.467,46
– IV
Variações Patrimoniais Au7.123.125,03
mentativas (DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)
0,00

Fonte: Processo TC 03111/2017-8 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.
Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanwww.tce.es.gov.br

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
Segunda-feira, 16 de julho de 2018

116

ATOS DA 2a CÂMARA

de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou
utilização própria no curso normal das atividades.
No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
Análise do saldo contábil dos demonstrativos contábeis
e o valor dos inventários de bens móveis e imóveis
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques
e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2016:
Tabela 12)Estoques, Imobilizados e Intangíveis
R$ 1,00
Descrição

Balanço Patrimonial
(a)
Estoques
0,00
Bens Móveis
1.160.662,68
Bens Imóveis
856.137,20
Bens Intangí0,00
veis

Inventário
(b)
0,00
1.160.662,68
856.137,20
0,00

Em

Diferença
(a-b)
0,00
0,00
0,00
0,00

Fonte: Processo TC 03111/2017-8 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Conforme (já detectado no item 2.1 Da Formalização) a
informação de todos os Inventários (b) Bens Móveis e de
Bens Imóveis remetido ao Sistema CidadES pelo gestor
encontram-se com ausência de assinatura digital ou escrita da Comissão de Inventário Designada para o levanDiário Oficial de Contas

tamento do exercício de 2016, motivo pelo qual propõe-se recomendar ao gestor a necessária atenção quando
da remessa de arquivos digitalizados.
MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva 914/20181, elaborada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, manifestou seu entendimento,
considerando a completude e a análise de mérito apresentada no RT 873/2017, no sentido de anuir com seus
termos fáticos e jurídicos, transcrevendo, inclusive, a
conclusão da referida peça técnica, com vistas a subsidiar seu posicionamento:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor responsável, no exercício das funções administrativa no Fundo Municipal de Saúde de Mucurici.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. Celso Ruela Albino, no exercício de 2016, na forma do artigo 84 da Lei
Complementar Estadual 621/2012.
Sugeriu ainda recomendação ao atual gestor do Fundo
Municipal de Saúde de Mucurici, que observe nas futuras prestações que os Termos Circunstanciados elaborawww.tce.es.gov.br

dos pela(s) comissão (ões) responsável (is) pelos Inventários Anuais de Bens em Almoxarifado, de Bens Móveis,
Bens Imóveis e Bens Intangíveis (arquivos TERALM.pdf,
TERMOV.pdf, TERIMO.pdf e TERINT.pdf), deverão ser assinados de próprio punho ou eletronicamente pelas respectivas comissões de inventário. Nos termos deverá
constar a identificação dos responsáveis pela respectiva
assinatura.
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
(Ciência 726/2018), que endossou a proposição da área
técnica, exposta no RT 873/2017 e na ITC 914/2018.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Mucurici, ora em discussão, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do Celso Ruela Albino, não restou evidenciada a existência de irregularidades capazes de conduzir à reprovabilidade as mencionadas contas.
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 06/06/2017, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, inobservando, portando, o prazo regimental.
O relator, pela Decisão Monocrática nº 619/2017-7, encampou a Instrução Técnica Inicial 523/2017-1 onde foi
sugerida a notificação/citação do responsável, diante do
descumprimento ao Termo de Notificação Eletrônica encaminhado ao gestor responsável para que encaminhasSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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se a PCA 2016.
Devidamente citado pelo Termo de Citação nº 791/20172 e do Termo de Notificação nº 01210/2017-7, o gestor apresentou sua defesa/justificativa juntando-se a
PCA/2016.
Em 29/08/2017 foi emitido novo Termo de Notificação
Eletrônico para envio de dados da PCA/2016, fixando-se novo prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da
obrigação sob pena de multa, nos termos do artigo 17 da
Instrução Normativa TC 034/2015, tendo o Sistema CidadES também criado os arquivos de dados originais a partir desta data 29/08/2017, conforme se visualiza nos autos, com exceção da entrega pelo gestor das informações
abaixo, cujo prazo já se expirou e deverá ser analisado o
descumprimento da solicitação de retificação e a correspondente aplicação de multa por ocasião da Instrução Técnica Conclusiva.
Identificação da Solicitação de Retificação: SOLRET1
Documento
Arquivo
Justificativa
TERALM
02_TERALM_66.pdf Ausência de assinatura digital ou escrita da comissão.
TERMOV
02_TERMOV_69. Ausência de assinatura dipdf
gital ou escrita da comissão.
TERIMO
02_TERIMO_67.pdf Ausência de assinatura digital ou escrita da comissão.

Revisando a solicitação de retificação se constata que somente o documento TERALM – arquivo 02-TERALM_66.
pdf é que se encontra com assinatura digital, mas com
ausência nos demais solicitados citados “TERMOV” e
“TERIMO”, conforme no quadro supra.
Da mencionada análise, insculpida no corpo do RelatóDiário Oficial de Contas

rio Técnico 873/2017 e da Instrução Técnica Conclusiva
914/2018, 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, sugerindo ainda recomendação.
DISPOSITIVO:
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 914/2018, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo
corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.

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. RECOMENDAR ao atual gestor do Fundo Municipal
de Saúde de Mucurici que observe nas futuras prestações que os Termos circunstanciados elaborados pela(s)
comissão (ões) responsável (is) pelos Inventários Anuais
de Bens em Almoxarifado, de Bens Móveis, Bens Imóveis e Bens Intangíveis (arquivos TERALM.pdf, TERMOV.
pdf, TERIMO.pdf e TERINT.pdf), deverão ser assinados de
próprio punho ou eletronicamente pelas respectivas comissões de inventário. Nos termos deverá constar a identificação dos responsáveis pela respectiva assinatura.
1.3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 16/05/2018 - 15ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

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

4. Especificação do quórum:

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).

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 Fundo Municipal de Saúde de Mucurici, sob responsabilidade do Senhor Celso Ruela Albino, relativas ao exercício financeiro de 2016, sob o aspecto técnico-contábil,
www.tce.es.gov.br

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

nico-contábil promovida junto aos documentos disponibilizados a esta Corte de Contas, conforme transcrição a
seguir:
3 GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

ACÓRDÃO TC- 562/2018 – SEGUNDA CÂMARA,

3.1- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PROCESSO TC: 04756/2017-3

3.1.1 Aprovação das demonstrações contábeis

UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DATACI

O auditor independente opina no sentido de que as demonstrações da Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim, relativas ao exercício de
2016, representam, de modo adequado, e em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data (31/12/16), porque os demonstrativos estão de acordo com as práticas
adotadas no Brasil, conforme segue a opinião constante
no parecer da auditoria independente (PARAUD):

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2016
RESPONSÁVEIS: EDMAR LYRIO TEMPORIM, ALCIONE
DIAS DA SILVA, CARLA DA COSTA ARAÚJO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2016 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual da
Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro
de Itapemirim, referente ao exercício financeiro de 2016,
sob a responsabilidade de Edmar Lyrio Temporim (Diretor-Presidente–Período: 01/01 a 31/12/16), Alcione Dias
da Silva (Diretor de Tecnologia da Informação– Período:
01/01 a 31/12/16) e Carla da Costa Araújo (Diretora de
Tecnologia de Gestão–Período: 01/01 a 31/12/16). .
Considerado apto o processo para análise e instrução,
foram os autos à Secretaria de Controle Externo de Contas, que através do Relatório Técnico 516/2017 concluiu
pela regularidade das contas, com base na análise técDiário Oficial de Contas

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Companhia em 31 de dezembro de 2016, o desempenho
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Apesar de o parecer da auditoria independente ser pela aprovação sem ressalvas das demonstrações encerradas em 31/12/16, os membros do conselho fiscal examinam o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras e, de modo contrário, expressam opinião favorável à aprovação dessas contas, porém, COM
RESSALVAS, conforme se extrai do parecer do conselho
fiscal (PARCOF):
www.tce.es.gov.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da DATACI – Companhia de Tecnologia
da Informação de Cachoeiro de Itapemirim, reunido nesta data, APROVA COM RESSALVA, o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras do exercício
social de 2016. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão para lavratura da presente ata que após lida
e aprovada vai por todos os presentes assinada.
Ato contínuo, a assembleia-geral ordinária aprova, com
ressalvas, o relatório anual da administração, as demonstrações financeiras e o parecer da auditoria independente, referente ao exercício de 2016, conforme se
depreende da ata de reunião da assembleia-geral ordinária (AGOCON):
[...] PARECER DA ASSEMBLEIRA GERAL ORDINÁRIA – A
Assembleia-Geral Ordinária da DATACI – Companhia de
Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim,
reunida nesta data, decide por APROVAR COM RESSALVAS, o Relatório Anual da Administração, Relatórios das
Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes, nos termos das ressalvas e recomendações apontadas no parecer do Conselho fiscal e do Relatório dos Auditores Independentes, destacando-se a
carência de documentação referente aos empréstimos
consignados e a diferença nos saldos contábeis (conta
corrente e aplicações) dos bancos Banestes e Caixa Econômica Federal. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão para a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada vai por todos os presentes assinada [...].
Faz-se importante registrar que a ata de reunião da assembleia-geral ordinária, que aprova com ressalvas o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras da DATACI, referente ao exercício de 2016,
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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com base no parecer da auditoria independente e do
conselho fiscal, está em fase de registro na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (AGOCON) e a sua publicação ocorre no Diário Oficial do Município de Cachoeiro
de Itapemirim (PUBLAG), conforme dispõe o § 5º do artigo 134 da Lei 6.404/76.

ras (Caixa, Bancos conta movimento e aplicação e Adiantamento a funcionários e/ou empréstimo consignado a
funcionários) estão sendo apuradas por meio da instauração de tomada de contas especial (TCE 001/2016 – Dataci).

4 RESSALVAS NO PARECER DO CONSELHO FISCAL

5 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

4.1 ASPECTOS CONTÁBEIS

5.1 caixa e equivalentes de caixa

Em 02 de maio de 2017, os membros do conselho fiscal se reúnem para examinar o relatório da administração e as demonstrações financeiras de 2016 e opinam no
sentido de que as contas de 2016 apresentadas pela diretoria executiva podem ser consideradas regulares, porém, ressalvam alguns pontos de natureza administrativo-contábeis e financeiros que se seguem:

Na Nota Explicativa nº 3 – Caixa e Equivalentes de Caixa às demonstrações financeiras, o contabilista informa
que a companhia reconheceu e provisionou, no exercício de 2016, despesas relacionadas às prováveis perdas
ou desfalques de bens patrimoniais envolvendo contas
classificadas contabilmente no subgrupo das disponibilidades financeiras (Caixa e Bancos conta movimento e
aplicações financeiras) e dos direitos realizáveis de curto
prazo (Adiantamentos realizados a funcionários), no valor de R$ 108.769,33.

[...]
Foi detectada diferença nos saldos contábeis (conta corrente e aplicações financeiras) dos bancos acima mencionados, que é objeto de apuração no Processo TCE
001/2016 específico adotado pela DATACI.
Foi detectado lançamentos contábeis de estornos contemplando ajustes relacionados a apuração constante
no referido processo acima citado, das quais citamos as
contas: Caixa, Banco conta corrente, Banco conta aplicação, Adiantamentos a funcionários, dentre outras de
menor relevância.
Os conselheiros recomendam a direção, a realização de
conciliação dos saldos de adiantamento e empréstimos
consignados a funcionários, devido a relevância dos valores.
No parecer do conselho fiscal, averígua-se a informação
de que as eventuais irregularidades contábil-financeiDiário Oficial de Contas

Menciona, também, que as eventuais perdas e desfalques patrimoniais estão contabilizados especificamente
em contas redutoras de ativo e as eventuais responsabilidades serão baixadas depois que o Tribunal de Contas julgar o processo de tomada de contas especial (TC
9077/2016), que tramita nesta Corte de Contas.
Por fim, esclarece que a diferença (R$ 82.557,14) entre o
saldo contábil (razão) e financeiro (extrato) identificado
na Caixa Econômica Federal – Conta de aplicação financeira será apurado pela comissão estabelecida nos termos da Portaria nº 017/2016, conforme segue a transcrição dessa nota explicativa:
[...]
O saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa é representado
www.tce.es.gov.br

em sua maioria por saldo depositado em conta de movimento financeira no Banco Banestes. O saldo bancário
teve um aumento em relação ao último exercício.
A companhia reconheceu como perdas e desfalques em
dezembro de 2016 o montante de R$ 108.769,33 (Competência 2016) registrados em contas redutoras que serão baixadas após julgado pelo Tribunal de Contas o Processo nº 9077/2016-7.
O saldo original da conta aplicação financeira do banco
Caixa Econômica Federal é de R$ 1.874,98 e a diferença
R$ 82.557,14 será apurada através de comissão interna
eleita do TCE-ES através da Portaria nº 17/2016.
6 TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
6.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Cientificado do requerimento protocolado sob o nº
14311/2016-2, de 05/10/16, o senhor João Luiz Cotta Lovatti solicita - em 14/10/16 - a autuação desse expediente, acompanhado de diversos documentos, sobre o qual
se dá origem ao TC 9077/2016-7, que trata da tomada de
contas especial (18/10/16).
O senhor João Luiz Cotta Lovatti, mediante a Decisão
Monocrática 00110/2017-2, defere ao atual diretor-presidente a dilação do prazo para concluir e encaminhar
ao TCEES o relatório circunstanciado da tomada de contas especial, em face da Dataci, no prazo de 90 (noventa)
dias a fluir do dia 02/02/17, haja vista que é, a princípio,
o prazo normativo para finalizar os trabalhos de averiguação nos controles contábil-financeiros. Ainda, determina-se que o interessado seja notificado dessa decisão
monocrática, uma vez que, não atendido o novo prazo,
fica o responsável pela apuração dos fatos pertinentes à
tomada de contas especial sujeito às sanções previstas
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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na Lei Complementar nº 621/2012.
Então, o atual ordenador de despesas toma ciência da
decisão monocrática prolatada nos autos, na forma determinada pela LC 621/2012. Prosseguindo, verifica-se,
no feito, a informação de que o novo prazo para apresentar ao TCEES a tomada de contas especial vence no dia
03/05/17. Assim, de forma tempestiva, os membros da
comissão protocolam a tomada de contas especial no dia
18/04/17, nos termos do art. 14 da IN 32/14.
Toda a documentação da tomada de contas especial é
juntada ao processo eletrônico, analisada e, posteriormente, o feito recebe da secretaria competente a manifestação técnica com a proposta de o Relator determinar ao atual diretor-presidente a adoção de providências
complementares e, subsidiariamente, e de o NCD desanexar do processo eletrônico o processo administrativo
e devolvê-lo à sua origem com vistas a atender as proposições técnicas.
Depois de instruídos regimentalmente, os autos são encaminhados ao gabinete do Relator, senhor João Luiz
Cotta Lovatti, que, acolhendo integralmente os termos
da manifestação técnica, decide, de forma monocrática,
notificar o atual gestor para promover, no prazo de 30
(trinta) dias, a complementação da tomada de contas especial na forma determinada pela manifestação técnica
e, ainda, desanexar os anexos que integram o processo
administrativo e enviá-los à sua origem para atender as
determinações contidas nessa decisão.
Assim, em 15/05/17, e nos termos do art. 64, § 1º, da LC
621/2012, a chefe de gabinete, senhora Lara Sandrini de
Assis, assina o termo de notificação em nome do senhor
Carlos Henrique Salgado, atual diretor-presidente.
Diário Oficial de Contas

Posteriormente, o notificado solicita ao Relator da matéria a dilação do prazo, por mais 30 (trinta) dias, para
remeter ao TCEES a tomada de contas especial com os
ajustes determinados na manifestação técnica originária
da secretaria de denúncias e representações.
Analisado os argumentos de sustentação da prorrogação, o senhor João Luiz Cotta Lovatti defere o pedido de
dilação do prazo para fins de complementar a tomada de
contas especial. Então, expede-se o termo de notificação
da decisão em protocolo e o senhor Carlos Henrique Salgado toma ciência no dia 22/06/17.
O prazo para atender a decisão em protocolo vence no
24/07/17, conforme informação constante nos autos.
Assim, cabe informar que o gestor encaminha a tomada
de contas especial ao TCEES de forma tempestiva.
A documentação complementar é juntada ao TC
9077/2016, que trata da tomada de contas especial, e,
posteriormente, encaminhado à secretaria de denúncias
e representações para análise e instrução do feito, no dia
26/07/17.
Consultando o sistema etcees se verifica que o processo
está localizado na secretaria de denúncias e representações aguardando análise e instrução.
7 SISTEMA DE MONITORAMENTO DE DECISÕES
O Sistema de Monitoramento de Decisões está atualizado com uma ação Plenária em que se recomenda ao atual diretor-presidente (TC 3832/14 – PCA 2013 - Acórdão
TC 1373/15) a adoção de medidas administrativo-contábeis com vistas a registrar as perdas com a recuperação de ativos classificados nas imobilizações técnicas do
balanço patrimonial, estruturar o arquivo do inventário
anual de bens móveis e enviar a documentação vinculawww.tce.es.gov.br

da à fixação da remuneração paga mensalmente aos administradores na forma determinada pela IN TC 28/13,
conforme se extrai integralmente do Acórdão:
Elabore os demonstrativos contábeis de acordo com as
normas estabelecidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis – CPC 01, na forma sugerida pelos auditores
independentes;
Elabore o arquivo 07-29-INVMOV, relativo ao inventário
anual de bens móveis, com as informações sobre o saldo
anterior, entradas, saídas e saldo atual das contas classificadas contabilmente nas imobilizações técnicas, ao invés de se limitar a encaminhar as fichas de controle de
bens contendo somente a indicações realizadas no exercício;
Observe o cumprimento da Instrução Normativa – TC n.
28/2013, quanto ao envio de toda a documentação referente ao arquivo 07-07-INRADM, em especial, dos instrumentos normativos (Atas, Leis, Decretos, Regulamentos, Termos Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho,
Notas Explicativas, etc.), a fim de subsidiar a análise da
remuneração dos diretores.
Antes de examinar, em sua totalidade, as recomendações Plenárias incluídas no Sistema de Monitoramento
de Decisões, em face do Acórdão TC 1373/15 (PCA de
2013), faz-se importante mencionar que o exame da matéria se limitará à ausência de procedimentos contábeis
ligados às perdas com a recuperação de ativos classificados no imobilizado do balanço patrimonial, porque as
análises vinculadas ao inventário anual de bens móveis e
à documentação para subsidiar a remuneração paga aos
diretores não se aplicam ao caso, haja vista que o exame
das contas é com base no art. 10, inciso V, da Resolução
TC 297/16, ou seja, as contas de 2016 estão acompanhaSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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das de parecer da auditoria independente.
Cabe-nos registrar que a companhia – JÁ NO EXERCÍCIO
DE 2015 – adotou um conjunto de medidas que visam
regularizar a ausência de análise periódica dos bens patrimoniais e dos registros das perdas com a recuperação
de ativos imobilizados no balanço patrimonial.
Assim, depois de terem-se adotadas as medidas administrativas, os lançamentos contábeis das perdas com
recuperação desses ativos foram efetivados no período
de janeiro a abril de 2016, e serão colocados à disposição dos auditores independentes no exercício de 2017,
quando do exame das contas de 2016.
Considerando os fatos acima, entende-se que a companhia adotou as medidas necessárias à contabilização da
redução (perda) ao valor recuperável de ativos classificados no imobilizado do balanço patrimonial, razão pela qual caberá atualizar o Sistema de Monitoramento de
Decisões – eTCEES com o atendimento da recomendação estabelecida pelo Acórdão TC 1373/15.
Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva 4212/2017,
elaborada pela Secretaria de Controle Externo de Contas,
manifestou seu entendimento, considerando a completude e a análise de mérito apresentada no RT 516/2017,
no sentido de anuir com seus termos fáticos e jurídicos,
transcrevendo, inclusive, a conclusão da referida peça
técnica, com vistas a subsidiar seu posicionamento:
8 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Os atos e fatos contábeis consolidados na prestação de
contas da Companhia de Tecnologia da Informação de
Cachoeiro de Itapemirim, relativa ao exercício social de
2016, refletem a gestão dos senhores Edmar Lyrio Temporim (Diretor-presidente – Período: 01/01 a 31/12/16),
Diário Oficial de Contas

Alcione Dias da Silva (Diretor de Tecnologia da Informação – Período: 01/01 a 31/12/16) e Carla da Costa Araújo (Diretor de Tecnologia de Gestão – Período: 01/01 a
31/12/16), razão pela qual se propõe ao Plenário deste
Tribunal que as contas anuais sejam consideradas regulares, na forma do art. 84, inciso I, da LC 621/2012, haja vista que as eventuais despesas com perdas e desfalques patrimoniais foram contabilizadas em contas retificadoras de ativo (Provisões de perdas e desfalques nas
contas contábeis representativas de caixa, bancos conta movimento e aplicações financeiras e adiantamentos
a funcionários).
Ainda, registre-se, por oportuno, que o TC 9077/2016,
que trata da tomada de contas especial, está atualmente
localizado na secretaria de denúncias e representações
aguardando a competente análise e instrução do feito.
Respeitado o escopo delimitado pelo art. 10, parágrafo único, da Resolução TC 297/16 a análise consignada
neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas nas peças e nos documentos e demonstrativos contábeis encaminhados ao TCEES e, principalmente, naquelas contidas no parecer da auditoria
independente, dos membros do conselho fiscal e na ata
de reunião da assembleia-geral ordinária.
O gestor responsável ainda encaminhou através do Ofício DATACI nº 288/2017, documentação complementar
da PCA daquela unidade gestora relativa ao exercício financeiro de 2016. A Manifestação Técnica 1452/2017
verificou que se tratava da prova de registro na Junta Comercial do ES- JUCEES da Ata da Assembleia Geral que
deliberou sobre a aprovação das contas.
A Ata já havia sido enviada, mas sem o registro, pois o
lapso temporal entre a data limite para encaminhamenwww.tce.es.gov.br

to das contas não casa com o prazo para o registro na
JUCEES.
Verificando o sistema de processos eletrônico, observou-se que a PCA da DATACI de 2016 se encontrava na
Secretaria de Controle Externo em análise. A juntada da
documentação complementar não prejudicaria a análise, sugerindo a área técnica a juntada dos documentos
a este processo.
Através do despacho 60520/2017 foi realizada a juntada
dos documentos, e após isso foram os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou
através de Parecer da lavra do Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, que endossou a proposição da área
técnica, exposta no RT 516/2017 e na ITC 4212/2017,
opinando pela regularidade das contas.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim, ora
em discussão, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade de Edmar Lyrio Temporim, Alcione Dias da
Silva e Carla da Costa Araújo, não restou evidenciada a
existência de irregularidades capazes de conduzir à reprovabilidade as mencionadas contas.
Salienta-se que a princípio os arquivos digitais, que
compõem as contas anuais de 2016, seriam encaminhados pelo gestor ao TCEES, impreterivelmente, até o
dia 31/05/17, conforme estabelece o art. 140, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Contas,
aprovado pela Resolução TC 261/13.
Porém, o Sistema CIDADES-WEB/PCA identificou que o
prazo, fixado regimentalmente, para enviar as contas
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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anuais ao TCEES venceu sem que o atual ordenador de
despesas enviasse os arquivos constantes no Anexo I da
IN 34/15.
Assim, a omissão no dever de prestar contas, fez com
que o Sistema CIDADES-WEB/PCA gerasse o termo de
notificação eletrônica e informasse, de forma automática, e via sistema, ao atual diretor-presidente, senhor
Carlos Henrique Salgado, a ausência das contas e a obrigatoriedade de encaminhar todos os arquivos digitais no
prazo de 15 (quinze) dias a fluírem da data de reconhecimento dessa notificação (art. 19 da IN 34/15).
Após tomar ciência do termo de notificação eletrônica
(07/06/16), o atual gestor encaminhou ao TCEES os arquivos assinados eletronicamente no dia 13/06/17. Ou
seja, o responsável cumpriu com a obrigação de enviar
os arquivos das contas de 2016 ao TCEES, via Sistema CIDADES-WEB/PCA, no prazo normativo.
Da mencionada análise, insculpida no corpo do Relatório Técnico 516/2017 e da Instrução Técnica Conclusiva
4212/2017, 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, haja vista que as eventuais despesas com perdas e desfalques patrimoniais foram contabilizadas em contas retificadoras de ativo (Provisões de perdas e desfalques nas
contas contábeis representativas de caixa, bancos conta movimento e aplicações financeiras e adiantamentos
a funcionários).
Diário Oficial de Contas

DISPOSITIVO:
Desse modo, considerando que o Ministério Público Especial de Contas acompanhou integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião dos RT
516/2017 e da ITC 4212/2017, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro
de Itapemirim sob responsabilidade de EDMAR LYRIO
TEMPORIM, ALCIONE DIAS DA SILVA E CARLA COSTA
ARAÚJO, relativas ao exercício financeiro de 2016, sob
o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO 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: 16/05/2018 - 15ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
www.tce.es.gov.br

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- 563/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO: 06979/2017-3
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
EXERCÍCIO: 2017
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA
DE SÃO FRANCISCO
RESPONSÁVEL: ALENCAR MARIM
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA E MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO - 2017 – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
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Tratam os autos de omissão na remessa dos arquivos de
Prestações de Contas Bimestrais, referentes à abertura
e meses de Abril, Maio e Junho do exercício de 2017 da
Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, através
do sistema CidadES, em que figura como responsável o
Sr. Alencar Marim.
Regularmente citado e notificado para encaminhar
a documentação pendente (Termos de Citação nº
01732/2017-7 e de Notificação 02329/2017-6, a SGS
constatou que, em consulta ao Sistema CidadES, os dados referentes a Prestação de Contas Bimestral foram
homologados 30/01/2018.
O NCE - Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia na sua Instrução Técnica 00034/2018-3, confirmou que, ao consultar o referido sistema, as prestações de contas demandadas foram encaminhadas/homologadas, estando o Jurisdicionado, em relação ao presente processo, em conformidade com a regulamentação pertinente, sugerindo, por fim, o arquivamento dos
autos.
Manifestou-se o douto Ministério Público de Contas de
acordo com a proposição da área técnica, por meio do
Parecer 01287/2018-2, da lavra do Procurador Especial
de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira.
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
Diário Oficial de Contas

Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Barra de
São Francisco

1.1. ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento
art. 330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).

DENUNCIANTE: Levi Teixeira Lima

2. Unânime.

EXERCÍCIO:

2001 a 2006

RESPONSÁVEL: Edson Henrique Pereira

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.

EMENTA:AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – CONVERSÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – RECONHECER PRESCRIÇÃO - CONTAS IRREGULARES – RESSARCIMENTO – ENCAMINHAR CÓPIAS AO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL – CIÊNCIA - ARQUIVAR.

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

3. Data da Sessão: 16/05/2018 - 15ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:

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-328/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO:
8)

02525/2007-1 (Apenso: TC -01423/2007-

CLASSIFICAÇÃO

Denúncia

www.tce.es.gov.br

RELATÓRIO
Tratam os autos de Auditoria Extraordinária realizada na
Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, referente aos exercícios financeiros de 2001 a 2006, sob a responsabilidade do Sr. Edson Henrique Pereira, Prefeito
Municipal à época.
A presente Auditoria originou-se de documentação encaminhada a esta Corte de Contas, pelo cidadão Levi Teixeira Lima, noticiando possíveis irregularidades na realização de empréstimos bancários consignados em folha
de pagamento do município, tendo como benificiário o
então Prefeito Municipal, Edson Henrique Pereira.
Por meio da Instrução Técnica Inicial ITI 626/2007, fls.
1683/1709, a equipe técnica apontou a ocorrência de
alguns indícios de irregularidades, motivo pelo qual sugeriu a citação do Sr. Edson Henrique Pereira, para que
apresentasse justificativas em relação aos apontamentos.
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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Devidamente citado, por meio da Decisão Preliminar TC27/2008, fls. 1727, o responsável permaneceu silente,
não comparecendo aos autos para manifestações de defesa.
Diante disso, o relator à época, por meio da Decisão Preliminar TC-1532/2008, fls. 1736, decretou a revelia do Sr.
Edson Henrique Pereira e posteriormente encaminhou
os autos à equipe técnica para a análise conclusiva.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas elaborou a competente Instrução Técnica Conclusiva ITC
2566/2013, fls. 1739/1764, que derradeiramente se manifestou, nos seguintes termos:
“3.4 Isto posto e diante do preceituado no art. 79, inciso
III, da Res. TC 182/02, conclui-se opinando por:
3.4.1 Preliminarmente:
3.4.1.1 Tendo em vista a existência de DANO presentificado nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3 e 2.5, no valor total
de R$ 252.757,71 (duzentos e cinquenta e dois mil setecentos e cinquenta e sete reais setenta e um centavos)
equivalentes a 186.478,01 VRTE´s, sugere-se a conversão dos autos em tomada de contas especial na forma
do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012,
ressaltando que o responsável já foi devidamente citado
quanto à possibilidade de ressarcimento, nos moldes do
artigo 162 da Resolução TCE182/2002 e Termo de Citação 08/2008, fls. 1721;
3.4.1.2 Julgar irregulares as contas do senhor Edson
Henrique Pereira, considerado revel por meio da Decisão TC 1532/2008 (fls. 1736), nos exercícios de 2001 a
2006, em razão das irregularidades dispostas nos itens
2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3 e 2.5 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando ao ressarcimento no valor de R$
Diário Oficial de Contas

252.757,71 (duzentos e cinquenta e dois mil setecentos
e cinquenta e sete reais setenta e um centavos) equivalentes a 186.478,01 VRTE´s, com amparo no artigo 84,
inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012;
3.4.1.3 Alertar para a observância do disposto no §1º,
art. 71, da Lei Complementar nº 621, de 08/03/2012, haja vista a necessidade de manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas para se decretar a prescrição.
3.4.2 Tendo em vista o disposto no item 1.7 da ITI
626/2007, que levantou a hipótese de possíveis ilícitos
penais e atos de improbidade administrativa cometidos
pelo Sr. Edson Henrique Pereira, entende-se que é competência do Plenário do Tribunal de Contas se manifestar
sobre os possíveis ilícitos e encaminhar os autos às autoridades competentes, se entender cabível;
3.4.3 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).
Posteriormente, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que por meio de parecer, fls.
1767, da lavra do Procurador de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, corroborou integralmente com
os argumentos lançados pela equipe técnica em sede da
ITC 2566/2013.
Destaca-se, que passei a relatar o presente processo somente em janeiro de 2016, quando o ilustre Conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto assumiu a Presidência desta Egrégia Corte de Contas.
É o relatório.
www.tce.es.gov.br

FUNDAMENTAÇÃO
Nesse contexto processual, vieram-me os autos para manifestação quanto ao mérito.
De plano, verifico que as irregularidades passíveis de pena de multa estão prescritas, haja vista que a contagem
do prazo prescricional deste processo iniciou-se na data da ocorrência do fato, ou seja, em 31 de dezembro de
2006, já que o fato gerador das irregularidades perdurou até essa data, interrompendo-se com a citação válida do responsável, ocorrida em 17 de janeiro de 2008,
com a juntada do aviso de recebimento no dia 22 janeiro
de 2008, fls. 1729/1730, reiniciando-se, assim, nesta data, a contagem do prazo prescricional e exaurindo-se por
completo em janeiro de 2013.
O artigo 373 da Resolução nº 261/2013, leciona que
“prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo”. Nesta linha de raciocínio, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal desde 2013, somente em
relação às irregularidades passíveis de apenamento com
multa, já que o dever de ressarcir ao erário é imprescritível, por força do §5º do artigo 373 do mesmo diploma
legal, entendimento este, já consolidado nesta Casa de
Contas.
Em relação à aplicação do instituto da prescrição na função de controle, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo pela possibilidade de sua incidência, em razão
do direito à segurança jurídica, previsto no artigo 5º da
Constituição Federal, que se encontra fortemente relacionado ao Estado Democrático de Direito.
Desta forma, passo a me manifestar em relação às irregularidades apontadas pela equipe técnica, ressaltando
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas, conforme aludido pela equipe técnica,
amparada no artigo 71 da Lei Orgânica desta Casa:
Dos empréstimos do Sr. Edson Henrique Pereira (item
2.1 da ITC 2566/13)
A equipe de Auditoria verificou, através da análise dos
extratos para pagamento de convenente, encaminhados
à Prefeitura tanto pela Caixa Econômica Federal, quanto pelo Banestes, que o Sr. Edson Henrique Pereira, Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, no período de
2004 a 26 de novembro de 2006, contraiu, junto às respectivas instituições financeiras, empréstimos consignados em folha de pagamento.
1.1 - Empréstimos realizados com a Caixa Econômica
Federal (item 2.1.1 da ITC 2566/13) - Base legal: Princípios da legalidade, moralidade, eficiência e impessoalidade, esculpidos no art. 37, caput da CF, bem como aos
princípios da razoabilidade e motivação suficiente, previstos no art. 45, § 2º da Constituição Estadual do ES,
além da supremacia do interesse público sobre o particular e da responsabilidade da gestão fiscal, insertos no
Parecer/Consulta TC-005/2005 c/c com o arts. 83 e 85 da
Lei 4.320/1964.
Responsável: Edson Henrique Pereira
Constatou-se que foram realizados dois empréstimos
pessoais consignados em folha de pagamento em nome do Sr. Edson Henrique Pereira, com a Caixa Econômica Federal. Em dezembro de 2004 foi realizado o primeiro empréstimo, com o valor da parcela de R$ 1.341,31
(Hum mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e um
centavos) e em fevereiro de 2005 foi realizado o segundo
empréstimo com o valor da parcela de R$ 137,77 (cenDiário Oficial de Contas

to e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), ambos
com duração de 36 meses.

quer demonstração de interesse público em tais contratações.

Analisando as fichas financeiras do então Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Sr. Edson Henrique Pereira, referentes aos exercícios de 2004, 2005 e 2006, observou-se que os descontos relativos aos empréstimos
ocorriam de forma desordenada.

Conforme demonstrado por meio de tabela elaborada
pela equipe de auditagem, a Prefeitura de Barra de São
Francisco repassou o montante de R$ 26.581,55 (vinte e seis mil quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) à Caixa Econômica Federal relativo
aos empréstimos pessoais consignados contratados pelo Prefeito, sendo que desse valor apenas R$ 17.800,58
(dezessete mil e oitocentos reais e cinquenta e oito centavos) foi retido do subsídios do responsável, totalizando uma diferença quitada pelo Município de R$ 8.780,97
(oito mil setecentos e oitenta reais e noventa e sete centavos), correspondente a 5.359,86 VRTE.

Foi verificado que os valores das retenções referentes
aos empréstimos eram algumas vezes, inferiores às parcelas pactuadas. Constatou-se que a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco repassava à Caixa Econômica Federal os valores pactuados no empréstimo em consignação, sem, contudo, reter do subsídio do Prefeito os
valores corretos, o que configura a assunção de parte do
empréstimo pessoal pela Prefeitura.
Conforme demonstrado por meio de tabela elaborada
pela equipe de auditagem, a Prefeitura de Barra de São
Francisco teria repassado o montante de R$ 26.581,55
(vinte e seis mil quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) à Caixa Econômica Federal relativos aos empréstimos pessoais consignados contratados pelo Prefeito:
Tabela: Diferença entre aos valores pagos pela Prefeitura à CEF e os valores retidos do subsídio do Prefeito nos
exercícios de 2005 e 2006:
Tabela 1
Ora os empréstimos em comento, conforme documentações acostadas aos autos foram realizados por servidor municipal, então Prefeito à época, sendo, portanto,
de inteira responsabilidade do contratante arcar com os
custos dos empréstimos realizados, não devendo, pois,
recair nenhum ônus sobre o erário, já que não há qualwww.tce.es.gov.br

Corroborando in totum com as manifestações técnicas,
e diante da ausência de justificativas do responsável, já
que fora declarado revel, permito-me citar trecho conclusivo da Instrução Técnica Conclusiva, fazendo-o parte
integrante do presente voto:
Portanto, o responsável recebeu recursos da Caixa Econômica Federal por meio de empréstimos pessoais que
foram quitados em parte pelos recursos públicos municipais. Conforme demonstrado na ITI 626/2007, apesar da
norma municipal que regulamenta as consignações no
Município (Lei 50/2002), “não há amparo legal para que
a administração seja o garantidor de um contrato entre
particulares, como no caso em concreto, sendo sua intermediação limitada a proceder, sob autorização do servidor, ao gravame de valores pré-estabelecidos no contrato realizado, cuja responsabilidade não deve recair sobre o erário, e sim, somente sobre o servidor.”
Nesta linha de entendimento, não restaram dúvidas da
configuração de dano ao erário municipal, em relação
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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aos valores repassados à instituição financeira a título de
empréstimo particular, motivo pelo qual, acompanho a
área técnica e corpo ministerial no sentido de manter a
irregularidade, devendo ainda, o Sr. Edson Henrique Pereira ser condenado a ressarcir ao erário o valor equivalente a 5.359,86 VRTE.
1.2 Empréstimos realizados com o Banestes (item 2.1.2
da ITC 2566/13)
Base legal: Princípios da legalidade, moralidade, eficiência e impessoalidade, esculpidos no art. 37, caput da CF,
bem como aos princípios da razoabilidade e motivação
suficiente, previstos no art. 45, § 2º da Constituição Estadual do ES, além da supremacia do interesse público
sobre o particular e da responsabilidade da gestão fiscal, insertos no Parecer/Consulta TC-005/2005 c/c com o
arts. 83 e 85 da Lei 4.320/1964.
Responsável: Edson Henrique Pereira
Fora apurado que o ex-Prefeito Municipal de Barra de
São Francisco, Sr. Edson Henrique Pereira realizou dois
empréstimos consignados junto ao Banco Banestes S/A
durante os exercícios de 2004 e 2005, com parcelas nos
valores de R$ 1.901,73 (Hum mil, novecentos e um reais
e setenta e três centavos), com duração de 10 meses e
R$ 1.316,92 (Hum mim, trezentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos), com duração de 36 meses, respectivamente.
Conforme constatação técnica, a Prefeitura Municipal,
em relação ao empréstimo realizado no exercício de
2004 deixou de descontar quatro prestações no subsídio do Prefeito e em relação ao outro, constatou-se que
o único desconto em folha de pagamento ocorreu em
maio de 2005, não sendo descontadas as 35 (trinta e cinDiário Oficial de Contas

co) prestações remanescentes.
De acordo com a comprovação realizada pela equipe
de auditagem, a Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco repassou ao Banco Banestes o montante de
R$ 46.672,62 (quarenta e seis mil seiscentos e setenta
e dois reais e sessenta e dois centavos), enquanto reteve do subsídio do prefeito apenas o montante de R$
12.727,30 (doze mil setecentos e vinte e sete reais e trinta centavos), ocasionando um prejuízo ao erário na extensão de R$ 33.945,32 (trinta e três mil, novecentos e
quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), correspondente a 21.173,1231 VRTE, segundo demonstração
por meio de tabela confeccionada pela equipe técnica:
Tabela: Diferença entre aos valores pagos pela Prefeitura
ao Banestes e os valores retidos do subsídio do Prefeito
nos exercícios de 2004, 2005 e 2006:
Conforme já explanado no item acima, é contundente o
desrespeito do responsável aos princípios que regem a
Administração Pública, descritos no art. 37, caput da CF,
além da supremacia do interesse público sobre o particular e da responsabilidade da gestão fiscal, insertos no
Parecer/Consulta TC-005/2005 c/c com o arts. 83 e 85 da
Lei 4.320/1964, já que fora considerado revel e não se
tem notícias nos autos de qualquer informação referente ao pagamento dos valores pagos a menor descritos.
Assim, corroborando o entendimento delineado pela
equipe técnica e Ministério Público de Contas, mantenho a presente irregularidade, por terem sido descontados do subsídio do responsável valores a menor em
relação aos empréstimos contraídos junto ao Banco Banestes S/A, devendo ainda, o Sr. Edson Henrique Pereira
ser condenado a ressarcir ao erário o valor equivalente a
21.173,12 VRTE´s.
www.tce.es.gov.br

1.3- Dos empréstimos do Sr. Antônio Henrique Pereira
pagos pelo Sr. Edson Henrique Pereira (item 2.2 da ITC
2566/13)
Base legal: Infringência aos princípios constitucionais da
legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, de
acordo com o art. 37, caput, da Constituição Federal e ao
Parecer/Consulta TC — 005/2005, além dos princípios da
motivação suficiente e razoabilidade, esculpidos no art.
45, § 2º da Constituição Estadual do ES.
Responsável: Edson Henrique Pereira
Novamente a equipe de auditoria apurou a existência de
descontos no subsídio do ex-Prefeito Municipal, Sr. Edson Henrique Pereira, durante os exercícios financeiros
de 2001 a 2004, relativos à empréstimos consignados realizados pelo Sr. Antônio Henrique Pereira, servidor municipal aposentado e pai do responsável. Foram identificados três empréstimos em nome do servidor aposentado:
1º - Empréstimo: 2001
Valor da parcela: R$ 863,97
Duração: 24 meses
2º - Empréstimo: 2002
Valor da parcela: R$ 923,31
Duração: 24 meses
3º - Empréstimo: 2003
Valor da parcela: R$ 1.135,82
Duração: 18 meses
Em relação ao primeiro empréstimo, não foi verificado
nenhuma irregularidade, já que fora totalmente quitado
por meio de descontos em folha no subsídio do Prefeito
à época, filho do contratante.
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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Ocorre, porém, que no que tange aos demais empréstimos fora constatado pela equipe de auditoria que o Município de Barra de São Francisco arcou com parte dos
seus pagamentos, de acordo com o levantamento realizado, in verbis:
“Já em relação ao segundo empréstimo, houve o desconto de 20 parcelas do empréstimo no subsídio do Sr. Edson Henrique Pereira. A parcela de nº 23 no valor de R$
923,31 (novecentos e vinte e três reais e trinta e um centavos) não foi descontada no subsídio do Prefeito, porém
o município repassou à instituição financeira o referido
valor. Já as parcelas de nº 21, 22 e 24 foram excluídas do
movimento das consignações.
Quanto ao terceiro empréstimo, a Equipe de Auditoria
verificou que as parcelas de nº 17 e 18, no valor de R$
1.135,82 (hum mil cento e trinta e cinco reais e oitenta
e dois centavos) cada, não foram descontadas do subsídio do Prefeito, totalizando o montante de R$ 2.271,64
(dois mil duzentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos) do empréstimo pessoal contraído pelo pai
do Sr. Edson Henrique Pereira que foi quitado pelo cofre
público daquele município.”

Base legal: Infringência aos princípios constitucionais
da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência,
de acordo com o art. 37, caput, da Constituição Federal, além dos princípios da razoabilidade e motivação suficiente, insertos no art. 45, § 2º da Constituição do Estado do ES.

Edson Henrique Pereira, restituir o valor correspondente a 1.037,132 VRTE ao erário municipal, uma vez que
os valores pagos em duplicidade a título de empréstimo
pessoal foram repassados para a sua conta pessoal.

Responsável: Edson Henrique Pereira

Base legal: princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, de acordo com o
art. 37, caput, da Constituição Federal, além dos princípios da razoabilidade e motivação suficiente, insertos no
art. 45, § 2º da Constituição do Estado do ES.

A equipe técnica observou que houve pagamentos em
duplicidade das seguintes parcelas referentes às consignações contraídas com Caixa Econômica Federal em dezembro de 2004 e em fevereiro de 2005, respectivamente:
Prestação número 012, no valor de R$ 1.341,31 - paga
em duplicidade pela Prefeitura em 10/01/06, juntamente com o movimento do mês de Novembro de 2005 e
através de boleto avulso pago na mesma data;
Prestações número 013, 014 e 015, no valor de R$
137,77 cada - pagas em duplicidade pela Prefeitura em
11/04/06, através de boletos avulsos, as quais encontram-se pagas juntamente com o movimento dos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2006, totalizando
R$413,31.

Diante do prejuízo causado ao erário, no valor correspondente a 2.146,28 VRTE, acompanho a área técnica e
o corpo ministerial, para manter a irregularidade com o
dever de ressarcimento do valor em referência, já que os
valores dos empréstimos pessoais repassados pela Prefeitura de Barra de São Francisco à instituição financeira
não foram descontados do subsídio do Sr. Edson Henrique Pereira.

De acordo com as informações técnicas, bem como a declaração de fls. 1400 do Gerente Geral da Agência da Caixa Econômica Federal á época da auditoria, Sr. José Canan dos Santos, o procedimento adotado pela instituição
nestes casos é a devolução dos valores pagos em duplicidade ao cliente.

1.4 - Dos valores pagos em duplicidade (item 2.3 da ITC
2566/13)

Pelo exposto, acompanhando o posicionamento técnico
e ministerial, mantenho a irregularidade, devendo o Sr.

Diário Oficial de Contas

O responsável não apresentou justificativas no presente
processado, sendo, portanto, declarado revel.

www.tce.es.gov.br

1.5- Do recebimento antecipado de Subsídio (item 2.4
da ITC 2566/13):

Responsável: Edson Henrique Pereira
Foi verificado pela equipe técnica que o subsídio do ex-Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, então responsável, era realizado antecipadamente e diretamente
na Tesouraria Municipal, a partir de dezembro de 2004,
enquanto os servidores da Prefeitura não possuíam data certa para receber seus salários e muitas vezes recebiam em atraso.
Entendeu a área técnica que o procedimento adotado
pela administração ficou configurado como abuso de poder do Sr. Edson Henrique Pereira, além de ferir os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, insculpidos na Constituição Federal, bem como os princípios da razoabilidade e motivação suficiente, insertos na Constituição do Estado do Espírito Santo.
Diante do exposto, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público de Contas, constatando a ausência
de prejuízo ao erário decorrente da prática do ato irregular em análise, verifico a ocorrência de prescrição da
pretensão punitiva do Tribunal de Contas.
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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1.6- Do pagamento irregular de juros (item 1.5 da ITI
626/2007)

oitenta e cinco centavos), correspondente a 156.761,62
VRTE, calculado à época da apuração dos fatos.

são imputadas, das leis e regulamentos na aplicação do
dinheiro público.” MS nº 23.335/DF (DJ 25/02/1983)

Base legal: Princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, dispostos no art.
37, caput da CF, bem como os princípios da motivação
suficiente e razoabilidade, esculpidos no art. 45, § 2º da
Constituição do Estado do ES.

Nesse sentido, entendeu a equipe técnica que houve um
grande prejuízo ao erário, motivado por ato do então ex-Prefeito do Município, Sr. Edson Henrique Pereira, único
responsável dos autos, que fora declarado revel pela ausência de manifestação de defesa. Nessa linha de entendimento, corroborando as razões técnicas, permito-me a
transcrever parte de suas colocações:

Além disso, abaixo segue importante trecho do Voto do
Ministro-Relator:

Responsável: Edson Henrique Pereira
Foi verificado pela área técnica que os servidores municipais de Barra de São Francisco constantemente recebiam
seus pagamentos em atraso, o que ocasionava a cobrança de encargos e juros nos valores repassados à Caixa
Econômica Federal em decorrência de empréstimos consignados pelos mesmos.
De acordo com o artigo 3º da norma municipal que regulamenta as consignações no Município, a Lei nº 50/2002
autoriza os Poderes Executivo e Legislativo Municipais a
firmarem convênio com entidades financeiras para concessão de empréstimos a servidores, todavia, ressalva
que no caso de atraso no pagamento dos servidores, o
pagamento dos juros e multas decorrentes do atraso das
parcelas do empréstimo contraído será de responsabilidade do respectivo Poder que deu causa.
De acordo com esse entendimento, a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco arcou com os encargos decorrentes dos juros e das multas devido ao atraso no pagamento de seus servidores e consequentemente no pagamento das parcelas relativas aos empréstimos contraídos por eles.
Assim, constatou-se que durante os exercícios de 2001
a 2006 foram pagos pelo Município a quantia de R$
205.081,85 (duzentos e cinco mil, oitenta e um reais e
Diário Oficial de Contas

“Pertinente é o questionamento realizado pela Equipe de Auditoria no item 1.4 da ITI 626/2007 no qual foi
constatada, nos anos de 2005 e 2006, a retirada antecipada do subsídio do Prefeito diretamente na tesouraria
da Prefeitura, enquanto os servidores da Prefeitura de
Barra de São Francisco não possuíam data certa para recebimento da remuneração.
O constante atraso no pagamento dos salários dos servidores municipais sem que houvesse motivação ou fatores que sustentasse tal ato, acarretou prejuízo ao erário
municipal pelo fato de a Prefeitura ter que arcar com o
pagamento dos juros relativos ao atraso no repasse dos
valores referentes aos empréstimos consignados em folha de pagamento de seus servidores. Assim, todo mês
a Prefeitura repassava ao banco o montante total relativo às consignações, e ainda, pagava juros em virtude do
atraso de tal repasse.
Faz-se importante trazer aos autos a Ementa de importante julgado do STF no acerca da necessidade do ordenador de despesas provar que não é o responsável pela
irregularidade da despesa:
“Em Direito Financeiro, cabe ao ordenador de despesas
provar que não é responsável pelas infrações, que lhes
www.tce.es.gov.br

“Por outro lado, ainda que o Sr. (...) desconhecesse efetivamente a irregularidade ora em comento, nem por isso
ele estaria isento de responsabilidade, dada a sua qualidade de Ordenador de Despesas e de Dirigente da Unidade Administrativa, a quem a lei atribui o encargo de
justificar o bom e regular emprego dos dinheiros públicos. Uma vez identificada irregularidade material ou formal da despesa (no caso, irregularidade material), remanesce a presunção de que a responsabilidade correspondente deve ser atribuída ao referido ordenador, salvo se
ele conseguir justificar, isto é, demonstrar convincentemente que a irregularidade foi praticada exclusivamente por subordinado que exorbitou das ordens recebidas.
Vê-se, pois, que em tema de direito financeiro, mais particularmente, em tema de controle da aplicação dos dinheiros públicos, a responsabilidade do ordenador de
despesas pelas irregularidades se presume, até prova
em contrário, por ele subministrada.”
No mesmo sentido, o renomado autor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes faz as seguintes ponderações sobre a
responsabilidade do ordenador de despesas:
Se o processo foi instaurado por dano ao erário decorrente de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, deverá o
agente comprovar que:
inexistiu o dano;
o ato era legal, revestindo-se de legitimidade ou economicidade; ou
houve um motivo jurídico ponderável para a violação da
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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lei ou da economicidade. (grifo nosso)
Insta ressaltar que o Sr. Edson Pereira foi declarado revel por meio da Decisão TC 1532/2008 (fls. 1736). Assim,
o Chefe do poder Executivo não trouxe aos autos alegações nem documentos que pudesse comprovar que houve um motivo jurídico ponderável relevante para o atraso nos pagamentos. Verifica-se, portanto, que a atuação
do Prefeito como ordenador de despesas corrobora um
nexo de causalidade entre a conduta do agente e a irregularidade e a culpabilidade. Em tais casos, o TCU vem
imputando a responsabilidade os agentes políticos, conforme se verifica no trecho do voto condutor do Acórdão
TCU 961/2003 - 2ª Câmara:
8. Ressalto que não é o fato, em si, de alguém ser um
agente político que faz com ele esteja isento de qualquer
responsabilidade por atos de execução. Entretanto, para
que essa responsabilidade possa ser imputada, há que
se demonstrar que o agente contribuiu de alguma forma
para as irregularidades, ou que tinha conhecimento dessas irregularidades, ou que houve alguma omissão grave de sua parte.”
Por todo o exposto, corroborando integralmente com
as razões e fundamentos técnicos, mantenho a presente irregularidade, condenando o Sr. Edson Henrique Pereira ao ressarcimento do valor correspondente
a 156.761,62 VRTE, diante da ausência de justificativas e
razões capazes de motivar os reiterados atrasos nos pagamentos dos servidores municipais e via de consequência, gerar grave prejuízo ao erário com os pagamentos dos juros e multas referentes aos empréstimos consignados em folha.
1.7 Da responsabilidade de terceiros (item 2.6 da ITC
2566/13)
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Base legal: Princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, insertos no art. 37,
caput da CF, bem como os princípios da motivação suficiente e razoabilidade, esculpidos no art. 45, § 2º da
Constituição do Estado do ES c/c o art. 142 da Lei Complementar Municipal n. 04/1991.
Responsável: Edson Henrique Pereira
Diante dos fatos apurados durante os exercícios de 2001
a 2006, advertiu a equipe de auditoria sobre a possibilidade de atuação dos servidores municipais em favor do
Prefeito no cometimento das irregularidades, na medida em que se pressupõe a ciência e a participação dos
mesmos.
Assim, face à instrução deste processo no Tribunal de
Contas com a responsabilização do Prefeito quanto aos
prejuízos causados ao erário municipal, bem como à provável prescrição para abertura de sindicância e de processo administrativo disciplinar em face de eventuais
servidores corresponsáveis, entendeu-se, em sede da
Instrução Técnica Conclusiva, pelo afastamento da apuração da responsabilidade de terceiros, devido à provável prescrição para abertura de sindicância e de processo
administrativo disciplinar.
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o Corpo Ministerial, afasto a presente irregularidade.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente 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

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
2525/07, ACORDAM os Srs. 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. Converter os autos em Tomada de Contas Especial,
nos termos do inciso IV do art. 57 da LC nº 621/2012;
1.2. Reconhecer a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
em relação à aplicação de penalidade de multa ao Sr. Edson Henrique Pereira, nos termos do art. 71, §2º, I, da
Lei Complementar nº 621/2012 c/c o art. 373, §2º, I do
RITCEES.
1.3. Julgar irregulares as contas do Sr. Edson Henrique
Pereira, Prefeito Municipal de Barra de São Francisco à
época dos fatos, condenando lhe ao ressarcimento de
186.478,01 VRTE ao erário municipal, com amparo no
art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da LC 621/2012;
1.4. Diante da ocorrência de possíveis ilícitos penais e
atos de improbidade administrativa cometidos pelo Sr.
Edson Henrique Pereira, VOTO, para que seja encaminhada cópia dos presentes autos ao Ministério Público
Estadual para conhecimento e providências que entender cabíveis:
1.5. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
1.6. Após, dar ciência aos interessados do teor da presente decisão.
2. Unânime.

Relator

3. Data da Sessão: 04/04/2018 - 9ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

1. ACÓRDÃO

4. Especificação do quórum:
www.tce.es.gov.br
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4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator).
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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-329/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO: TC 03015/2008-4
APENSO: TC 06771/2008-2
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual e Relatório de Auditoria
INTERESSADO: Companhia de Desenvolvimento de Vitória - CDV
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EXERCÍCIO 2007
RESPONSÁVEIS Taurio Lucilo Tessarolo, Silvio Roberto
Ramos, Alexandre Wernersbach Neves, Anderson Fioreti de Menezes
EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA – EXERCÍCIO DE 2007 – RECONHECER PRESCRIÇÃO REGULAR – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
–PCA, apresentada pela Companhia de Desenvolvimento
de Vitória - CDV, relativa ao exercício de 2007, sob a responsabilidade dos senhores Taurio Lucilo Tessarolo – Diretor Presidente – 01/01/07 a 19/06/07, Silvio Roberto
Ramos – Diretor Presidente – 19/06/07 a 31/12/07, Alexandre Wernersbach Neves – Diretor de Administração
e Finanças e Anderson Fioreti de Menezes – Diretor de
Turismo e Projetos Especiais
Em apenso consta o processo TC 006771/2008, referente à Auditoria Ordinária do jurisdicionado Companhia de Desenvolvimento de Vitória – CDV, relativa ao
exercício de 2007, instruído com o Relatório de Auditoria n.º 0326/2008 e demais documentos apresentados
(fls. 25/597).
Ambos os processos (TC 3015/2008 e TC 006771/2008)
foram analisados nos autos do processo de Prestação de
Contas, TC 3015/2008.
Concernente a Prestação de Contas Anual, esta foi apresentada intempestivamente pelo Diretor Presidente, senhor Silvio Roberto Ramos, na data de 27 de maio de
www.tce.es.gov.br

2008, através do Ofício OF/CDV/DP/297/2008, sendo em
seguida submetida à análise da então 1ª Controladoria
Técnica deste Tribunal de Contas, que gerou o Relatório
Técnico Contábil – RTC 251/2009 (fls. 418/438), onde foram registradas supostas irregularidades.
Após, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI
880/2009 (fls. 444/475), que analisou conjuntamente o
processo de auditoria, na qual foram também incluídos
os indícios de irregularidades apontados no Relatório de
Auditoria Ordinária RAO 326/2008 (Processo TC 6771/08
em apenso).
A ITI 880/2009 foi integralmente acatada pela Decisão
Preliminar TC-0315/2010 (fl. 497) e os administradores
responsáveis foram notificados através dos Termos de
Notificação nº 1235/2010 a 1237/2010 e citados através dos Termos de Citação nº 0333/2010 a 0336/2010
(fl. 507/515).
Devidamente citados e notificados para que esclarecimentos, os responsáveis apresentaram as razões de justificativas através de documentos protocolizados neste
Tribunal sob o nº 008221 (fl. 521 a 524), 008222 (fl. 650
a 653) e 008829 (784 a 862).
Posteriormente, os autos foram encaminhados a então
1ª Controladoria Técnica, a qual elaborou a Instrução
Contábil Conclusiva ICC 56/2012 (fls. 1563/1590), que,
entendendo pela manutenção das irregularidades referidas nos itens 1.4 e 1.5, e esta última motivou o julgamento irregular das contas no exercício de 2005 (Acórdão TC 463/2007) e permanece relatada na Prestação de
Contas de 2006 (em trâmite nesta Corte de Contas), razão pela qual opinaram, com base no artigo 79, inciso III
da Res. TC 182/02, pela IRREGULARIDADE do processo
de Prestação de Contas do exercício de 2007.
Segunda-feira, 16 de julho de 2018

131

ATOS DA 2a CÂMARA

Por fim, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), para a elaboração de Instrução Técnica Conclusiva (ITC 5647/2012)
às fls. 1592 a 1680, que concluiu sua análise nos seguintes termos:
3 – Conclusões / Responsabilidade
Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que versam sobre a Prestação de Contas Anual – PCA
relativa à Companhia de Desenvolvimento de Vitória CDV, exercício de 2007, bem como, sobre o Relatório de
Auditoria alusivo aos atos de gestão praticados no mesmo exercício, chegou-se ao seguinte entendimento:

2007 (Instrução Contábil Conclusiva ICC 56/2012 - fls.
1563/1590).

3.2.5 – Descumprimento à legislação específica e cláusulas

Reitera-se que a irregularidade no tocante à não emissão de notas fiscais para os serviços prestados à Prefeitura Municipal de Vitória (item 3.1.2 acima) motivou o julgamento pela irregularidade das contas no exercício de
2005 (Acórdão TC 463/2007 – Processo TC 2201/2006)
e permanece relatada na Prestação de Contas de 2006
(Processo TC 5525/2007, em trâmite nesta Corte de Contas).

estabelecidas no instrumento de convênio (item 2.10
desta ITC) Infringência: artigo 9º do Decreto nº 11.511
e Cláusula Décima Primeira – Da Prestação de Contas.

3.1 – No que tange à Prestação de Contas Anual – exercício de 2007, de responsabilidade dos Srs. Silvio Roberto Ramos, Alexandre Wernesbach Neves e Anderson
Fioreti de Menezes, foram mantidas as irregularidades
descritas nos itens 1.4 e 1.5 da ICC 56/2012:

3.2 - No que tange ao Relatório de Auditoria Ordinária
RAO 326/2008 – Processo TC 6771/2008, apenso, verificou-se a presença dos indícios de irregularidades que,
em cotejo com as teses de defesa, e o conteúdo probatório dos autos, nos levaram ao opinamento de que devem
ser mantidas as irregularidades analisadas nos seguintes
itens desta Instrução Técnica Conclusiva:

3.1.1 – Permanência de registro no Ativo Imobilizado de
benfeitorias em Imóveis de Terceiros: desvinculação as
atividades operacionais da companhia (Estação de Tratamento de Esgoto Resistência e ao Refeitório da Usina
de Lixo de Vitória), (item 1.4 da ICC 56/2012). - inobservância ao art. 179 da Lei 6.404/76.

3.2.2 – Pagamento a maior que valor contratado (item
2.5 desta ITC) Infringência: art. 54, § 1º e art. 66 da Lei
8.666/93

3.1.2 – Não emissão de notas fiscais para os serviços
prestados à Prefeitura Municipal de Vitória, (item 1.5
da ICC 56/2012). - inobservância ao art. 55 da Lei Municipal 6.075/2003.

Valor a ressarcir: R$ 7.819,28 (correspondentes a
4.316,94 VRTE1) 3.2.3 – Ausência de aviso à Câmara
Municipal de Vitória (item 2.6 desta ITC) Infringência:
artigo 116, § 2º, Lei 8.666/93

Dessa forma, opinou-se, com base no artigo 79, inciso
III, da Res. TC 182/02 pela IRREGULARIDADE das contas dos Srs. Silvio Roberto Ramos, Alexandre Wernesbach Neves e Anderson Fioreti de Menezes frente à Companhia de Desenvolvimento de Vitória no exercício de

3.2.4 – Contratação de bens e serviços sem o devido
processo licitatório (item 2.8 desta ITC) Infringência: artigo 7º do Decreto Municipal nº 13.425/07 e § 1º, artigo
1º do Decreto
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3.2.1 – Serviços prestados sem emissão de Notas Fiscais (item 2.1 desta ITC) Infringência: artigo 55, § 1º da
Lei Municipal nº 6.075/2003.

nº 5.504/05.
www.tce.es.gov.br

3.2.6 – Inobservância à cláusula oitava do instrumento de convênio (item 2.13 desta ITC) Infringência: Cláusula Oitava, do Instrumento de Convênio – Da Prestação
de Contas.
ISTO POSTO, e diante do preceituado no art. 79, inciso
III, da Res. TC 182/02, bem como, no art. 1º, inciso IV,
da Lei Complementar nº 621/2012, conclui-se opinando
pela:
- Irregularidade quanto os atos de gestão do senhor
Silvio Roberto Ramos – Diretor Presidente da CDV
(19/06/2007 a 31/12/2007), tendo em vista a prática de
ato ilegal (art. 84, III, “c”, “d”, da novel LC 621/20122)
presentificada nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4
e 3.2.6 desta Instrução Técnica Conclusiva, bem como, o
cometimento de injustificado dano ao erário (art. 84, inciso III, alínea “e”, da novel LC 621/2012) presentificado
no item 3.2.2 desta Instrução Técnica Conclusiva.
Dessa forma, sugere-se, ao Plenário desta E. Corte de
Contas o ressarcimento do valor de R$ 7.819,28 (sete
mil oitocentos e dezenove reais e vinte e oito centavos)
correspondentes a 4.316,94 VRTE3, em razão do pagamento a maior que o valor contratado, descrito no item
3.4 desta instrução, em solidariedade com os senhores
Alexandre Wernesbach Neves e Anderson Fioreti de
Menezes;
- Irregularidade dos atos de gestão do senhor Taurio Lucilo Tessarolo – Diretor Presidente (01/01/07 a 19/06/07),
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tendo em vista o cometimento de ilegalidade (art. 84, inciso III, alíneas “c” e “d”, da novel LC 621/20124), explicitada nos itens 3.2.1, 3.2.3 e 3.2.5 desta instrução.
- Irregularidade dos atos de gestão do senhor Alexandre Wernesbach Neves – Diretor Administrativo e Finanças da CDV, em 2007, tendo em vista a prática de
ato ilegal (art. 84, inciso III, alíneas “c” e “d”, da novel LC
621/20125) presentificada nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1,
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 e 3.2.6 desta Instrução Técnica Conclusiva, bem como, o cometimento de injustificado dano ao erário (art. 84, III, “e”, da novel LC 621/2012) presentificado no item 3.2.2 desta Instrução Técnica Conclusiva. Dessa forma, sugere-se, ao Plenário desta E. Corte
de Contas o ressarcimento do valor de R$ 7.819,28 (sete
mil oitocentos e dezenove reais e vinte e oito centavos)
correspondentes a 4.316,94 VRTE6, em razão do pagamento a maior que o valor contratado, descrito no item
3.2.2 desta instrução, em solidariedade com os senhores
Silvio Roberto Ramos e Anderson Fioreti de Menezes;
- Irregularidade dos atos de gestão do senhor Anderson
Fioreti de Menezes – Diretor de Turismo e Projetos Especiais da CDV, em 2007, tendo em vista a prática de ato ilegal (art. 84, inciso III, alínea “c”, da novel LC 621/20127)
presentificada nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 e
3.2.6 desta Instrução Técnica Conclusiva, bem como, o
cometimento de injustificado dano ao erário (art. 84, inciso III, alínea “e”, da novel LC 621/2012) presentificado
no item 3.2.2 desta Instrução Técnica Conclusiva.
Dessa forma, sugere-se, ao Plenário desta E. Corte de
Contas o ressarcimento do valor de R$ 7.819,28 (sete
mil oitocentos e dezenove reais e vinte e oito centavos)
correspondentes a 4.316,94 VRTE, em razão do pagamento a maior que o valor contratado, descrito no item
Diário Oficial de Contas

3.4 desta instrução, em solidariedade com os senhores
Silvio Roberto Ramos e Alexandre Wernesbach Neves.
Sugere-se ainda, ao Plenário desta E. Corte de Contas, a
aplicação de multa individual aos responsáveis na forma
dos artigos 628 e 96, inciso II9, da Lei Complementar Estadual nº 32/93.
3.3 - Por fim, sugere-se seja recomendado ao atual gestor e ao Contador responsável, na forma do Relatório
Técnico Contábil RTC 251/2009 (fls. 418/438), com amparo no artigo 1º, inciso XXXVI, da LC 621/2012:
1. Cumprimento do artigo 102 da Resolução TCE-ES
182/02, apresentando os documentos integrantes da
prestação de contas devidamente assinados pelo gestor
responsável e pelo profissional legalmente habilitado;
2. Cumprimento do § 3º, do artigo 70, da Resolução TCE-ES 182/02, apresentando tempestivamente um relatório circunstanciado informando as alterações posteriores nos documentos e demonstrações já encaminhados
ao Tribunal;
3. Cumprimento do inciso IV, do artigo 108, da Resolução TCE-ES 182/02, apresentando integralmente as conciliações dos saldos bancários com seus devidos extratos, inclusive das contas que não tiverem movimentação
no período;

Resolução TCEES nº 182/02;
6. Com base na análise efetuada no grupo das Despesas, recomenda-se que a empresa passe a apresentar, na
Demonstração do Resultado do Exercício, a disposição
das Despesas como consta nos Balancetes de Verificação que são encaminhados a este Tribunal. Esclarecemos
que, apesar de confirmarmos a veracidade do resultado
do exercício, não é possível confrontar e detalhar a composição das despesas apresentadas no Balancete de dezembro/2007 (fls. 373/376) em relação aos valores apresentados na DRE (fls. 241).
O Ministério Público de Contas, instado a se manifestar,
emitiu Parecer PPJC 2730/2013 (fls. 1688/1689) de lavra
do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhando o posicionamento do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas.
Após houve pedido de sustentação oral consignado pelos defendentes, em suas razões e às fls. 1.973, tendo
sido realizada pelo Sr. Alexandre Wernesbach Neves na
18ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara, ocorrida no
dia 08 de junho de 2016, bem como apresentou novos
documentos para subsidiar sua defesa oral.

4. No tocante ao Relatório de Atividades, diante da inviabilidade de publicação das 40 páginas do relatório, entretanto, recomenda-se que a empresa elabore um resumo
dos principais fatos e efetue a sua publicação em atendimento ao art. 107, X da Resolução TCEES nº 182/02 e ao
§ 3º do artigo 133 da Lei 6.404/76;

Ato contínuo, os autos foram encaminhados para a SecexContas para análise das notas taquigráficas e memoriais, que elaborou a Manifestação Técnica 1290/2016
(fls. 2243/2265) opinando pela regularidade com ressalva das contas sub examine, bem como pela expedição de
determinação e remessa dos autos para o NEC para análise dos itens relativos às irregularidades apontadas no
Relatório de Auditoria – RAO 326/2008.

5. Que os administradores observem, nas próximas prestações de contas, o disposto no inciso XIV do art. 107 da

Em atenção à sugestão de remessa dos autos ao NEC,
os autos passaram a análise da referida secretaria que

www.tce.es.gov.br
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confeccionou a Manifestação Técnica 160/2017 (fls.
2267/2276) onde concluiu pela prescrição da pretensão
punitiva quanto aos fatos narrados na ITI 880/2009 e pelo acolhimento da defesa produzida oralmente em relação à irregularidade do item 3.1 da manifestação técnica, por fim opinou pela regularidade com ressalva das
contas.
Posteriormente, em parecer de lavra do Eminente Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, o Ministério Público de Contas anuiu à manifestação técnica
160/2017.
Releva consignar, que a partir do exercício de 2016,
quando deixei a Presidência desta Corte de Contas, este
processo passou a ser de minha relatoria, nos termos do
art. 254 do Regimento Interno.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Nos termos do artigo 71, caput e parágrafos, da LC
621/2012, a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas ocorre se, entre a data dos fatos e a citação
válida ou entre a data da citação válida e o julgamento
e da interposição de recurso transcorrer o lapso de 05
anos, sem que durante esse prazo tenha ocorrido a suspensão da prescrição pela determinação e cumprimento
de diligência no processo.

§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas.
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos
de processos de prestação e tomada de contas, e nos casos em que houver obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato normativo, incluindo os
atos de pessoal sujeitos a registro;
II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência
no processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a
atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta
a adoção de medidas corretivas.

Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva
do Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.

Nesse passo, convém asseverar que o prazo prescricional
possui causas suspensivas e interruptivas conforme destacado nos mencionados §§ 3º e 4º, I e II, do art. 71 da
LC 621/2012. Dessa forma, tem-se como causas suspensivas do curso prescricional a determinação de diligência
no processo, até o seu total cumprimento. No que tange
às causas de interrupção, nossa Lei Orgânica reconhece
duas, quais sejam: a citação válida do responsável e a interposição de recurso.

(...)

Sendo assim, se a partir da citação válida ou da inter-

Estabelece, ainda, o §5º do referido artigo 71 da LC
621/2012 que não prescreve a verificação da ocorrência
de prejuízo ao erário. Vejamos:

Diário Oficial de Contas
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posição de recurso, tiver transcorrido 05 anos, sem julgamento/apreciação do mérito do processo, terá ocorrido o fenômeno prescricional, que implica na extinção da
pretensão punitiva deste TCEES, impossibilitando a aplicação de sanções ao gestor que tenha incorrido em irregularidades formais.
Cabe asseverar, ainda, que a prescrição quinquenal, prevista no art. 71 da LC 621/2012, só atinge a penalidade
de multa, em nada afetando a obrigação de restituição
ou a respectiva ação judicial de ressarcimento pelo dano
causado ao erário, eis que imprescritíveis, conforme disposto no § 5º, do art. 37, da Constituição da República,
de seguinte dicção:
Art. 37. [...] omissis [...]
[...]
§ 5°. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não,
que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
As irregularidades supostamente encontradas dizem respeito a fatos irregulares imputados ao Responsável, no
exercício de 2007.
No presente caso, verifica-se que em 08 de julho de
2010 foi determinada a citação conforme Decisão Preliminar TC-0315/2010 (fl. 497), tendo sido citados em
21/7/2010 no ano de 2010, e consequentemente, transcorrido o lapso temporal de 05 anos que fatalmente redunda na consumação da prescrição em 20/07/2015.
Destaca-se que os indícios de irregularidades constantes
da Manifestação Técnica 1290/2016 não contemplam a
imposição de ressarcimento, tratando-se, portanto, de
irregularidades formais. Nesse sentido, constato que os
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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fatos se deram no exercício de 2007 e que a prestação de
contas foi autuada em 2008, sendo que os defendentes
foram devidamente citados em 2010, contando a prescrição em cinco anos, que se verificou em 2015.
Dessa forma, em que pese o lapso temporal decorrido
tem-se que o indício de irregularidade descrito no item
2.5 da ITC 5647/2012, não se encontra prescrito para
efeito de imposição de ressarcimento ao erário, embora
entendo que deve ser reconhecida a prescrição relativa
à aplicação da pena de multa, eis que a pretensão punitiva sancionatória, atribuída constitucionalmente a este
Tribunal, extinguiu-se.
Desta forma, encontra-se prescrita a pretensão punitiva desta Corte de Contas em relação às irregularidades
apontadas na ITI 880/2009:
Prestação de Contas Anual
3.1.1 – Permanência de registro no Ativo Imobilizado de
benfeitorias em Imóveis de Terceiros: desvinculação as
atividades operacionais da companhia (Estação de Tratamento de Esgoto Resistência e ao Refeitório
da Usina de Lixo de Vitória), (item 1.4 da ICC 56/2012).
- inobservância ao art. 179 da Lei 6.404/76.
3.1.2 – Não emissão de notas fiscais para os serviços
prestados à
Prefeitura Municipal de Vitória, (item 1.5 da ICC
56/2012).
- inobservância ao art. 55 da Lei Municipal 6.075/2003.
Relatório de Auditoria Ordinária RAO 326/2008
3.2.1 – Serviços prestados sem emissão de Notas Fiscais (item 2.1 desta ITC)Infringência: artigo 55, § 1º da
Lei Municipal nº 6.075/2003
Diário Oficial de Contas

3.2.3 – Ausência de aviso à Câmara Municipal de Vitória (item 2.6 desta
ITC)Infringência: artigo 116, § 2º, Lei 8.666/93
3.2.4 – Contratação de bens e serviços sem o devido
processolicitatório (item 2.8 desta ITC)Infringência: artigo 7º do Decreto Municipal nº 13.425/07 e § 1º, artigo
1º do Decretonº 5.504/05
3.2.5 – Descumprimento à legislação específica e cláusulasestabelecidas no instrumento de convênio (item
2.10 desta ITC)Infringência: artigo 9º do Decreto nº
11.511 e Cláusula Décima Primeira – Da Prestação de
Contas
3.2.6 – Inobservância à cláusula oitava do instrumento de convênio
(item 2.13 desta ITC) Infringência: Cláusula Oitava, do
Instrumento de Convênio – Da Prestação de Contas
No que concerne a irregularidade 3.2.2 “Pagamento a
maior que valor contratado” (item 2.5 da ITC), em que
foi apontado suposto dano ao erário, consistindo no pagamento a maior no valor de R$ 7.819,28, correspondentes a 4.317 VRTE, à empresa Imagens Promoções e
Eventos S/C Ltda. no Contrato 073/2007, em sustentação oral e nova documentação juntada, alegaram os defendentes que a CDV propôs uma ação judicial a fim de
ter reembolso do valor devido pela empresa requerida.
Contudo, a empresa ofereceu um acordo, do qual pagaria à CDV o valor total de R$ 9.751,67, correspondente a
4.317 VRTE, em parcela única, diretamente ao setor financeiro da CDV. O acordo foi protocolado em juízo em
28/08/2012, sendo que o pagamento por parte da empresa foi feito por deposito em conta corrente da CDV
em 31/08/2012.
www.tce.es.gov.br

Verifico, conforme o exposto, que resta comprovada a
realização de ressarcimento dos valores pagos indevidamente pela CDV à empresa Imagens Promoções e Eventos Ltda., assim, entendo pelo saneamento da irregularidade ora apontada.
Finalmente, no tocante à irregularidade 3.1.2 – Não
emissão de notas fiscais para os serviços prestados à
Prefeitura Municipal de Vitória, (item 2.7 da ITC). - inobservância ao art. 55 da Lei Municipal 6.075/2003, o gestor alegou por ocasião da sustentação oral que a companhia não presta e nunca prestou serviço para o Município de Vitória, todas as atividades executadas, os serviços prestados estão em consonância com o artigo 1º. e
2º. da Lei 5948 e o art. 173 da CF e que a referida norma
estabelece que os recursos financeiros são provenientes de dotações de transferência e verba de subvenção
constante do orçamento do município e assim não poderiam ser objeto de tributação e não são escrituradas para fins fiscais.
Neste processo a Área Técnica reconhece a prescrição, o
que está correto devido ao tempo decorrido, e também
pugna pelo julgamento regular com ressalvas já que existe uma determinação para que a CDV emita Notas Fiscais
de Serviço referentes aos valores repassados à ela pela
administração direta do município de Vitória.
Considerando que o conteúdo da determinação foi contestado pelos responsáveis nas justificativas, em sede de
defesa oral, mesmo estando prescrita a pretensão punitiva do Estado em relação a essa irregularidade torna-se
necessária a análise, não com o objetivo de punir ou absolver os gestores à época, mas sim para definir se, de fato, deve ser expedida determinação aos atuais gestores.
Para o deslinde da questão torna-se necessário recorrer
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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aos conhecimentos provenientes do Direito Tributário.

ção tributária assim exigir.

No referido ramo do direito há o instituto da obrigação
tributária, que pode ser principal ou acessória, nos termos do artigo 113 do Código Tributário Nacional (CTN):

Há de se ressaltar uma diferença que existe entre as obrigações tributárias e as obrigações oriundas do código civil. Nestas, o acessório segue o principal e, portanto, havendo a extinção da obrigação principal também haverá
a extinção da obrigação acessória.

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato
gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
A principal é o dever de pagar o tributo, que nasce a
partir da ocorrência do fato gerador. Exemplo: havendo
prestação de serviços, nasce a obrigação de pagar o imposto sobre serviços (ISS); havendo circulação de mercadorias nasce a obrigação de pagar o Imposto sobre a circulação de mercadoria e serviços (ICMS); havendo auferimento de renda nasce a obrigação de pagar o imposto
sobre a renda e assim por diante.
É claro que não é algo simples assim, pois cada imposto
tem a sua fundamentação no que está previsto na Constituição Federal (CF), no CTN, na lei e em regulamentos.
Mas existem também as obrigações acessórias, que são
deveres de fazer ou não fazer estabelecidos pela legislação tributária e tendo como destinatários os contribuintes e responsáveis. Dentre uma das possíveis obrigações
acessórias está a de emitir nota fiscal, quando a legislaDiário Oficial de Contas

Já nas obrigações tributárias isso é diferente, já que são
duas espécies (principal e acessória) subsistem sem depender automaticamente uma da outra. A principal decorre do fato gerador e a acessória decorre da legislação
tributária. Um Banco presta diversos serviços tributáveis
pelo ISS, mas o município pode dispensá-los da emissão
de nota fiscal de serviço, mas também é comum situações contrárias.
Uma entidade educacional sem fins lucrativos não pagará impostos, mas poderá ser obrigada a emitir nota fiscal
pelos serviços que presta, um templo de qualquer culto
é imune de impostos, mas é obrigado a prestar informações ao fisco, principalmente sobre repasses de recursos que fizer.
Em memoriais a defesa trouxe decisão do STF proferida no Recurso Extraordinário 556957 SP, que reconhece
imunidade de impostos a Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que é uma empresa pública. Essa jurisprudência não se aplica a este caso por dois motivos. O primeiro
é que a referida decisão de imunidade tributária não foi
dada a ECT unicamente por ela ser uma empresa pública, mas sim devido ao serviço que executa que é o serviço postal, de natureza pública e obrigatória e que presta
em nome da União. As empresas públicas, por regra geral, não possuem imunidade tributária, não sendo a referida decisão estendida automaticamente para a CDV.
O segundo motivo é que, mesmo que a CDV fosse conwww.tce.es.gov.br

templada por uma decisão favorável à imunidade de impostos, ela não estaria automaticamente dispensada da
emissão de notas fiscais de serviço pelos serviços que
prestasse, salvo se algum comando normativo ou decisão judicial a excluísse desse dever.
O parágrafo único do art. 175 do CTN é um dos fundamentos da autonomia das obrigações acessórias, conforme transcrito a seguir:
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção;
II - a anistia.
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído,
ou dela conseqüente.
Esse aspecto aqui abordado sobre a autonomia das obrigações tributárias acessórias, dentre outros problemas
relacionados à situação, resultou no questionamento
por parte de alguns doutrinadores, inclusive Paulo Barros de Carvalho sobre a atecnia do nome obrigação tributária acessória, entendendo que o mais correto é denomina-la como deveres instrumentais:
Tais relações são conhecidas pela designação imprecisa de obrigações acessórias, nome impróprio, uma vez
que não apresentam o elemento caracterizador dos laços obrigacionais, inexistindo nelas prestação passível de
transformação em termos pecuniários. São liames concebidos para produzirem o aparecimento de deveres jurídicos, que os súditos do Estado hão de observar, no
sentido de imprimir efeitos práticos à percepção dos tributos.
No caso da obrigação principal, especialmente no tocanSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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te aos impostos, há uma fundamentação muito forte na
CF e CTN e que delimita muito bem os limites da cobrança de cada um deles, isso resulta em um sistema razoavelmente uniforme no País, já que estabelecem como a
legislação específica instituirá os tributos, principalmente os impostos. Entretanto, no caso das obrigações acessórias não há uma uniformização mínima no país, não
estando disciplinado pela CF e muito pouco no CTN.
Cada ente tributante deve fazer constar em sua legislação tributária as obrigações acessórias inerentes aos tributos cuja cobrança seja responsável, deverá seguir os
princípios em geral, mas não há obrigação de serem uniformes entre um ente e outro.
Diante disso, é muito comum a existência de obrigações
acessórias diferentes, para um mesmo tributo, entre um
Estado e outro e entre um município e outro.
Essa introdução dos aspectos tributários envolvidos foi
feita justamente para fundamentar a análise do ponto
controverso que é a obrigatoriedade ou não da CDV, empresa pública municipal, de emitir nota fiscal de serviço
ao receber recursos da administração direta do município de Vitória.
Outro ponto a ser esclarecido é que nem tudo o que as
empresas recebem é considerado como receita tributável para determinado tributo. Podem existir situações
em que uma receita tributável não exija emissão de Nota Fiscal, mas também é possível que uma receita não
tributável exija emissão de Nota Fiscal. É claro que a regra geral é que receita tributável exija a emissão de Nota Fiscal.
E o caso em apreço, se refere à empresa pública que pode prestar serviços e competir no mercado, mas que poDiário Oficial de Contas

de receber subvenções (mencionando genericamente)
oriundas do orçamento público.
Nesta situação concreta, a CDV que é uma empresa pública municipal, recebe recursos financeiros do Município de Vitória. Pelo que se depreende da análise dos autos e da legislação municipal, a CDV pode tanto prestar
serviços ao Município (bem como fazer isso a particulares), quanto receber transferências do Município a título de custear as suas atividades inerentes à administração indireta que tenham sido descentralizadas da administração direta.
Na prestação de serviços o tomador paga ao prestador
que ai é obrigado a contraprestar algo, ou seja, de entregar o serviço ao tomador.
No caso específico deste processo, o Município pode
contratar a CDV para prestar determinados serviços, que
o Município poderia contratar com uma empresa privada, e também a CDV poderia prestar para particulares.
Isso terá natureza eminentemente contratual e mesmo
praticado entre entes públicos terá várias características
de direito privado. Nesses casos, nos termos da legislação municipal, poderá incidir ISS e ser obrigatória a emissão de Nota Fiscal de Serviço.
No Município de Vitória o ISS está disciplinado pela Lei
6.075/2003 e há uma menção específica à CDV em seu
art. 28, vejamos:
Art. 28. Para fins de apuração e cobrança do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, ficam as empresas públicas ou sociedades de economia mista, vinculadas ao Poder Executivo Municipal, sujeitas à alíquota de
2,0% (dois por cento) sobre o preço dos serviços, quando das prestações de serviços decorrentes de contratos
www.tce.es.gov.br

ou convênios firmados com o Município de Vitória, ficando, todavia, nos demais casos,sujeito à alíquota de 5,0%
(cinco por cento) sobre o preço dos serviços. (*)(*) Redação do artigo 28 dada pelo artigo 1º da Lei 6.527, de 29
de dezembro de 2005, com
vigência a partir de 1º de janeiro de 2006.
No tocante às obrigações acessórias, mais especificamente quanto ao documentário fiscal, o Município de
Vitória disciplinou nos artigos 55 a 57 da Lei 6.075/2003,
que foi regulamentada pelos artigos 73 a 75 do Decreto
13.314/2007, ficando a cargo do Secretário Municipal da
Fazenda disciplinar em ato próprio os detalhes do referido documentário. Deverá a CDV se adequar aos referidos normativos quando prestar serviços, mas não será
obrigada a segui-los quando receber meras transferências financeiras.
Já naqueles serviços que a CDV presta em nome do Poder de Império do Estado tem natureza pública e embora sejam inicialmente de competência da administração
direta, há uma preferência, em regra por questões de ordem operacionais, descentralizar para que sejam prestados aos cidadãos pela administração indireta e aí o custeio disso será efetivado por meio de transferência financeiras não sendo tributável pelo imposto sobre serviços
e não sendo necessária a emissão de nota fiscal de serviços.
Então está claro que no caso da CDV podem ocorrer as
duas situações: transferências financeiras e pagamentos
por serviços prestados.
Diante disso não é o melhor caminho determinar à CDV
que emita notas fiscais por todos os valores recebidos
da Prefeitura de Vitória, pois existem as duas possibiliSegunda-feira, 16 de julho de 2018
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dades.
Assim, o melhor é recomendar que a CDV analise cada
receita recebida para, segundo os critérios legais, realizar o seu enquadramento como prestação de serviços ou
como transferência financeira e emitir a documentação
adequada para cada caso. Isso é algo que pode e deve ser
fiscalizado pela fazenda municipal, bem como por outros
órgãos do fisco, que inclusive podem responder a consultas formais dos contribuintes em caso de dúvida. Isso sem prejuízo da atuação fiscalizatória desta Corte de
Contas.

Diante disso, divirjo da Área Técnica e do Ministério Público de Contas no sentido de não ser expedida determinação de que a CDV emita as Notas Fiscais de Serviço
pelas transferências financeiras recebidas da administração direta – Município de Vitória, mas devendo ser objeto de recomendação conforme já fundamentado neste voto. serviços.

2007, sob a responsabilidade do Senhores Alexandre
Wernersbach Neves, Silvio Roberto Ramos, Anderson
Fioreti de Menezes e Taurio Lucilo Tessarolo 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.

Diante do 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.

1.4. Recomendar à CDV que analise cada receita recebida para, segundo os critérios legais, realizar o seu enquadramento como prestação de serviços ou como transferência financeira e emitir a documentação adequada para cada caso.

Mas tem outro ponto que é papel primordial do Tribunal
de Contas fiscalizar, que é sobre o cumprimento ou não
pelo município do limite máximo com despesa de pessoal
prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). E há de
ser verificado se o gasto com pessoal de empresa dependente está sendo custeado por transferências financeiras
da administração direta.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

1.5. Dar ciência aos interessados;

Relator

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

Analisando o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 3º.
Quadrimestre de 2007 da Prefeitura Municipal de Vitória constata-se que a CDV é uma empresa estatal dependente e o seu gasto de pessoal é totalmente custeado pela administração direta, estando incluído na despesa com
pessoal do Município, situação que ainda perdura conforme se extrai do Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 3º.
Quadrimestre de 2017.

1.1. Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, relativamente aos fatos narrados na ITI 880/2009, considerando que transcorreu o lapso temporal de 05(cinco)
anos a partir da citação dos responsáveis, com fulcro no
artigo 71 da LC 621/2012 c/c os arts. 373 e 375 ambos do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo;

Isso nos leva a deduzir que a CDV recebe no momento
atual apenas transferências financeiras. Caso a CDV fosse custeada pela sua prestação de serviços e não tivesse
auxílio para pagar a sua folha de pagamento, ela não seria dependente, como é o caso, por exemplo, do Banestes no governo estadual e do Banco do Brasil no governo federal.
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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:

1.2. Acolher a defesa produzida em manifestação oral
pelos senhores Alexandre Wernersbach Neves, Silvio
Roberto Ramos, Anderson Fioreti de Menezes e Taurio
Lucilo Tessarolo, e afastar a irregularidade disposta no
3.2.2 – Pagamento a maior que valor contratado (item
2.5 da ITC);
1.3. Julgar regulares as contas da Companhia de Desenvolvimento de Vitória - CDV, relativas ao exercício de
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/04/2018 - 9ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) 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
Segunda-feira, 16 de julho de 2018
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