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Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

Resumo do Contrato nº 017/2018
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;

Processo TC- 3514/2018-1
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: Vertical Consultoria - Engenharia em Elevadores e Treinamentos Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa ou profissional autônomo (engenheiro mecânico), para prestar os serviços de apoio
técnico à fiscalização dos serviços de modernização tecnológica das instalações de 02 (dois) elevadores elétricos de passageiros com casa de máquinas, 3 paradas e capacidade para “10 passageiros ou 700Kg”, localizados no edifício sede do
Tribunal de Contas do estado do Espirito santo, incluindo desmontagem e remoção dos equipamentos atuais, além de
projeto executivo, fornecimento e instalação de equipamentos e materiais novos, conforme especificações, condições
e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico N 06/2017, objeto do Processo TC 8209/2017.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil, e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 320 (trezentos e vinte) dias corridos, a contar do dia seguinte à publicação do
extrato do contrato no Diário Oficial de Contas.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ação: 1010
Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Vitória/ES, 16 de julho de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro 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
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Atos da Diretoria Geral de Secretaria

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA

ATO DGS Nº 067/2018
Compete à Diretoria Geral de Secretaria – DGS, conforme Regimento Interno:

Designar servidores para fiscalização do Contrato TCEES Nº 018/2018, firmado com a empresa Sociedade Educacional
do Espirito Santo – SEDES/UVV.

– Gerenciar, coordenar e supervisionar todas as atividades de administração e planejamento do Tribunal;

O Diretor-Geral de Secretaria do Tribunal Contas do Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 46 do Regimento Interno deste Tribunal e, tendo em vista o art. 67 da Lei 8666/93, como também o que consta no
item 2.3.1 do capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria N nº 076, de 12 de dezembro de 2013;

– Promover a integração da área Administrativa com
as demais unidades do Tribunal;
– Supervisionar o desempenho dos processos organizacionais e a evolução dos planos e projetos de gestão do Tribunal;
– Supervisionar as atividades relativas à tecnologia
da informação, bem como promover a uniformização e integração dos sistemas informatizados;

RESOLVE:
Art. 1º Designar as servidoras Cleide Lucia Gomes Grecco, matrícula 202.552 (Fiscal Titular), Gilvana Scherrer Dalla Bernardiana, matrícula 203.119 (Fiscal Adjunto 1) e Juliana da Cruz Sarnaglia, matrícula 203.709 (Fiscal Adjunto 2) como
gestores, para fiscalização do Contrato Nº 018/2018, firmado com a empresa Sociedade Educacional do Espirito Santo
– SEDES/UVV., constantes dos autos do Processo TC nº 2898/2018-8.
Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória/ES, 19 de julho de 2018.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria

– Supervisionar a execução das atividades de gestão
de pessoas e desenvolvimento de recursos humanos;
– Supervisionar a execução das atividades de aquisições e contratações, administração de materiais, patrimônio e logística;
– Gerir e acompanhar a execução de convênios e de
acordos de cooperação técnica, diretamente ou por
delegação, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente e de acordo com as deliberações do Tribunal, entre outras competências.

Telefone: (027) 3334-7665
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

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- 337/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processos: 07011/2009-1, 07930/2009-9, 01484/2008-2
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2008
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Montanha

Ministério Público Especial de Contas

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsáveis: Hercules Favarato
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA –
PREFEITURA DE MONTANHA – EXERCÍCIO DE 2008 –
RECONHECIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO –
POSSÍVEL DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL – ADOÇÃO DE
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS – INSTAURAÇAO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – À SEGEX PARA MONITORAMENTO.

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 Relatório
Versam os presentes autos sobre Fiscalização Ordinária
realizada na Prefeitura Municipal de Montanha, relatiwww.tce.es.gov.br

va ao exercício de 2008, sob a responsabilidade do senhor Hércules Favarato, tendo em vista denúncia presente nos autos do Processo TC 1484/2008 em apenso.
Em razão dos fatos apontados no Relatório de Auditoria
Ordinária RAO 11/2010 (fls. 06/1076), foi elaborada a
Instrução Técnica Inicial 501/2010 (fls. 1079/1105), pugnando pela citação do responsável para apresentar razões de defesa, o que foi acolhido na Decisão Preliminar
TC 0270/2010 (fl. 1112).
Devidamente citado, o defendente apresentou defesa às fls. 1126/1135 (documentos de suporte às
fls.1136/1151).
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, o qual elaborou
a Manifestação Técnica MTP 798/2015 (fls. 1155/1161),
opinando pela decretação da prescrição da pretensão
punitiva deste Tribunal, ressaltando a possibilidade de
ressarcimento ao erário, e pelo envio dos autos ao setor de engenharia competente para analisar tema afeto à sua área.
Por meio da Instrução de Engenharia Conclusiva IEC
98/2015 (fls. 1163/1172), o Núcleo de Engenharia e
Obras Públicas – NEO opinou pela manutenção da irregularidade “Pagamento Indevido”, item IV-c da ITI, com
imposição de ressarcimento ao erário.
Em seguida, os autos retornaram ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC para análise.
Mediante a Instrução Técnica Conclusiva 288/2017 (fls.
1174/1179), a área técnica concluiu pela prescrição da
pretensão punitiva, pela conversão dos autos em tomada de contas especial e pela irregularidade das contas
com ressarcimento ao erário.
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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Alternativamente, entretanto, sugeriu, no que tange à irregularidade que trata de ressarcimento, o envio dos autos ao Exmo. Conselheiro Relator, para que, na forma do
disposto no art. 288 do RITCEES e considerando as questões processuais noticiadas no item 3 da Instrução Conclusiva, decida pela extinção do processo, sem julgamento de mérito, com sucedâneo em precedentes deste E.
Tribunal (Acórdãos 232/2013; 304/13; 231/13; 161/13 e
1796/2015), ou determine a complementação de instrução do feito pela Unidade Técnica competente, conforme disposto art. 56, inciso I, da LC 621/2012.
Por meio do Parecer 5377/2017 (fls. 1185/1209), da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira, o Ministério Público de Contas divergiu da
proposta de renúncia ao ressarcimento, demonstrando
que o responsável atuou como Ordenador de Despesas
em momentos decisivos dos contratos eivados de irregularidades. Nesse sentido, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e da responsabilidade do senhor Hércules Favarato perante o injustificado dano ao erário no valor de R$ 20.642,11 (vinte mil,
seiscentos e quarenta e dois reais e onze centavos), derivado de serviços pagos em quantidades superiores ao
que foi executado ou pagamento de serviços não executados à empresa Premoldados Santa Helena Ltda. (Processo 117/2008, Convite 071/2008- fl. 452/459).
Entretanto, subsidiariamente, somente caso não seja
considerado o contexto em que foram desenvolvidos o
Relatório de Auditoria Ordinária RAO 11/2010 e a Instrução Técnica Inicial ITI 501/2010, pugna-se pelo acolhimento da terceira proposta de encaminhamento da área
técnica, para que possam ser identificados os demais
responsáveis pela causa do dano ao erário, corrigindoDiário Oficial de Contas

-se a ausência de matriz de responsabilidade, na lógica
da Decisão TC 579/2017-6 (Processo TC 3272/2016-9).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO´
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
O Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO verificou
pagamento indevido na execução do Contrato 071/2008,
visando a ampliação da unidade de saúde do bairro Maria Zélia. A área técnica concluiu que houve pagamento
indevido de R$ 20.642,11 (vinte mil, seiscentos e quarenta e dois reais e onze centavos), por serviços pagos
em quantidades superiores aos executados ou pagamento de serviços não executados à Empresa Premoldados
Santa Helena Ltda – EPP.
Mediante o Parecer 5377/2017 (fls. 1185/1209), o Ministério Público de Contas demonstra, através de documentos que foram anexados aos autos ab initio pela Equipe
de Auditoria, que o senhor Hércules Favarato autuou como gestor de forma decisiva para a celebração das contratações nas quais foram apontadas irregularidades. De
fato, ao ser responsável pela homologação do certame,
adjudicação à licitante vencedora, e, ainda, da ordem de
execução do serviço e das ordens de pagamento, resta
inequívoco que a conduta do gestor foi decisiva para a
ocorrência da irregularidade. Dessa forma, não procede
a hipótese levantada pelo Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas – NEC de que não houve a correta
individualização da sua conduta.
Nesse sentido ratifico integralmente o posicionamento
www.tce.es.gov.br

do Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO e do
Ministério Público Especial de Contas para tomar como
razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução
de Engenharia Conclusiva IEC 98/2015 e no Parecer do
Ministério Público de Contas 5377/2017, abaixo transcritos:
- Instrução de Engenharia Conclusiva IEC 98/2015
3 CONTRATO 071/2008 – AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE
SAÚDE DO BAIRRO MARIA ZÉLIA
3.1 PAGAMENTO INDEVIDO
Fundamentação Legal: Artigo 63 da Lei 4.320/64.
Conforme ITI (item V-c):
Embora os preços contratados, sob a luz da Instrução
Normativa TC Nº 15/2009, estejam compatíveis com os
de mercado, em inspeção física no local da obra, a Equipe de Auditoria efetuou levantamento de todos os serviços executados até aquela data e constatou que, conforme se verifica no Apêndice I – Planilha demonstrativa
das diferenças de quantidade e/ou preços.(Doc. 15), dos
quais sugerimos o encaminhamento de cópia ao responsável, houve pagamento indevido de R$ 20.642,11 (vinte
mil, seiscentos e quarenta e dois reais e onze centavos),
por serviços pagos em quantidades superiores aos executados ou pagamento de serviços não executados à Empresa Premoldados Santa Helena Ltda – EPP
A equipe técnica entendeu que o valor pago indevidamente é passível de ressarcimento ao erário municipal.
Apêndice 1, às fls. 1070/1076.
Esclarecimentos/justificativas da defesa em atendimento à ITI, às fls. 1129/1130:
[...]
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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No final do meu mandato em 2008 a obra de Ampliação da Unidade de Saúde Bairro Mana Zélia estava praticamente concluída. Como a empresa Premoldados Santa Helena Ltda. tinha cumprido religiosamente todos os
contratos firmados com a Prefeitura Municipal de Montanha, entendi, naquele momento, que podia confiar
nessa empresa que bons serviços prestara a municipalidade. Entretanto, por motivos que não tomei conhecimento, a obra atrasou realmente para ser finalizada.
Outrossim, o mais importante é que a obra foi totalmente concluída, conforme Planilha de Ajuste de Serviços
elaborada pelo Engenheiro da Prefeitura Municipal de
Montanha, Dr. Eulival Q. Oliveira Filho, onde se verifica
que foi executada a maior a importância de R$ 5.934,86
(cinco mil,
novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos).
Desta forma, é cediço que não havendo dano ao erário,
não cabe qualquer tipo de ressarcimento, para não ensejar enriquecimento ilícito por parte do Município.
Como a obra foi efetivamente executada e incorporada
ao PATRIMÓNIO DO MUNICÍPIO, não se pode falar em
ressarcimento, sob pena de se configurar enriquecimentos em causa da Administração Pública, em detrimento
de ex-Prefeito, o que é vedado, violando o princípio da
moralidade.
Pelo o que o foi exposto, não houve prejuízo ao Município de Montanha e não houve má-fé ou desonestidade na antecipação do pagamento da obra. Além do mais
a possível irregularidade quanto à antecipação do pagamento não influiem se ter à certeza que a obra foi concluída, nos termos da planilha contratada.
Diário Oficial de Contas

Documentos anexos às fls. 1136/1146.

nhuma medição futura.

Análise:

Acórdão 1556/2006 – TCU – Plenário. O ônus de comprovar a regularidade integral na aplicação dos recursos
públicos compete ao gestor por meio de documentação
consistente, que demonstre cabalmente os gastos efetuados.

O Apêndice 1 da ITI, às fls. 1070/1076, apresenta em sua
última coluna as irregularidades encontradas em Auditoria. Nota-se que é apenas indicado um tipo de irregularidade, a saber, “2-Quantidade paga superior à quantidade executada”.
Verificando um pouco mais este Apêndice, constata-se
o seguinte:
Quando as quantidades apuradas pelo TCEES foram inferiores às quantidades pagas: foram contabilizadas diferenças para devolução ao erário;
Quando as quantidades apuradas pelo TCEES foram superiores às quantidades pagas, procedeu-se da seguinte forma:
Para os serviços previstos na planilha contratada: não
foram computadas diferenças (provavelmente devido a
obra estar em execução à época da auditoria e, assim,
haver a possibilidade de ocorrer medições posteriores
para pagamentos destas diferenças);
Para os serviços não previstos na planilha contratada: as
diferenças apuradas foram abatidas do total apurado para devolução ao erário.
Em defesa, foi anexada uma planilha de ajuste de serviços, às fls. 1136/1146, em que se utilizou a diferença relacionada ao item 2º a) acima para compensar o débito
indicado, resultando assim em um saldo positivo de R$
5.934,86.
Contudo, entende-se que é fundamental a comprovação
das quantidades acumuladas medidas até o final da obra
para demonstrar que esta diferença não foi paga em newww.tce.es.gov.br

Visto que estas informações não foram trazidas aos autos pela defesa, foram solicitadas, por meio do sistema
Geo-Obras, as comprovações de pagamento da obra, incluindo as planilhas de medição, notas de empenho e de
liquidação. Porém, estas informações não foram disponibilizadas (vide Anexo 1) dentro do prazo de 05 (cinco)
dias úteis previsto na resolução TC 245/2012, e até o fechamento desta Instrução.
Diante disso, não é possível afastar o vício apontado em
ITI, no total de R$ 20.642,11 (vinte mil, seiscentos e quarenta e dois reais e onze centavos) ou 11.396,30 VRTE’s.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, sugere-se a manutenção dos itens, reportados pela ITI, conforme segue:
RESPONSÁ- SUBITENS/ IRVEIS APONTA- REGULARIDADOS PELA ITI
DES
3.1 PagamenSr. Hércules to indevido
Favarato

RESSARCIMENTO
R$
VRTE
R$ 20.642,11

11.396,30

R$ 20.642,11

11.396,30

Quadro 1 – Identificação dos responsáveis e achados relacionados com indicação de possível dano ao erário, reportados pela Instrução Técnica Inicial e mantidos nesta
Instrução de Engenharia Conclusiva.
- Parecer do Ministério Público de Contas 5377/2017
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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2 DOS FUNDAMENTOS
Infere-se da leitura do presente caderno processual a inviabilidade de atuação efetiva por parte deste Sodalício em virtude do período superior a 05 (cinco) anos decorridos entre a data da juntada do termo de citação do
Responsável (fl. 1120), ocorrida em 14 julho de 2010, e
a atual etapa processual, que ainda demanda pronunciamento definitivo dessa Corte, motivo pelo qual reconhece-se a ocorrência da prescrição intercorrente no caso
em tela, com fulcro no art. 71, § 1º, da Lei Complementar 621/2012.
Todavia, cumpre esclarecer que, nos moldes do § 5º, art.
71 da Lei Orgânica desta Corte (Lei Complementar nº.
621/2012), a prescrição da pretensão punitiva não impede a atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação da ocorrência de dano ao erário, nem
obsta a adoção de medidas corretivas passíveis de recomendação e/ou determinação por parte do órgão de
controle externo.
Por seu turno, no tocante ao conteúdo dos autos, data
venia o entendimento exarado pelo Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), cumpre ao Ministério Público de Contas, nessa oportunidade, evidenciar
a possível afronta aos pilares básicos do regime jurídico-administrativo (indisponibilidade do interesse público e supremacia do interesse público) caso a segunda
proposta de julgamento exarada pela Equipe Técnica seja acolhida pela Corte (item 4.3 da ITC 288/2017 – primeira parte).
Lado outro, vislumbra-se na primeira proposta correspondência com o entendimento desse Parquet, pelos
motivos detalhados nos tópicos seguintes. Entretanto,
subsidiariamente, caso não seja pertinente considerar
Diário Oficial de Contas

o contexto em que foram desenvolvidos o Relatório de
Auditoria Ordinária RAO 11/2010 e a Instrução Técnica Inicial ITI 501/2010 relacionados ao processo em comento, pugna-se pelo acolhimento da terceira proposta
de encaminhamento, para que possam ser identificados
os demais responsáveis pela causa do dano ao erário,
corrigindo-se a ausência de matriz de responsabilidade,
no mesmo sentido da Decisão TC 579/2017-6 (Processo
TC 3272/2016-9), abaixo transcrita:
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC03272/2016-9, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, na 4ª sessão ordinária, realizada no dia vinte e um de fevereiro de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto-vista do conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, encampado pelo
relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
que integra esta Decisão, por conhecer o Pedido de Revisão para que possam ser identificados os demais responsáveis pela causa do suposto dano, especialmente
o servidor responsável pelo ateste da execução dos serviços.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2017. (grifos do Parecer)
De plano, fácil é ver-se, pois, que a intenção do Ministério Público de Contas com a expedição de Parecer em
defesa da primeira e, subsidiariamente, da terceira proposta de encaminhamento, sem delongas, é salvaguardar o patrimônio público, evitando que seja imposta a
esse processo – e a tantos outros na mesma situação –
uma realidade jurídica totalmente apartada do momento da sua criação, a qual põe em segundo plano o interesse do Município de Montanha e em primeiro o intewww.tce.es.gov.br

resse do gestor.
2.1 DA DISPENSABILIDADE DA MATRIZ DE RESPONSABILIDADE
No dia 05 de maio de 2015 esta Corte publicou a Resolução TC nº. 287, que, por sua vez, aprovou o Manual de
Auditoria de Conformidade do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Por meio deste manual buscou-se, dentre outros objetivos, “Aprimorar e padronizar processos de trabalho e
instrumentos de controle”, bem como “Aperfeiçoar a legislação de suporte ao controle externo”.
Assim, nasceu um potente instrumento capaz de guiar
e padronizar o trabalho desempenhado por esta Corte
de Contas.
Em seu conteúdo é possível verificar, dentre outros termos, prescrições que detalham a importância e norteiam a formação da matriz de responsabilização, conforme adiante transcrito (páginas 93 e 111):
9.5 IDENTIFICAÇÃO DA CADEIA DE RESPONSABILIDADE
Nos casos em que existirem achados de auditoria que
resultem em propostas de citação, com ou sem conversão em tomada de contas especial, a equipe de auditoria deverá identificar os responsáveis e demonstrar sua
responsabilidade. Para isso, deve utilizar o instrumento
denominado matriz de responsabilização, cuja elaboração será detidamente apresentada no Capítulo 11 (página 111) deste Manual.
[...]
11 ELABORAÇÃO DE MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO
A matriz de responsabilização fecha o ciclo das apurações realizadas no decorrer da auditoria na medida em
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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que objetiva a formulação de conclusões sobre as responsabilidades individuais dos gestores e agentes públicos que contribuíram ou deram causa aos atos administrativos objetos de achados. Portanto, ela evidencia
a responsabilização daquele que deu causa à irregularidade ou impropriedade identificada na auditoria e seus
efeitos, bem como fundamentar a proposta de sanção
ou sua não aplicação.
Ela permite a verificação da responsabilidade pelo achado e deve ser preenchida sempre que houverem (sic)
achados que se constituam em irregularidades, cuja proposta de encaminhamento seja pela citação de responsáveis, e somente para esses achados. Desse modo, quando da realização da fiscalização não resultarem achados
ou os achados resultantes não se constituírem em irregularidades, ou seja, quando a matriz não for aplicável,
não é necessária a sua elaboração.
O preenchimento do “nexo de causalidade” e da “culpabilidade” balizará a formulação das propostas a serem
incluídas no campo “Propostas de encaminhamento” da
matriz de responsabilização, isto é, se citação, conversão
em TCE com citação ou se determinação a órgão ou entidade ou responsável.
Caso um só achado inclua mais de uma irregularidade,
semelhantes ou não, ou irregularidades em processos
diferentes, a responsabilização deverá ser individualizada por irregularidade, mediante registro nos campos da
matriz.
Outro instrumento que guia os trabalhos desta Corte
consiste nas Normas de Auditoria Governamental (NAGs), aplicáveis ao Controle Externo – expedidas conjuntamente pela Associação dos Membros dos Tribunais de
Contas e o Instituto Rui Barbosa – e que, após amplo deDiário Oficial de Contas

bate, somente em 2010 foram reunidas e assentadas no
conhecido “livro verde” da auditoria governamental brasileira, e por fim, adotadas como Norma Geral de Auditoria desta Corte de Contas, nos moldes da Resolução nº
233/2012.
Diante das inovações trazidas pelos supracitados diplomas normativos orientadores, cumpre realizar uma contextualização histórica na abordagem de processos de
fiscalização autuados antes do exercício de 2010, quando então houve gradual evolução dos processos de fiscalização, e, consequentemente, da formação da matriz de
responsabilidade, que, atualmente, passou a discriminar
pormenorizadamente os pressupostos que determinam
a responsabilização de todos agentes públicos que eventualmente tenham participado para a formação das irregularidades.
Como qualquer processo evolutivo demanda tempo, revela-se ilógico desmerecer todos os trabalhos cuidadosamente elaborados pelos auditores desta Corte antes
desses marcos normativos, pois, caso contrário estar-se-ia impondo uma realidade a processos que foram construídos sob outra dinâmica de raciocínio e trabalho, que,
em verdade, não se revela incorreta, pois todos os princípios constitucionais foram respeitados, mas que representa, tão somente, etapas evolutivas de um contínuo
processo de maturação se comparado com o modo de
atuação contemporaneamente empregado.
Aliás, inclusive, nada impede – ao contrário, nada mais
natural e benfazejo – que o atual estágio da processualística nesta Corte de Contas seja continuamente aprimorado em tempo vindouro, sem que se contaminem –
com a nódoa da imperfeição ensejadora de futura nova
revisão – os processos atualmente concebidos e em trâwww.tce.es.gov.br

mite segundo modelo processual vigente hodiernamente e em conformidade com a carga de princípios preconizados pela Constituição Federal.
Assim, cabe a esse Tribunal, no atual momento, em nome do interesse público que consagra cada fiscalização,
cada processo, efetivar o julgamento com base na realidade em que estes autos foram instruídos, pois somente
assim esta Corte de Contas será justa e efetiva no auxílio
ao controle externo.
Registra-se, por imperioso, que abandonar a reparação do dano (ressarcimento) estimula maus gestores a
manterem condutas desidiosas perante o patrimônio
público. A contrario sensu, havendo a real perspectiva
de serem descobertos e punidos por seus atos antijurídicos, passa a existir um elemento inibidor destas condutas.
Assim sendo, não se configura justo “desfazer-se” do ressarcimento constatado diante do entendimento pessoal
acerca da eventual dificuldade de imputar a responsabilidade a todos os agentes públicos que causaram algum
prejuízo ao erário, uma vez que o principal foco da responsabilidade, na contemporaneidade, é a reparação
do dano e não a imputação da culpa.
2.2 DA DESNECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL ANTE OS EFEITOS DA SOLIDARIEDADE E DA EXISTÊNCIA DE CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO
2.2.1 DOS EFEITOS DA SOLIDARIEDADE
Conforme explicitado, sem qualquer sombra de dúvida, a instrução processual foi realizada da melhor forma
possível à época dos fatos.
O Tribunal despendeu esforços e horas de trabalho para
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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amadurecer o processo, sendo indispensável, nesse momento, oferecer uma resolução condizente com sua missão constitucional.
Assim, inviável cogitar a possibilidade de reabertura da
instrução processual, tendo em vista que, ainda que se
considere que os atos irregulares tiveram mais de um
causador, estar-se-ia falando, no caso em tela, de responsabilidade solidária quanto à reparação do dano ao
erário, nos moldes do art. 942 do Código Civil, o qual
possibilita que qualquer um dos agentes envolvidos responda de forma isolada ou conjunta, sem qualquer discussão acerca de percentual, nem maior ou menor participação da conduta na concretização do dano, verbis:
Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação
do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos
responderão solidariamente pela reparação.
Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com
os autores os co-autores e as pessoas designadas no art.
932. (grifos do Parecer)
Nesse diapasão, “é bem verdade que todos os que, por
ação ou omissão, contribuíram para o ato final podem
ser solidariamente responsabilizados”.
Assim, considera-se satisfatória a formação do polo passivo tão somente pelo senhor Hércules Favarato, mormente diante da sua condição de ordenador de despesas à época dos fatos – com notória influência, portanto, na consumação da irregularidade que gerou dano ao
erário –, situação a qual o credencia a responder de forma isolada pelas irregularidades perpetradas.

Municipal, como descrito pelo Tribunal Superior Eleitoral em seu sítio eletrônico, seja a de “planejar, comandar,
coordenar, controlar”, “organizar os serviços públicos”,
“administrar e aplicar os impostos da melhor forma”, indicam, claramente, que não se pode cindir, em qualquer
situação, a responsabilidade do Gestor da dos subordinados, pois, enquanto esses agem a título de longa manus do Chefe do Poder Executivo, aquele tem o dever
de fiscalizar suas atividades.
Destarte, a ocorrência de culpa in eligendo (que resulta
da responsabilidade do Gestor público em relação à escolha dos seus prepostos) ou de culpa in vigilando (decorrente da falha no dever de fiscalizar, no exercício do
controle interno, inerente às atribuições e prerrogativas
do administrador público), também se apresenta como fator suficiente para remover a couraça imaginária,
criada indevidamente sobre a atuação dos Chefes do
Poder Executivo, e que se presta a indevidamente protegê-los do controle exercido por essa Corte de Contas.
No âmbito dos Tribunais de Contas, reproduz-se farta jurisprudência sobre culpa in vigilando e in eligendo:
ACÓRDÃO 1.247/2006-TCU-1ª CÂMARA
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO.
1. A delegação de competência não transfere a responsabilidade para fiscalizar e revisar os atos praticados.
2.O Prefeito é responsável pela escolha de seus subordinados e pela fiscalização dos atos por estes praticados.
Culpa in eligendo e in vigilando.

2.2.2 DA CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO

ACÓRDÃO 1.843/2005-TCU-PLENÁRIO

Cumpre registrar, ademais, que as funções de Prefeito

LICITAÇÃO. PEDIDO DE REEXAME. AUSÊNCIA DE FISCALI-
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ZAÇÃO DE ATOS DELEGADOS. [...]
A delegação de competência não exime o responsável
de exercer o controle adequado sobre seus subordinados incumbidos da fiscalização do contrato.
Suas argumentações não obtiveram êxito na pretensão
de afastar sua responsabilidade. A delegação de competência não exime o responsável de exercer o controle adequado sobre seus subordinados incumbidos da
fiscalização do contrato. [...] É obrigação do ordenador
de despesas supervisionar todos os atos praticados pelos membros de sua equipe, a fim de assegurar a legalidade e a regularidade das despesas, pelas quais é sempre (naquilo que estiver a seu alcance) o responsável inafastável.
ACÓRDÃO 1.619/2004-TCU-PLENÁRIO
É entendimento pacífico no Tribunal que o instrumento
da delegação de competência não retira a responsabilidade de quem delega, visto que remanesce a responsabilidade no nível delegante em relação aos atos do delegado (v.g. Acórdão 56/1992 - Plenário, in Ata 40/1992;
Acórdão 54/1999 - Plenário, in Ata 19/1999; Acórdão
153/2001 - Segunda Câmara, in Ata 10/2001). Cabe, por
conseguinte, à autoridade delegante a fiscalização subordinados, diante da culpa in eligendo e da culpa in vigilando.
ACÓRDÃO 369 /2006-TCU- 1ª Câmara
[...] RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR PELAS ATRIBUIÇÕES DELEGADAS. FISCALIZAÇÃO DEVIDA. [...]
[...] 2. Atribui-se a culpa in vigilando do Ordenador de
Despesas quando o mesmo delega funções que lhe são
exclusivas sem exercer a devida fiscalização sobre a atuação do seu delegado.
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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Colocando à margem quaisquer dúvidas de que tais decisões estejam revestidas de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou quanto a
matéria, por ocasião do julgamento do AI nº 631841/SP:
Os Secretários exercem cargos de confiança para praticarem atos delegados pelo Prefeito, que os escolhe direta
e imediatamente e tem a responsabilidade não somente
pela escolha, mas também de fiscalizar diretamente seus
atos. Por consequência, mostra-se inaceitável que, pelas
dimensões da máquina administrativa e relacionamento direto, o Prefeito desconhecesse a liberação ilegal de
pagamentos. (j. em 24/04/2009, in Dje de 05/05/2009)
No mesmo sentido, o Tribunal de Contas da União (TCU),
por intermédio do Acórdão nº 9917/2011 – Segunda Câmara, decidiu que irregularidades nos procedimentos licitatórios que contribuíram para a ocorrência de superfaturamento, em face de fracionamento de licitação e erros nas habilitações e pesquisa prévia de preços, assentando que “não podem ser atribuídas apenas aos servidores municipais, dada a responsabilidade do ex-prefeito pela homologação dos procedimentos e sua culpa
in eligendo”.

dos quais resultem despesas para a União. Adjudicação:
responsabilidade solidária da comissão de licitação. Homologação: ato de controle pelo qual a autoridade superior confirma o julgamento das propostas. A demonstração da despesa realizada deve induzir à compreensão
de que a observância das normas que regem a matéria
proporcionou o máximo de benefício com o mínimo de
dispêndio. Locação, pelo período de 24 meses, de equipamentos de informática, sendo pago, por cada microcomputador, valor equivalente a 2,77 microcomputadores; por cada notebook, valor de 3,2 equipamentos; por
cada impressora, o valor de 2,6 impressoras. Responsabilidade dos gestores. Rejeição das alegações de defesa
e das razões de justificativa. Contas regulares com ressalvas de dois responsáveis. Quitação. Contas irregulares
dos demais responsáveis. Débito. Multa. Determinação
para desconto das dívidas em folha de pagamento, caso
não atendida a notificação. Remessa de cópia dos autos
ao Ministério Público da União. Apensamento às contas.
(grifos do Parecer)

Sumário:

A doutrina de Hely Lopes Meirelles, convergente com
a jurisprudência demonstrada, reforça a ideia no sentido de que não pode o Gestor se isentar das irregularidades cometidas por seus subordinados, pois é responsável por seus atos na medida em que os elege, bem como
tem o dever de fiscalizá-los:

Tomada de Contas Especial. Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do Esporte. Locação e aquisição de equipamentos de informática. Locação antieconômica. Ausência de prestação de
serviços de instalação e de treinamento antecipadamente pagos. Débito. Citação. Audiência. O ordenador de
despesas é pessoalmente responsável por todos os atos

É um poder-dever de chefia, e, como tal, o chefe que
não a exerce comete inexação funcional. Para o pleno
desempenho da fiscalização hierárquica o superior deve
velar pelo cumprimento da lei e das normas internas,
acompanhar a execução das atribuições de todo subalterno, verificar os atos e o recebimento do trabalho dos
agentes e avaliar os resultados, para adotar ou propor

Em idêntica senda o Acórdão nº 918/2005 – Segunda Câmara – do TCU, in verbis:
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as medidas convenientes ao aprimoramento do serviço,
no âmbito de cada órgão e nos limites de competência
de cada chefia. (grifos do Parecer)
Diante da fundamentação supra, pugna-se no sentido de
se reconhecer a responsabilidade do Gestor pelos atos
praticados sob sua supervisão, haja vista a ocorrência
de, minimamente, culpa in vigilando e in eligendo.
2.3 DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS QUE DETERMINAM A RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO GESTOR
Venia concessa, não merece prosperar a proposta de
afastamento do senhor Hércules Favarato do polo passivo deste processo, então Prefeito Municipal, extinguindo
o feito, sem julgamento do mérito, tendo em vista que,
ainda que diante da ausência da contemporânea matriz
de responsabilidade, verifica-se, in casu, a presença de
todos os pressupostos para a configuração da responsabilidade subjetiva do Chefe do Poder Executivo, com
análise da culpa.
Passa-se à análise dos pressupostos.
2.3.1 DA CONDUTA
A conduta apresenta-se como o comportamento voluntário (consciente), comissivo ou omissivo, que dá ensejo a um dano.
Não se pode desconsiderar que, no caso, o agente político em comento, o qual se busca a manutenção junto ao
polo passivo, ao assinar diversos documentos, e atuar
como ordenador de despesas, detinha, à época dos fatos, plena consciência da sua função, bem como da importância e da autonomia dos seus atos perante o procedimento licitatório objeto desta fiscalização. Confira
as atuações do Gestor em diversos momentos decisivos
do Processo Concorrencial 117/2008, Convite 71/2008,
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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que o qualificam a responder perante essa Corte:
Na homologação do certame (fl. 490):
Na adjudicação do objeto licitado (fl. 491):
Na ordem de serviço (fl. 492):

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir
a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou
serviços prestados terá por base:

Na ordem de pagamento (fl. 496):

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

Diante de tais documentos, mostra-se inequívoco que a
conduta do senhor Hércules Favarato demonstrou total
aptidão para a formação do ilícito apurado, revelando-se ilógico a extinção do processo ao argumento de que
“não houve a correta individualização de sua conduta”.

II - a nota de empenho;

2.3.2 DA CULPA LATO SENSU
Primeiramente, cumpre ressaltar que se está analisando
elementos postos sob a ótica da responsabilidade subjetiva, a qual depende da existência de culpa.
A culpa (lato sensu), no campo do direito, engloba culpa stricto sensu (negligência, imprudência e imperícia)
e o dolo.
Pertinente para o momento tratar tão somente da culpa
stricto sensu – compatível com a ação e a omissão voluntária do senhor Hércules Favarato – a qual decorreu da
falta de diligência na observância da norma de conduta,
da atuação inadequada por descuido ou falta de habilidade, ou seja, sem observar o dever de cuidado, que o
levou a infringir do art. 63 da Lei 4.320/64, verbis:

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Especificamente para os Gestores que respondem perante essa Corte de Contas, cabe aplicar a culpa presumida, técnica processual de inversão do ônus da prova.
Trata-se de presunção relativa de culpa – juris tantum –
cabendo ao agente público demonstrar, para se eximir,
a inexistência de culpa in eligendo, ao provar a realização de uma seleção impecável dos prepostos envolvidos;
de culpa in vigilando, provando que tomou todos os cuidados, atentando-se pormenorizadamente pelos procedimentos dos subordinados, isto é, fiscalizou, vigiou de
forma impecável a pessoa eleita; de culpa in commitendo, justificando que sua ação foi consentânea com
as funções que desempenhou; ou culpa in ommitendo,
destacando que não se omitiu ou negligenciou.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

Destarte, ante a demonstração do indicativo de irregularidade, cabia ao ordenador de despesas o ônus da prova
de que sua ação ou omissão não possuiu qualquer relação com atos investigados nesta Corte de Contas, o que
não se constatou no caso sub examine.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

2.3.3 DO DANO

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

O dano está ligado tanto ao indicativo de irregularidade apontado pela Equipe Técnica quanto ao valor a ser
restituído aos cofres públicos, em decorrência do ilícito.

II - a importância exata a pagar;        (Vide Medida Provisória nº 581, de 2012)
Diário Oficial de Contas
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No caso em tela, esse pressuposto foi satisfeito, tendo
em vista que a irregularidade foi abordada em tópico específico, com a devida especificação da necessidade de
ressarcimento da quantia de R$ 20.642,11 (vinte mil,
seiscentos e quarenta e dois reais e onze centavos).
2.3.4 DO NEXO DE CAUSALIDADE
Visitada a conduta, a culpa e o dano, parte-se para o
quarto elemento da responsabilidade, qual seja o nexo
de causalidade.
Sua função é desvendar a relação de causa e efeito entre
a conduta e o dano.
Com as vênias de estilo, também não se verifica qualquer resquício de coerência na segunda proposta de encaminhamento da Equipe Técnica, haja vista que o nexo de causalidade apresenta-se plenamente assentado
– dentre outras evidências mencionadas alhures –, ante o fato de o senhor Hércules Favarato ter atuado como
ordenador de despesas, legalmente obrigado a exercer a
fiscalização hierárquica sobre agentes inferiores da mesma administração, forma de controle essa que visa ordenar, coordenar, orientar, inclusive, corrigir as atividades
de tais agentes.
2.5 DA IMPORTÂNCIA DA REPARAÇÃO INTEGRAL PARA
A EFETIVIDADE DO CONTROLE EXTERNO
Conforme cediço, a busca pela reparação integral, no
âmbito de atuação desta Corte de Contas, possui a teleologia de repor determinado ente público ao estado anterior à configuração do injusto dano ao erário. Não se
trata, portanto, de sanção, mas de restabelecimento de
uma situação anterior ao evento lesivo.
Na sua magna missão de auxiliar o Poder Legislativo no
exercício do Controle Externo, identificado um dano aos
Segunda-feira, 23 de julho de 2018

11

ATOS DA 1a CÂMARA

cofres públicos, cumpre ao Tribunal de Contas emitir
uma resposta eficaz com o escopo de reparar o patrimônio público atingido.

não cometeu os atos irregulares isoladamente, ou que
sua conduta não tenha sido corretamente individualizada.

Dizendo de outro modo, apresenta-se notória a magna
missão desta Corte, consubstanciada na busca pela reposição dos cofres públicos quando constatado o uso irregular do dinheiro público por parte de agentes que tinham a incumbência de aplicá-lo dentro da estrita conformidade legal.

Permitir o acolhimento de tal proposta seria concordar
com a supremacia do interesse privado sobre o público,
desconstituindo toda a ordem administrativa.

Nessa quadra é que se revela a importância do ressarcimento, haja vista que possui função compensatória ao
devolver à coletividade aquilo que lhe foi retirado indevidamente.
Ressalta-se, por imperioso, que o Tribunal de Contas, enquanto guardião da coisa pública, detém papel de destaque na defesa do erário, não sendo supérflua a função
de órgão técnico, destinado a fiscalizar a utilização de
verbas públicas e emitir decisões, inclusive condenando
Gestores ao ressarcimento nos casos de prejuízos causados ao erário.
Portanto, configura-se ilógico e incorreto que esta colenda Corte, no bojo deste processo de fiscalização, afaste-se da busca pelo ressarcimento ao erário, mormente
depois da completa instrução dos autos, conforme sugere a segunda proposta de encaminhamento do Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas.
Deveras, não se pode abrir mão do ressarcimento, que
pertence a toda sociedade, dinheiro público que é, apurado com respeito ao contraditório e à ampla defesa –
princípios aplicados de acordo com a realidade jurídica
à época dos fatos –, para satisfazer o direito privado de
um Gestor, consubstanciado no argumento de que ele
Diário Oficial de Contas

Em verdade, estar-se-ia dispondo do interesse público
em função de um interesse privado proporcionalmente
pequeno, em afronta a toda lógica que rege a proteção
às verbas públicas.
A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento dos renomados juristas Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto, que
tratam da importância do ressarcimento no contexto da
Responsabilidade Civil, podendo também ser aplicável
no caso em tela, ad litteram:
A ideia da lesão está no centro da responsabilidade civil
e a sua função, consequentemente, é o restabelecimento do equilíbrio econômico jurídico desfeito por ocasião
do fato danoso. Volta-se para o passado, o fato já ocorrido, seja pela forma de reparação pecuniária ou pela reintegração em forma específica, ou seja, pela repristinação
da situação existente:
[...]
Especificamente quanto ao ressarcimento, este assume a finalidade de neutralizar as consequências do ilícito. Enquanto a responsabilidade permite imputar um
fato danoso a um sujeito, o ressarcimento, por sua vez,
permite estabelecer o montante e o modo (ressarcimento pelo equivalente ou pela forma específica) em que se
compensará o ofendido.
Deveras, não se mostra justo, nem tampouco lógico, que
www.tce.es.gov.br

a vítima, no caso em questão, toda a população do município de Montanha/ES, fique desamparada, ante a pouca importância que está sendo oferecida à reparação dos
cofres públicos.
No mínimo, o ordenador de despesas detinha, in casu,
o domínio do fato, isto é, o controle sobre os atos dos
possíveis agentes que poderiam compor o polo passivo,
qualidade que o legitima inclusive a responder solidariamente perante as irregularidades.
Ante esse conjunto de ideias, revela-se irracional afastar o ressarcimento do autor mediato, sob argumento de
má-formação da matriz de responsabilidade.
Ressalta-se, sobre tal aspecto, que a eventual formação
imperfeita da matriz de responsabilidade não pode ser
considerada motivação suficiente para que esta Corte
de Contas, 8 (oito) anos após o início da instauração da
Auditoria Ordinária, rechace do polo passivo o principal
agente público responsável pelos indicativos de irregularidades detectados, medida que acabaria por tornar
inócua também o dever de ressarcir os cofres públicos
pelo dano ao erário apurado, em evidente desconsideração aos pilares do regime jurídico administrativo, quais
sejam, a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público.
O que realmente deve ser considerado e, portanto, evidenciado, é que o ato sob suspeita de ilicitude, à época,
fora praticado pessoalmente, em virtude do exercício irregular das funções de ordenador de despesas, as quais
eram incumbidas exclusivamente ao senhor Hércules Favarato.
Por tudo isso, torna-se imperioso destacar que o Gestor
que despende recursos em desacordo com as normas
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que, sabidamente, de antemão amparam sua conduta,
pratica ato por sua conta e risco. Nesse diapasão, impugnada a despesa, a quantia gasta de modo irregular, por
consectário lógico, inevitavelmente terá de retornar ao
cofre público lesado.
Como último suspiro, cumpre frisar que a eventual renúncia ao ressarcimento, ante a proposição de extinção
do processo sem julgamento do mérito, configura duas
espécies de prejuízos. A primeira, decorrente do próprio
dano diligentemente apontado. A segunda, derivada das
horas de trabalho despendidas pelos profissionais desta
Corte (homens/hora) ao longo de um processo que, na
fase em que se encontra, só depende de pronunciamento final do colegiado deste Tribunal.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1 Preliminarmente, considerar prescrita a pretensão
punitiva desta Egrégia Corte de Contas nos presentes
autos, com fulcro no art. 71, §1º da Lei Complementar
621/2012;

Infringência: artigo 63 da Lei 4.320/64
Responsável: Hércules Favarato
Ressarcimento: 11.396,30 VRTE
3 Converter os presentes autos em tomada de contas especial, em face da existência de dano ao erário,
presentificado no item 2.1 acima, no valor total de R$
20.642,11 (vinte mil, seiscentos e quarenta e dois reais
e onze centavos) ou 11.396,30 VRTE, na forma do artigo
57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012, ressaltando que o responsável foi devidamente citado quanto à
possibilidade de ressarcimento;
4 Julgar irregulares as contas do senhor Hércules Favarato, Prefeito Municipal de Montanha no exercício de
2008, em razão do cometimento da infração que causou dano injustificado ao erário disposta no item 2.1 acima, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a 11.396,30 VRTE ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO VISTA CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

ta denúncia presente nos autos do processo apenso TC
1484/2008. Ressalte-se que posteriormente foi juntado
a estes autos o processo de denúncia TC 7930/2009.
A Manifestação Técnica Preliminar - MTP 798/2015, fls.
1155/1161, opinou pela decretação da prescrição da
pretensão punitiva deste Tribunal, e, ante a possibilidade de ressarcimento ao erário apontado no item IV, c, da
Instrução Técnica Inicial – ITI 501/2010, o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas - NEO se manifestou por meio
da Instrução de Engenharia Conclusiva – IEC 98/2015,
fls. 1163/1168, mantendo a irregularidade de pagamento indevido no valor de 11.396,30 Valor de Referência do
Tesouro Estadual – VRTE.
Encaminhado os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas - NEC, este se manifestou por meio
da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 288/2017-7, fls.
1174/1179, apresentando as seguintes propostas alternativas de encaminhamento:
4.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos que versam sobre o Relatório 011/2010 na Prefeitura Municipal de Montanha, relativo ao exercício de
2008, entende-se que deve ser mantida a irregularidade
analisada, conforme IEC 98/2015:
4.1.1. Pagamento indevido

I RELATÓRIO

Base Legal: artigo 63, da Lei 4.320/64
Responsável: Hércules Favarato

2 Manter a seguinte irregularidade, apontada no item
IV-c da ITI da Instrução Técnica Inicial 501/2010:

Com o propósito de me inteirar das teses defendidas no
voto constante deste processo, pedi vista em Sessão da
1ª Câmara, o que me permitiu elaborar o voto que nesta
oportunidade submeto à apreciação do Colegiado.

2.1 Pagamento indevido na execução do Contrato
071/2008, visando a ampliação da unidade de saúde do
bairro Maria Zélia

Trata o presente de Fiscalização Ordinária realizada na
Prefeitura de Montanha – exercício de 2008 – sob responsabilidade do Sr. Hércules Favarato, tendo em vis-

4.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, IV, da Resolução TC 261/2013 (Regimento
Interno do TCEES), conclui-se opinando por:

Diário Oficial de Contas
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Ressarcimento: R$ 20.642,11 (vinte mil, seiscentos e
quarenta e dois reais e onze centavos) ou 11.396,30 VRTE
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4.2.1. Converter, preliminarmente, os presentes autos em tomada de contas especial, em face da existência de dano ao erário, presentificado no item 3.1. da
IEC 98/2015, no valor total de R$ 20.642,11 (vinte mil,
seiscentos e quarenta e dois reais e onze centavos) ou
11.396,30 VRTE, na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei
Complementar 621/2012, ressaltando que o responsável já foi devidamente citado quanto à possibilidade de
ressarcimento.

to de mérito, com sucedâneo em precedentes deste E.
Tribunal (Acórdãos 232/2013; 304/13; 231/13; 161/13 e
1796/2015), ou determine a complementação de instrução do feito pela Unidade Técnica competente, conforme disposto art. 56, inciso I, da LC 621/2012.

4.2.2. Reconhecer a prescrição relativa à aplicação da
pena de multa a todos os indícios de irregularidades
apontados na ITI 501/2010, eis que a pretensão punitiva sancionatória, atribuída constitucionalmente a este E.
Tribunal, extinguiu-se, a teor do disposto no art. 71 da
LC 621/2012, ressaltando-se a competência para atribuir
débito aos responsáveis, conforme § 5º do art. 71 da Lei
Complementar n° 621/2012.

Ante o exposto, buscando que essa Corte de Contas possa refletir sobre as considerações externadas neste Parecer, o Ministério Público de Contas pugna pelo acolhimento da primeira proposta de encaminhamento da
Equipe Técnica, reconhecendo, destarte, tanto a prescrição da pretensão punitiva quanto a responsabilidade do senhor Hércules Favarato perante o injustificado
dano ao erário no valor de R$ 20.642,11 (vinte mil, seiscentos e quarenta e dois reais e onze centavos), derivado de serviços pagos em quantidades superiores ao que
foi executado ou pagamento de serviços não executados à empresa Premoldados Santa Helena Ltda. (Processo 117/2008, Convite 071/2008- fl. 452/459). Entretanto, subsidiariamente, somente caso não seja considerado o contexto em que foram desenvolvidos o Relatório
de Auditoria Ordinária RAO 11/2010 e a Instrução Técnica Inicial ITI 501/2010, pugna-se pelo acolhimento da
terceira proposta de encaminhamento, para que possam ser identificados os demais responsáveis pela causa do dano ao erário, corrigindo-se a ausência de matriz
de responsabilidade, na lógica da Decisão TC 579/20176 (Processo TC 3272/2016-9).

4.2.3. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregular as contas do Sr. Hércules Favarato – Ex-prefeito Municipal –, em razão do cometimento de infrações que
causou dano injustificado ao erário disposta no item
3.1. da IEC 98/2015, condenando-o ao ressarcimento
do valor equivalente a R$ 20.642,11 (vinte mil, seiscentos e quarenta e dois reais e onze centavos) ou 11.396,30
VRTE ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.3. Alternativamente à proposta conclusiva elencada
no item 4.2. desta ITC, sugere-se, no que tange à irregularidade que trata de ressarcimento, o envio dos autos
ao Exmo. Conselheiro Relator, para que, na forma do disposto no art. 288 do RITCEES e considerando as questões
processuais noticiadas no item 3 desta Instrução Conclusiva, decida pela extinção do processo, sem julgamenDiário Oficial de Contas

O Parecer do Ministério Público de Contas 5377/2017-1,
fls. 1185/1209, da lavra do procurador, Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, discordando parcialmente do opinamento técnico, apresentou a seguinte conclusão.

Por derradeiro, com fulcro no inc. III do art. 41 da Lei
8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei
www.tce.es.gov.br

Complementar nº 621/12, reserva-se o direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, em defesa da ordem jurídica.
No mesmo sentido da IEC 98/2015 e do Ministério Público de Contas é o Voto do Relator 01010/2018-1, ou seja,
pela imputação de ressarcimento ao responsável Sr. Hércules Favarato.
Neste contexto, na 6ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, realizada no dia 14/03/2018, pedi vistas dos autos para me
inteirar sobre o assunto.
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 Preliminar de Prescrição
Corroboro o entendimento do relator pela prescrição da
pretensão punitiva, nos termos do art. 71, §1º, da Lei
Complementar 621/2012, de 8 de março de 2012, restando pois, a análise do item em que há imputação de
ressarcimento.
II.2 Da necessidade de instauração de tomada de contas especial
Entretanto, meu entendimento se confronta ao disposto no voto do relator conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, no sentido da condução final do presente processo no que tange à imputação de ressarcimento
valor equivalente a R$ 20.642,11 (vinte mil, seiscentos e
quarenta e dois reais e onze centavos) ou 11.396,30 VRTE ao erário municipal, pelos motivos que passo a expor,
senão vejamos:
O responsável, em sua defesa protocolada ainda em
10/08/2010, alega que a conclusão da obra se deu após
o fim de seu mandato, embora a maior parte já tivesse concluída durante sua gestão, e apresenta o documento denominado “Planilha de Ajuste de Serviços”, fls.
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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1136/1146, assinado pelo Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Montanha, Sr. Eulival Q. Oliveira Filho,
CREA 23147-D.
O referido documento atesta a execução a maior dos serviços de ampliação da Unidade de Saúde Bairro Maria
Zélia, realizado pela empresa Premoldados Santa Helena
Ltda., o que demonstraria a inexistência de dano ao erário, a efetiva execução dos serviços e a incorporação ao
patrimônio do Município.
A IEC 98/2015, em sua análise, alega expressamente que:
Em defesa, foi anexada uma planilha de ajuste de serviços, às fls. 1136/1146, em que se utilizou a diferença relacionada ao item 2º a) acima para compensar o débito
indicado, resultando assim em um saldo positivo de R$
5.934,86.
Contudo, entende-se que é fundamental a comprovação
das quantidades acumuladas medidas até o final da obra
para demonstrar que esta diferença não foi paga em nenhuma medição futura.
Acórdão 1556/2006 – TCU – Plenário. O ônus de comprovar a regularidade integral na aplicação dos recursos
públicos compete ao gestor por meio de documentação
consistente, que demonstre cabalmente os gastos efetuados.
Visto que estas informações não foram trazidas aos autos pela defesa, foram solicitadas, por meio do sistema
Geo-Obras, as comprovações de pagamento da obra, incluindo as planilhas de medição, notas de empenho e de
liquidação. Porém, estas informações não foram disponibilizadas (vide Anexo 1) dentro do prazo de 05 (cinco)
dias úteis previsto na resolução TC 245/2012, e até o fechamento desta Instrução.
Diário Oficial de Contas

Destaco que, conforme informações dos autos, a auditoria foi realizada ainda com o contrato vigente, existindo,
pois, a possibilidade de que os valores tivessem se compensado, restando, porém, em aberto a questão probatória, uma vez que o atendimento à solicitação do sistema Geo-Obras estava a cargo de outro ordenador que
não era responsável.
Ademais, noto a existência de outros possíveis responsáveis que não foram chamados aos autos para apresentarem suas justificativas, tais como o secretário da pasta,
o engenheiro elaborador do projeto básico, do fiscal da
obra, daquele que deu o ateste na nota fiscal apresentada pela contratada.
Ora, de fato a dúvida sobre os quantitativos executados,
pagos e/ou compensados permeia, inclusive, o entendimento da equipe técnica desta corte, que poderá ser esclarecida com a devida análise de toda a documentação
integrante do processo administrativo de contratação e
execução.
Diante do presente caso, entendo que há necessidade
de instauração de tomada de contas especial para comprovação da ocorrência do dano e identificação dos que
deram causa ou concorreram para a ocorrência do dano,
nos termos do art. 8°, da Instrução Normativa TC 32, de
04 de novembro de 2014.
Ocorre que o possível dano em questão é de um valor
equivalente a 11.396,30 VRTE, o que nos termos do art.
9°, da referida instrução normativa, dispensa o encaminhamento ao Tribunal após a sua conclusão.
Sendo assim, opino pela determinação, à autoridade
competente da Prefeitura de Montanha, de adoção de
medidas administrativas e, se for o caso, de abertura de
www.tce.es.gov.br

tomada de contas especial com o objetivo de apurar os
fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e
obter o respectivo ressarcimento.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim conferida pelo art. 29, V, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), VOTO, divergindo da
área técnica, do Órgão Ministerial e do voto relator do
conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de
deliberação que submeto à sua consideração.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
7819/2007, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão
da Primeira Câmara em:
III.1 DECRETAR a prescrição administrativa quinquenária da pretensão punitiva deste Tribunal, nos termos do
art. 71 da LC 621/12, que afasta a aplicação de multa em
decorrência das irregularidades apontadas na Instrução
Técnica Inicial – ITI 501/2010-7:
I – Falta de parâmetro para julgamento das propostas;
II – Ausência de licitação;
III – Fracionamento de Modalidade Licitatória;
IV, a) – Inexistência de Projeto Básico;
IV, b) – Pagamento Antecipado;
IV, d) – Ausência de ART’s;
IV, e) – Ausência de Termos de Recebimento (provisório
e definitivo);
V, a) – Projeto Básico Incompleto;
V, b) – Ausência de Justificativas para o Aditivo;
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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VI – Ausência de prazo de vigência do contrato;
VII – Aquisição de imóvel sem avaliação de profissional
competente;
VIII – Contratação de show artístico por inexigibilidade
de licitação;
VIII, a) – Ausência de Parecer Jurídico;
VIII, a) – Ausência de Justificativa de preço;
IX – Contratação sem prévio concurso público;
X – Designação temporária além do prazo legal;
XI – Contratação por prazo determinado de Agente de
Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias;
XII – Despesas assumidas nos dois últimos quadrimestres de 2008 sem suficiente disponibilidade financeira;
XIII – Prazo de entrega de material licitado não determinado;
XIV – Não definição do valor de multa no caso de inexecução contratual.
III.2 DETERMINAR ao atual Chefe do Poder Executivo do
Município de Montanha a imediata adoção de medidas
administrativas necessárias à caracterização ou elisão do
dano referente à irregularidade apontada no item Pagamento indevido na execução do Contrato 071/2008 (item
IV, c) da ITI 501/2010-7 e item 4.1.1 da ITC 288/2017-7),
visando à ampliação da unidade de saúde do bairro Maria Zélia;
III.3 Caso os objetivos das medidas administrativas acima descritas não logrem êxito, DETERMINAR ao Chefe do Executivo Municipal que instaure a devida Tomada de Contas Especial, nos termos da Instrução Normativa TC 32, de 04 de novembro de 2014, dispensado o encaminhamento do resultado final nos termos art. 9°, da
Diário Oficial de Contas

IN 32/2014, devendo, porém ser informada na prestação de contas anual para monitoramento da área técnica, nos termos do art. 22, IN 32/2014;
III.4 NOTIFICAR o Órgão Central de Controle Interno do
Município de Montanha para acompanhamento da referida apuração, manifestando-se através de relatórios,
auditorias, inspeções, pareceres e/ou outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

e definitivo);
V, a) – Projeto Básico Incompleto;
V, b) – Ausência de Justificativas para o Aditivo;
VI – Ausência de prazo de vigência do contrato;
VII – Aquisição de imóvel sem avaliação de profissional
competente;
VIII – Contratação de show artístico por inexigibilidade
de licitação;

III.5 REMETER, após, o feito à SEGEX para fins de monitoramento e DAR ciência as partes.

VIII, a) – Ausência de Parecer Jurídico;

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

IX – Contratação sem prévio concurso público;

Conselheiro

X – Designação temporária além do prazo legal;

1. ACÓRDÃO TC- 337/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

XI – Contratação por prazo determinado de Agente de
Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias;

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
7819/2007, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão
da Primeira Câmara em:
1.1. DECRETAR a prescrição administrativa quinquenária da pretensão punitiva deste Tribunal, nos termos do
art. 71 da LC 621/12, que afasta a aplicação de multa em
decorrência das irregularidades apontadas na Instrução
Técnica Inicial – ITI 501/2010-7:
I – Falta de parâmetro para julgamento das propostas;
II – Ausência de licitação;
III – Fracionamento de Modalidade Licitatória;
IV, a) – Inexistência de Projeto Básico;
IV, b) – Pagamento Antecipado;
IV, d) – Ausência de ART’s;
IV, e) – Ausência de Termos de Recebimento (provisório
www.tce.es.gov.br

VIII, a) – Ausência de Justificativa de preço;

XII – Despesas assumidas nos dois últimos quadrimestres de 2008 sem suficiente disponibilidade financeira;
XIII – Prazo de entrega de material licitado não determinado;
XIV – Não definição do valor de multa no caso de inexecução contratual.
1.2. DETERMINAR ao atual Chefe do Poder Executivo do
Município de Montanha a imediata adoção de medidas
administrativas necessárias à caracterização ou elisão do
dano referente à irregularidade apontada no item Pagamento indevido na execução do Contrato 071/2008 (item
IV, c) da ITI 501/2010-7 e item 4.1.1 da ITC 288/2017-7),
visando à ampliação da unidade de saúde do bairro Maria Zélia;
1.3. Caso os objetivos das medidas administrativas acima descritas não logrem êxito, DETERMINAR ao CheSegunda-feira, 23 de julho de 2018
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fe do Executivo Municipal que instaure a devida Tomada de Contas Especial, nos termos da Instrução Normativa TC 32, de 04 de novembro de 2014, dispensado o encaminhamento do resultado final nos termos art. 9°, da
IN 32/2014, devendo, porém ser informada na prestação de contas anual para monitoramento da área técnica, nos termos do art. 22, IN 32/2014;
1.4. NOTIFICAR o Órgão Central de Controle Interno do
Município de Montanha para acompanhamento da referida apuração, manifestando-se através de relatórios,
auditorias, inspeções, pareceres e/ou outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.
1.5. REMETER, após, o feito à SEGEX para fins de monitoramento e DAR ciência as partes.
2. Por maioria, pelo voto-vista vencedor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencido o relator,
que votou por converter em Tomada de Contas Especial,
irregularidade e ressarcimento.

CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituiçã
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 18/07/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 346/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04048/2015-3
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: IPASMA - Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Aracruz
Relator: Marco Antônio da Silva

3. Data da Sessão: 04/04/2018 - 9ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

Partes: ZEOMAR DE FATIMA SEGATTO, SONIA MARTA
SCARPATI

4. Especificação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR - EXERCÍCIO DE 2014 – REGULAR COM RESSALVAS – DETERMINAÇÕES – MONITORAR - ARQUIVAR.

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Diário Oficial de Contas

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracruz - IPASMA, relativa ao exercício de 2014,
sob a responsabilidade da Sra. Zeomar de Fátima Segatto – Presidente.
A responsável foi regularmente citada, através da Dewww.tce.es.gov.br

cisão Monocrática 01650/2016-4 e Termo de Citação 50161/2016-1, nos termos do Relatório Técnico – RT 00408/2016-5 e Instrução Técnica Inicial - ITI
01024/2016-5, para manifestação acerca dos indicativos
de irregularidades constantes dos itens 3.3.1.1, 3.3.2.1,
3.3.3.1, 3.5.1.1, 3.5.1.2, 3.5.2.1 e 3.5.2.2, trazendo aos
autos, tempestivamente, a documentação acostada às
fls. 55-260.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal – SECEX Previdência, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 05329/20171, opinou pela irregularidade das contas em apreço com
expedição de determinação, em razão da mantença de
todos os indicativos de irregularidades listados na Instrução Técnica Inicial - ITI, objeto de citação.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer de fls. 290-297, da lavra do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área técnica, manifestou-se no mesmo sentido, acrescendo em
seu opinamento a aplicação de multa à responsável.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado da 1ª Câmara
deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29
do Regimento Interno, Resolução - TC 261/2013.
Ressalte-se que, na 4ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, realizada em 28/2/2018, foi apresentada sustentação oral pelo senhora Zeomar de Fátima Segatto, conforme Notas Taquigráficas acostadas às fls. 398-401, sendo
os autos mantidos em pauta.
É o sucinto relatório.
VOTO
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Aracruz - IPASMA, relativa ao exercício de 2014, em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela irregularidade das contas em apreço, bem como pela expedição de determinação, em razão da mantença dos indicativos de irregularidades constantes dos itens 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 (3.3.1.1, 3.3.2.1, 3.3.3.1, 3.5.1.1,
3.5.1.2, 3.5.2.1 e 3.5.2.2-ITI).
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através da Secretaria de Controle Externo de Previdência
e Pessoal - Secex Previdência, nos termos da Instrução
Técnica Conclusiva - ITC 05329/2017-1, verbis:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando os indicativos de irregularidades expressos no Relatório Técnico 00408/2016-5 (fls. 23-44), na ITI
01024/2016-5 (fls. 45 e 46), na DECM 01650/2016-4 (fls.
48 e 49), e no Termo de Citação 50161/2016-1 (fl. 50); e
diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Resolução TC nº 261/2013;
Considerando que a presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz,
relativo ao exercício de 2014, Sra. ZEOMAR DE FÁTIMA
SEGATTO, atendeu ao Termo de Citação emitido por este
Tribunal e encaminhou sua defesa;
Considerando que as justificativas apresentadas não foram suficientes para sanearem as irregularidades dos
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itens:
2.1 AUSÊNCIA DE EQUILÍBRIO ATUARIAL DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA APURADO NA AVALIAÇÃO
ATUARIAL ANUAL (item 3.3.1.1 do RT 00408/2016-5).
Base legal: art. 40, caput da Constituição Federal, art. 1º
da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
2.2 AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DOS REGISTROS DA
PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA (item 3.3.2.1
do RT 00408/2016-5).
Base legal: Lei Federal nº. 9.717/1998, art. 1º, inciso I; Portaria MPS nº. 40 2/2008, art. 16, inciso II e III;
Portaria MPS 403/2008, art. 17; Resolução CFC nº.
750/1993 (Princípio da Competência) e Resolução CFC
nº. 1.132/2008 (itens 21 e 22).
2.3 PROPOR PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT
ATUARIAL PARA O PERÍODO DE 2014 A 2044, COM ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE ATÉ 50,25%, NÃO SUFICIENTE PARA AMORTIZAR O DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME
E SEM DEMONSTRAR A SUA COMPATIBILIDADE COM
A CAPACIDADE FINANCEIRA DO MUNICÍPIO E COM OS
LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL ESTABELECIDO NA
LRF, PARA O PERÍODO PROPOSTO item 3.3.3.1 do RT
00408/2016-5).
Base Legal: art. 40, caput da Constituição Federal, art. 1º
da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 1º, § 1º, 19, inciso III e
69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 19, § 2º da
Portaria MPS nº. 403/2008.
2.4 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL (ITEM 3.5.1.1 do RT 00408/2016-5).
Base legal: arts. 40, caput, art. 149, § 1° da Constituição
Federal e art. 2º da Lei Federal nº. 9.717/98.
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2.5 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DO
SERVIDOR EM VALOR DIVERGENTE AO REGISTRADO
EM FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS). (item 3.5.1.2 do RT
00408/2016-5)
Base legal: Art. 62, 63, § 1º, inciso I e II da Lei Federal nº.
4.320/64.
2.6 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM
VALOR DIVERGENTE AO REGISTRADO EM FOLHA DE PAGAMENTO (item 3.5.2.1 do RT 00408/2016-5).
Base legal: Art. 62, 63, § 1º, inciso I e II da Lei Federal nº.
4.320/64.
2.7 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DO
SERVIDOR EM VALOR DIVERGENTE AO REGISTRADO
EM FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) (item 3.5.2.2 do RT
00408/2016-5).
Base legal: Art. 62, 63, § 1º, inciso I e II da Lei Federal nº.
4.320/64.
Opina-se, quanto ao aspecto técnico-contábil, pela IRREGULARIDADE da Prestação de Contas, relativa ao
exercício de 2014, da diretora presidente do Instituto
de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz - IPASMA, Sra. ZEOMAR DE FÁTIMA SEGATTO, 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).
Registra-se que as irregularidades que impactam no
equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, expressos nos
itens 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 desta Instrução, são de
natureza grave, pois comprometem a continuidade da
entidade, e a gestão fiscal responsável do ente, nos termos da LRF, por isso, sugere-se determinar:
ao gestor que empenhe e liquide as despesas de encarSegunda-feira, 23 de julho de 2018
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gos patronais do mês de dezembro e 13º salário no exercício de sua competência, assunto tratado no item 2.6;
ao gestor e ao responsável pelo sistema de controle interno que instaurem procedimento administrativo para
apurar a falta de pagamento e indicativo de pagamento
em atraso de contribuição previdenciária, e apurarem,
nos moldes da IN 32/2014, de responsabilidade/ressarcimento ao RPPS das possíveis despesas com multas e juros conf. Itens 2.4, 2.5 e 2.6; e
ao gestor e ao responsável pelo sistema de controle interno instaurem procedimento administrativo para demonstrar a regularização do pagamento de R$ 9.505,82,
realizado em duplicidade, com apresentação de documentos de suporte dos lançamentos contábeis, item 2.6.
– (g.n.).
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos
termos de sua manifestação, acrescendo em seu opinamento a aplicação de multa à responsável.
2. DO MÉRITO:

Conforme o relato técnico, o parecer conclusivo do atuário indicou um déficit de R$ 268.759.425,24, sendo o valor dos créditos a receber referentes à alíquotas suplementares, no valor de R$ 140.490.208,47, projetado pelo
plano de amortização, insuficiente para amortizar o déficit apurado, restando um déficit de R$ 128.269.144,77.

cido dos juros de R$ 15.921.426,19, deduzidos os possíveis pagamentos referentes à alíquota suplementar de
6,79%, no valor de R$ 3.402.321,99 (6,79% da folha de
Pagamento no valor de R$ 50.107.834,92), resultou em
um déficit atuarial corrigido de R$ 281.278.529,44 para 2014.

A responsável alegou, em síntese, que é de competência
exclusiva do atuário apontar os resultados da avaliação
atuarial, o que tem sido feito anualmente na forma da
lei e do regulamento do Ministério da Previdência Social - MPS, cabendo à responsável encaminhar ao Chefe
do Poder Executivo o competente processo administrativo para fins das correções anuais do plano de amortização vigente, o que cumpriu fielmente.

Entendo, no entanto, que o déficit atuarial apontado se
trata de resultado normal, dentro do prazo de 35 anos
determinado em lei para amortização de referido déficit
atuarial, o qual deve, normalmente, ser reavaliado anualmente, assim como as alíquotas normais e suplementares de contribuições previdenciárias patronais necessárias à sua cobertura dentro dos 35 anos fixados em
lei, o que está sendo feito no caso.

Aduziu que, de acordo com a legislação por ela transcrita (fls. 56-57), o plano de amortização do déficit atuarial
pode ser revisto anualmente, com base na avaliação atuarial, não cabendo aqui, subjetividade, sendo possível a
ocorrência de déficit atuarial, haja vista o prazo máximo
de 35 anos para a sua amortização.

Em assim sendo, considerando que todos os RPPS do País funcionam com déficit atuarial decorrente das aposentadorias e pensões pagas atualmente, para as quais os
governantes não acumularam receitas previdenciárias, a
despeito das contribuições descontadas dos servidores,
antes e depois de suas aposentadorias, e ainda, em havendo lei municipal que fixou o plano de amortização
do déficit atuarial, entendo que o déficit atuarial apurado e o consequente desequilíbrio atuarial apontado
não configura uma irregularidade capaz de macular as
contas.

2.1 AUSÊNCIA DE EQUILÍBRIO ATUARIAL DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA APURADO NA AVALIAÇÃO
ATUARIAL (item 2.1- ITC e 3.3.1.1-RT).

O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando,
em síntese, que o estudo atuarial teve como data base
31/12/2013, tendo o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS e o Poder Executivo todo o ano de 2014 para
promover as mudanças necessárias no plano de amortização do déficit atuarial, não tendo a gestora comprovado a remessa, ao Chefe do Executivo Municipal, do projeto de lei de alteração das alíquotas suplementares já
implantadas, como alegou.

Base normativa: artigo 40, caput, da Constituição Federal; artigo 69 da Lei Complementar Federal 101/2000; e
artigo 1º da Lei Federal 9717/1998.

Examinando os autos, verifico do Demonstrativo da Avaliação Atuarial – 2014 (Mídia, fl. 9), que o déficit atuarial,
em 31/12/2013, foi de R$ 268.759.425,24, o qual, acres-

Cumpre, portanto, a este Relator, o enfrentamento de
mérito de todos os indicativos de irregularidade cuja
mantença foi sugerida pela área técnica e pelo Parquet
de Contas, à luz da documentação contida nos autos, das
razões de defesa, bem como da legislação aplicável, a saber:
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Quanto à ausência de comprovação da remessa, pela gestora, de projeto de lei, ou do competente processo administrativo ao Chefe do Poder Executivo, entendo
que, por outro lado, também não se comprovou a ausência de remessa, a qual pode ter comprovada da leitura
do despacho constante do processo administrativo pertinente, considerando, ainda, que a Prefeitura é dotada de
estrutura jurídica apta a auxiliar o RPPS na elaboração do
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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competente projeto de lei.
Posto isto, divirjo do entendimento técnico e do Órgão
Ministerial para afastar a presente irregularidade.
2.2 AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DOS REGISTROS DA
PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA (item 2.2 ITC e 3.3.2.1- ITI).
Base normativa: artigo 1º, inciso I, da Lei Federal
9717/1998; artigo 16, incisos II e III, da Portaria MPS
402/2008; artigo 17 da Portaria MPS 403/2008; Resolução CFC 750/1993 (Princípio da Competência), e Resolução CFC 1132/2008 (itens 21 e 22).
De acordo com o relato técnico, ao comparar o Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial (DRAA 2014),
data base 31/12/2013, com o Balancete de Verificação –
BALVER, constatou-se que os valores registrados no exercício de 2014 (em análise) são os mesmos de 2013 (fl.
32).
Aduziu, ainda, que, em Notas Explicativas, que acompanham o Balanço Patrimonial (BALPAT), consta esclarecimento no sentido de que o fato decorreu da não aprovação, em tempo hábil, pela Câmara Municipal, tendo esta
ocorrido somente em janeiro de 2015.

O subscritor da Instrução Técnica conclusiva - ITC sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que as anotações do Relatório Técnico
408/2016-5 são suficientes para invalidar a justificativa
apresentada, e que, conforme determina o MCASP, as
provisões devem ser atualizadas anualmente, além da
data base estar compatível com a data do Balanço.
Compulsando os autos, verifico do Quadro 7 – Certificado do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA, constante do CD, contido no envelope de fl.
9, que o referido Certificado, assinado pelo Atuário responsável, Sr. Richard Dotzmann, bem como pela Presidente do IPASMA, data, realmente, de 20/2/2015, enquanto que o mesmo demonstrativo, relativo ao ano de
2013 (anexo), data de 18/6/2013.
Posto isto, considerando a possibilidade de atualização
do registro contábil em 2015, o que não é apontado nos
autos, acolho a justificativa apresentada pela gestora, divirjo do entendimento técnico e do Órgão Ministerial
para assim afastar a presente irregularidade.

Sustentou, por fim, que o DRAA de 2014 foi disponibilizado em 11/4/2014, retificado nos dias 2/12 e 3/12/2014,
dispondo o Instituto de tempo hábil para realizar os registros atualizados da Provisão Matemática Previdenciária no Balanço Patrimonial de 2014.

2.3 PROPOR PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL PARA O PERÍODO DE 2014 A 2044, COM ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE ATÉ 50,25%, NÃO SUFICIENTE PARA AMORTIZAR O DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME E SEM
DEMONSTRAR A SUA COMPATIBILIDADE COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO MUNICÍPIO E COM OS LIMITES
DE GASTOS COM PESSOAL ESTABELECIDO NA LRF, PARA O PERÍODO PROPOSTO (item 2.3-ITC e 3.3.3.1-ITI).

A responsável alegou, em síntese, que, devido aos prazos estabelecidos, as provisões matemáticas enviadas ao
Tribunal de Contas são as do ano anterior, sendo, no entanto, atuais, as enviadas ao Ministério da Previdência
Social – MPS.

Base normativa: artigo 40, caput, da Constituição Federal; artigo 1º da Lei Federal 9717/1998; artigos 1º,
§ 1º, 19, inciso III, e 69, da Lei Complementar Federal 101/2000 – LRF; e artigo 19, § 2º, da Portaria MPS
403/2008.
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Segundo o relato técnico, a Portaria MPS 403/2008 estabelece que, em caso de “déficit atuarial”, deverá ser
apresentado no Parecer Atuarial, plano de amortização para o seu equacionamento no prazo máximo de 35
anos, o qual poderá ser revisto anualmente.
Aduziu, ainda, que o plano de amortização implantado
e revisado apresenta-se insuficiente, tendo estabelecido
alíquota suplementar de 6,79% para 2014, até 50,25%
para os anos de 2026 a 2044 (Lei Municipal 3892/2015),
não tendo sido demonstrada a viabilidade orçamentária
e financeira e observância aos limites da LRF, conforme o
§ 2º do artigo 19 da referida Portaria do MPS.
Sustentou que o próprio estudo atuarial reconhece a insuficiência das alíquotas estabelecidas para a cobertura do déficit apontado de R$ 268.759.425,24, pois somente geram créditos a receber de R$ 140.490.208,47,
permanecendo um déficit, sem cobertura, de R$
128.269.216,77, e que compete ao gestor do RPPS a proposição de plano de amortização adequado e viável orçamentária e financeiramente, de acordo com a LRF.
A responsável não se manifestou sobre este item, razão
pela qual foi sugerida a sua mantença pelo subscritor da
Instrução Técnica Conclusiva - ITC, no que foi acompanhado pelo Parquet de Contas.
Examinando o feito, verifico que, a despeito da ausência
de manifestação da responsável, observa-se o seguinte:
- Contradição da área técnica no tocante ao relato deste
item, em que afirma ter havido proposição, pela gestora, de plano de amortização do déficit atuarial insuficiente e sem demonstrar a sua viabilidade orçamentária e financeira, na forma da LRF e Portaria MPS 403/2008, enquanto que no item II.1, sugeriu a sua mantença pela auSegunda-feira, 23 de julho de 2018
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sência de comprovação, pela gestora, como alegado, de
remessa ao Chefe do Poder Executivo, do projeto de lei
ou do processo administrativo competentes.
- Com relação à afirmativa do subscritor do Relatório Técnico, no sentido de que o próprio estudo atuarial aponta
a insuficiência das alíquotas estabelecidas para a cobertura do déficit apontado de R$ 268.759.425,24, pois somente geram créditos a receber de R$ 140.490.208,47,
permanecendo um déficit sem cobertura de R$
128.269.216,77, verifico do Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA datado de 20/2/2015
(fl. 9), no item II – Informações adicionais, quais sejam:
“O valor da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos e a Conceder é de R$ 412.969.519,65. O ativo real líquido do RPPS é de R$ 144.210.094,41. Conforme
estabelecido em Lei Municipal, o Instituto tem outros
créditos a receber no valor de R$ 140.490.208,47, determinados pelas contribuições suplementares do ente público, portanto, o RPPS apresenta um déficit atuarial na data base da Avaliação Atuarial, no valor de R$
128.269.144,77.”
“Em função da baixa rentabilidade dos investimentos no
exercício de 2013, é recomendável que o município faça um estudo sobre possíveis ativos, como dívida ativa,
imobilizado, intangíveis, etc. com a finalidade de suprir
os gastos previdenciários crescentes ao longo dos anos,
sem comprometer a receita corrente líquida de cada ano
e suas implicações legais.”
“No tocante à legislação é sempre pertinente esclarecer
que os níveis para a contribuição demonstrados tecnicamente pelos cálculos atuariais são os percentuais esperados pelos órgãos fiscalizadores do Regime Próprio de
Previdência Social, ou seja, o instrumento para a consDiário Oficial de Contas

tante revisão da legislação municipal.”
- Com relação à afirmação do subscritor do Relatório Técnico de que cabe ao gestor do RPPS a iniciativa de propor um plano de amortização do déficit atuarial adequado, há que se observar que, de acordo com o caput do
artigo 19 da Portaria MPS 403/2008, o plano de amortização é indicado no Parecer Atuarial, cabendo ao gestor
do RPPS implantá-lo.
Em assim sendo, entendo que não se pode atribuir responsabilidade diretamente ao gestor do RPPS pela indicação dos percentuais de contribuição suplementar para
amortização do déficit atuarial, haja vista que são indicados pelo atuário, observando-se, ainda, a viabilidade orçamentária e financeira do município, bem como os limites anuais de gastos com pessoal fixados pela LRF, conforme o § 2º, do artigo 19, da Portaria MPS 403/2008, a
qual depende da Administração central.
Posto isto, a despeito da ausência de manifestação da
responsável sobre este item, divirjo do entendimento
técnico e do órgão Ministerial para afastar a presente irregularidade, devendo, no entanto, ser expedida determinação no sentido de que seja esclarecida, na próxima prestação de contas, a razão da projeção de percentual de contribuição suplementar inicial, em 2014, no
percentual de 6,79%, e final, nos anos de 2026 a 2044,
de 50,25%.
2.4 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PATRONAL (item 2.4-ITC e 3.5.1.1-ITI).
Base normativa: artigos 40, caput, e 149, § 1º, da Constituição Federal; e artigo 2º da Lei Federal 9717/1998.
De acordo com o Relatório Técnico, apurou-se, pelas demonstrações contábeis e pelo Resumo da Folha de Pawww.tce.es.gov.br

gamento (BALEXO, BALVER, BALFIN, DEMDFL e FOLRPP),
que o Instituto, no ano de 2014, não liquidou, nem recolheu a contribuição patronal devida sobre a folha de
pagamento dos seus próprios servidores, no valor de R$
67.472,41.
A responsável alegou, em síntese, que os servidores da
autarquia são todos cedidos pela Administração Municipal, sendo os pagamentos efetuados pelo município juntamente com outras rubricas, razão esta da dificuldade
de identificação dos referidos recolhimentos, que, de fato, foram realizados.
Informou que, de acordo com os resumos das folhas de
pagamento dos referidos servidores (ativos) os valores
recolhidos somaram, em 2014, R$ 67.667,86, apresentando divergência, no valor de R$ 195,45, atribuída a erro na geração do arquivo FOLRPP, haja vista que foi gerado manualmente e convertido em PDF.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade, contra argumentando, em
síntese, que as justificativas não foram suficientes para
saná-la, haja vista que a gestora não comprovou suas justificativas, pois a documentação juntada somente comprova o pagamento de parte das contribuições devidas,
ficando em aberto os meses de agosto e novembro, no
total de R$ 11.887,05, tendo o mês de dezembro, por óbvio, vencimento em 2015.
Opinou, ainda, pela expedição de determinação ao gestor e ao Controle Interno para abertura de procedimento
administrativo visando a regularização do recolhimento
dos valores devidos, bem como apuração de responsabilidade/ressarcimento ao Instituto das possíveis despesas
com multas e juros decorrentes, informando os resultados alcançados na próxima prestação de contas.
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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Examinando o feito, verifico que a responsável trouxe
aos autos o Razão Analítico dos Créditos a Receber - Prefeitura e Outras Contribuições Sociais – RPPS, bem como
o Razão Analítico da Conta Contábil – BANESTES IPASMA c/c 12.267.415, relativos aos meses de janeiro a dezembro de 2014 (fls. 73-89), dos quais constam os registros dos recolhimentos de todos os meses, inclusive
de agosto e novembro/2014, ainda que não individualizado na forma demonstrada pela gestora às fls. 59-60.
Considerando a informação da responsável de que os
servidores da autarquia são todos cedidos pela Administração Municipal, sendo os pagamentos efetuados pelo município, juntamente com outras rubricas, razão esta da dificuldade de identificação dos referidos recolhimentos, que, de fato, foram realizados, não vislumbro a
ausência de comprovação dos recolhimentos dos meses de agosto e novembro/2014 alegada pelo subscritor da ITC.
Posto isto, divirjo do entendimento técnico e do Órgão
Ministerial para afastar a presente irregularidade.
2.5 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DO
SERVIDOR EM VALOR DIVERGENTE AO REGISTRADO
EM FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS (item 2.5 - ITC e
3.5.1.2 - ITI).
Base normativa: artigos 62 e 63, § 1º, incisos I e II, da Lei
Federal 4.320/1964.
Segundo o Relatório Técnico, a liquidação e o pagamento das contribuições previdenciárias retidas dos servidores (R$ 38.751,93) se apresentaram com valor de aproximadamente 20% superior ao que consta da folha de pagamento (R$ 32.334,47), resultando em diferença paga
a maior de R$ 6.417,46, conforme registros nos arquivos
Diário Oficial de Contas

FOLRPP, BALFIN e DEMDFL.
A responsável alegou, em síntese, que o valor apontado de R$ 38.751,93, em verdade, se refere à retenção
em folhas de inativos a serem restituídos ao IPASMA,
conforme relação de receita extra orçamentária anexa
(doc. 08,) que totaliza o referido valor na conta contábil
2.1.8.8.1.01.11.04 – IPASMA Devoluções.
Sustentou, por fim, que, considerando que os seus servidores efetivos são cedidos pela Prefeitura, suas contribuições estão registradas na rubrica 1.2.1.0.29.07.01.00
– Contribuição Servidor PMA, somadas aos valores relativos aos demais servidores efetivos.
O subscritor da Instrução Técnica conclusiva - ITC sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando,
em síntese, que, embora a documentação apresentada
pela gestora comprove as suas alegações (fls. 98-100),
o Balancete da Receita (Doc. 09, fls. 101-102) apresenta
valor divergente, qual seja, R$ 25.688,11, o que confere
com os arquivos BALEXO, BALVER e DEMREC, constantes
da PCA/2014.

sumo Anual da Folha de Pagamento (R$ 32.334,47), evidenciando, assim, pagamento a menor, no percentual de
2,05%, certamente, relativo ao mês de dezembro/2014,
pago em 2015.
Quanto ao valor de R$ 38.751,93, consta do Anexo 17 –
Demonstração da Dívida Flutuante como Inscrição e Baixa no exercício, e do Balancete de Verificação – BALVER,
entre as Obrigações a Curto Prazo do Passivo, a Débito e
a Crédito, bem como no Razão Analítico da Receita Extra
orçamentária - IPASMA – Devoluções, juntado pela defesa (fls. 98-102).
Posto isto, entendo que não procede a mantença da irregularidade indicada pela área técnica e adotada pelo representante do Parquet de Contas, razão pela qual afasto a presente irregularidade.
2.6 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM
VALOR DIVERGENTE DO REGISTRADO EM FOLHA DE PAGAMENTO (item 2.6 - ITC e 3.5.2.1 - ITI).
Base normativa: artigos 62 e 63, § 1º, incisos I e II, da Lei
Federal 4.320/1964.

Examinado os autos, verifico do Resumo Anual da Folha
de Pagamento dos servidores cedidos ao Instituto, acostado às fls. 69-72, que o valor de contribuições da Previdência Social – Ativos registrado é de R$ 32.334,47, valor
este que, segundo a defesa, por se tratar de servidores
cedidos pela Prefeitura, é pago, não pelo Instituto, mas
pela Prefeitura, juntamente com os demais servidores.

Relata a área técnica que, de acordo com levantamento
nos Arquivos FOLRPP e BALEXO, o Instituto liquidou e pagou as contribuições previdenciárias retidas dos servidores (R$ 57.544,26) com aproximadamente 55% superior
ao devido, conforme o Resumo da Folha de Pagamento
(R$ 37.153,68), resultando em diferença paga a maior de
R$ 20.390,58.

Constato, ainda, que o valor das contribuições dos servidores inativos constante do Balancete da Receita (fl.
102, Doc. 09), de R$ 25.688,11, confere com o registrado
no Arquivo BALVER (receita), resultando numa diferença de R$ 6.646,36 em relação ao valor constante do Re-

A responsável alegou, em síntese, que o valor de R$
57.544,26 não corresponde unicamente aos valores
constantes do Resumo da Folha de Pagamento (Arquivo
FOLRPP), constando, ainda, de referido valor:

www.tce.es.gov.br

- R$ 9.160,47 referente a dezembro e 13º salário de
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2013;
- R$ 5.691,42 referente a pendências anteriores, pagas
para liberação de Certidão Negativa;
- R$ 9.505,82 referente a despesa extra orçamentária
(segurado), contabilizado em duplicidade, referente a
2013 e 2014;
- R$ 33.186,55, referente a contribuição patronal de
2014.
Informou que o valor de R$ 37.153,68, indicado no Arquivo FOLRPP refere-se à contribuição patronal de janeiro a dezembro e 13º salário de 2014, do qual não foi pago o mês de dezembro e 13º salário, com vencimento
em 2015.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade, com expedição de determinações ao gestor e ao responsável pelo Controle Interno, contra argumentando, em síntese, o seguinte:
- O Resumo Anual da Folha de Pagamento 2014 (FOLRPP) – Vinculados ao RGPS registra a obrigação patronal,
no montante de R$ 37.153,68, sendo que no Balancete da Execução Orçamentária (BALEXO) e no Balancete
de Verificação (BALVER), consta despesa no valor de R$
57.544,26;
- Quanto às pendências previdenciárias anteriores, pagas para liberação de Certidão Negativa (R$ 5.691,42),
não constam débitos de contribuição previdenciária patronal nesse valor nos demonstrativos contábeis de 2013
(BALPAT e DEMDFL), que ensejasse o seu pagamento em
2014, devendo o seu registro obedecer ao regime de
competência de 2013;
- Considerou, por fim, que as justificativas não foram suficientes para sanar a irregularidade e sugeriu a expediDiário Oficial de Contas

ção de determinação no sentido de que seja promovido
procedimento administrativo, informando os resultados
na próxima prestação de contas, visando apurar o pagamento de pendências, no valor de R$ 5.691,42, demonstrando a regularização do valor de R$ 9.505,82, contabilizado em duplicidade.
Examinando os autos, verifico o seguinte:
- O subscritor do Relatório Técnico, a despeito de tratar
este item, de contribuição patronal, menciona, no seu
relato, contribuição previdenciária retida dos servidores,
sem indicar se o fato é relativo ao RPPS ou ao RGPS, sendo que o subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC
menciona resumo Anual da Folha de Pagamento 2014 –
Vinculados ao RGPS;
- Do Resumo Anual da Folha de Pagamento 2014 – Vinculados ao RPPS – FOLRPP, trazidos aos autos em sede
de defesa (Doc. 01, fls. 69-72), consta que o valor das
contribuições da Previdência Social do órgão é de R$
67.472,41, sendo que o valor de R$ 37.153,68 corresponde, em verdade, à contribuição patronal devida ao
INSS/RGPS, conforme Resumo Anual da Folha de Pagamento 2014 – Vinculados ao RGPS constante do Arquivo FOLPRGPS (fl. 9) e que o valor de R$ 57.544,26 é de
obrigações patronais – INSS, estando registrado integralmente no Balancete de Verificação (BALVER, fl. 9);
- Da documentação trazida aos autos em sede de defesa, observo das notas de liquidação, que o valor de R$
9.160,46 (fl. 233), realmente corresponde ao mês de dezembro e 13º salário de 2013.
Entre as notas de liquidação 158/2014 (total liquidado, R$ 22.440,14, fl. 236) e 178/2014 (total liquidado
anterior, R$ 28.131,56, fl. 237) há uma diferença de R$
www.tce.es.gov.br

5.691,42, na transferência do total liquidado anteriormente, valor idêntico ao informado como pagamento de
pendências anteriores para liberação de Certidão Negativa, não se identificando claramente se este é o fato;
Quanto ao argumento técnico de que não constam débitos de contribuição previdenciária patronal nesse valor
nos demonstrativos contábeis de 2013 (BALPAT e DEMDFL) que ensejasse o seu pagamento em 2014, constato dos Arquivos BALVER, DEMDFL e BALPAT de 2014 que
deles realmente não constam débitos previdenciários a
pagar de exercícios anteriores, o que carece de esclarecimentos e/ou ajustes.
Com relação ao valor de R$ 9.505,82, dito contabilizado
em duplicidade referente aos exercícios de 2013 e 2014,
não vislumbro, entre as notas de liquidação e/ou razão
analítico, trazidos aos autos em sede de defesa, a regularização da contabilização em duplicidade, o que, no
entanto, pode ser efetuado em exercício futuro, carecendo, também, de esclarecimento ou ajuste.
Em sede de sustentação oral, a responsável informa a
sua dedicação e empenho, enquanto, gestora do Instituto, contudo, não trouxe fundamentação plausível ou
documentos que pudessem afastar a irregularidade, embora possa ela ser ela regularizada em exercício futuro.
Posto isto, entendo que deva a irregularidade ser mantida, em razão de carência de esclarecimentos e/ou ajustes relativos aos valores de R$ 5.691,42 e R$ 9.505,82,
razão pela qual coaduno com o entendimento técnico e
do Órgão Ministerial e mantenho a presente irregularidade, contudo, sem macular estas contas, devendo ser
expedida a determinação então sugerida.
2.7 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DO
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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SERVIDOR EM VALOR DIVERGENTE AO REGISTRADO
EM FOLHA DE PAGAMENTO – RGPS (item 2.7- ITC e
3.5.2.2-ITI).

contabilizadas em duplicidade, tanto na receita e despesa extra orçamentária (CONSIGNAÇÕES), como na despesa orçamentária (contribuição patronal).

Base normativa: artigos 62 e 63, § 1º, incisos I e II, da Lei
Federal 4.320/1964.

Se a correção tivesse sido efetuada em 31/12/2014, conforme informou a gestora, deveriam os demonstrativos contábeis estarem, também, corrigidos, o que não
ocorreu, como se vê do relato técnico e da documentação constante dos autos.

Segundo o relato técnico, apurou-se, através dos Arquivos FOLRPP, BALFIN e DEMDFL, que o Instituto liquidou e
pagou (R$ 20.612,98 e R$ 23.357,92) mais do que o dobro do valor devido, conforme registro no Resumo Anual
da Folha de Pagamento (R$ 11.107,16).
A responsável alegou, em síntese, que o valor de R$
20.612,98 contém contabilizações em duplicidade,
do qual foi estornado em 31/12/2014, o valor de R$
11.437,50, constando da Dívida Flutuante o valor contabilizado em duplicidade, tanto na liquidação como do
pagamento, mas que os valores devidos foram pagos
corretamente, conforme GPS (Doc. 12).
O subscritor da Instrução Técnica conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade contra argumentando, em
síntese, o seguinte:
- Do montante recolhido ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, qual seja, R$ 23.357,92, o valor de
R$ 2.744,94 refere-se ao saldo do exercício anterior, e
o valor de R$ 20.612,98 fora inscrito em 2014, conforme o Arquivo DEMDFL, sendo que, do valor inscrito, R$
11.106,56, refere-se às retenções dos servidores e R$
9.505,82 refere-se à contabilização em duplicidade, conforme tratado no item anterior.
- As justificativas não foram suficientes para sanar a irregularidade.
Examinando os autos, verifico que o valor de R$ 9.505,82,
referente às contribuições retidas dos servidores estão
Diário Oficial de Contas

Somente os ajustes realizados em lançamentos contábeis, em exercícios posteriores, justificam os lançamentos equivocados no exercício e os consequentes registros
equivocados nas demonstrações contábeis do exercício,
os quais devem ser corrigidos em exercício posterior,
sendo devidamente esclarecidos se necessário em notas explicativas.
A responsável apresentou sustentação oral, aduzindo a
sua dedicação e empenho, enquanto, gestora do Instituto, contudo, não trouxe fundamentação plausível ou
documentos que pudessem afastar a irregularidade, podendo haver a regularização respectiva em exercício futuro.
Posto isto, adoto o entendimento do corpo técnico e do
Órgão Ministerial, mantenho a presente irregularidade,
sem macular estas contas, devendo ser expedida a determinação, tal qual sugerida no item anterior.
3. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divergindo parcialmente do posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
www.tce.es.gov.br

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. Afastar os indicativos de irregularidades constantes
dos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 desta decisão (itens 2.1,
2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 da ITC 04328/2017-5);
1.2. Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de
Contas Anual do Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores Município de Aracruz - IPASMA, relativa
ao exercício de 2014, sob a responsabilidade da Sra. Zeomar de Fátima Segatto – Presidente, em face da mantença das irregularidades constantes dos itens 2.6 e 2.7 desta decisão (2.6 e 2.7 da ITC 04328/2017-5), sem o condão
de macular as contas em referência;
1.3. DETERMINAR ao atual gestor do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracruz – IPASMA, bem como ao responsável pelo Controle Interno,
que assim proceda:
1.3.1. Esclareça na próxima prestação de contas, em nota explicativa, a razão da projeção de percentual de contribuição suplementar inicial, em 2014, de 6,79%, e final,
nos anos de 2026 a 2044, de 50,25%, visando a amortização do Déficit Atuarial (item 2.3 desta decisão);
1.3.2. Promova a abertura de procedimento administrativo, informando os resultados na próxima prestação de
contas, em nota explicativa, visando apurar o pagamento de pendências anteriores, no valor de R$ 5.691,42, demonstrando a regularização do valor de R$ 9.505,82, contabilizado em duplicidade (itens 2.6 e 2.7 desta decisão).
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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1.4. MONITORAR na próxima Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracruz – IPASMA as determinações supracitadas,
nos termos do art. 4.º, II, da Resolução TC nº 278/2014;
1.5. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto do Relator. Vencido o
conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que votou pela irregularidade das contas, multa e determinação.
3. Data da Sessão: 04/04/2018 - 9ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
4. Especificação do quórum:

ACÓRDÃO TC- 454/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06295/2015-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
Relator: Marco Antonio da Silva
Responsável: ANTONIO STEIN NETO, JAMIR MERIZIO JUNIOR, ANSELMO TRAVAGLIA, JOAQUIM CAPISTRANO DE
SOUZA, SEVERINO DE OLIVEIRA REZENDE, FERNANDO
CESAR DA SILVA, ALEXANDER BIGOSSI

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - CODEG - 2014 - REGULAR COM RESSALVA – REGULAR - QUITAÇÃO - DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.

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

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

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
Lido na sessão do dia: 18/07/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual,
referente à Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari – CODEG, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade dos senhores Antônio Stein Neto, Anselmo Travaglia, Jamir Merizio Junior,
Joaquim Capistrano de Souza e Severino de Oliveira Resende, respectivamente, Diretor Presidente, Diretor Financeiro, Diretor Administrativo, Diretor de Limpeza Pública e Diretor de Iluminação Pública.
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Os senhores Antônio Stein Neto, Anselmo Travaglia e
Jamir Merizio Junior foram regularmente citados, através da Decisão Monocrática Preliminar 01554/20161 e Termos de Citação 50071/2016-2, 50072/2016-7 e
50073/2017-1, nos termos do Relatório Técnico 00350/64 e da Instrução Técnica Inicial – ITI 00909/2016-3, pawww.tce.es.gov.br

ra manifestação sobre os indicativos de irregularidade
3.3.2.2.1.1, 3.6.1.1.1 e 3.7, trazendo aos autos, tempestivamente, a documentação de fls. 119-293 dos autos.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo
de Contas – Secex Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 4113/2017-3, opinou pela mantença
dos indicativos de irregularidade 3.3.2.2.1.1, 3.6.1.1.1 e
consequente irregularidade das contas, em relação aos
senhores Antônio Stein Neto, Anselmo Travaglia e Jamir Merizio Junior, apenamento com multa e determinação, pela regularidade das contas, em relação aos senhores Joaquim Capistrano de Souza e Severino de Oliveira Resende, bem como pelo afastamento do item 3.7
de irregularidade.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer de fls. 319-321, de 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 da 1ª Câmara deste Egrégio
Tribunal, 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, referente à Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari – CODEG, relativa ao exercício de 2014, em comento, necessário é sua análise para
posterior deliberação, em razão da documentação que
lhe deu suporte.
DAS CONSIDERAÇÕESDE FATO E DE DIREITO:
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram pela
mantença dos indicativos de irregularidade 3.3.2.2.1.1,
3.6.1.1.1, com a consequente irregularidade das contas,
em relação aos senhores Antônio Stein Neto, Anselmo
Travaglia e Jamir Merizio Junior, apenamento com multa e determinação, pela regularidade, em relação aos
senhores Joaquim Capistrano de Souza e Severino de
Oliveira Resende, bem como pelo afastamento do item
3.7 de irregularidade.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
04113/2017-3, litteris:
[...]
3 – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari - CODEG, relativamente ao exercício
findo em 31/12/2014, de responsabilidade dos senhores Antônio Stein Neto (Diretor-presidente – Período
de: 01/01 a 31/12/14), Anselmo Travaglia (Diretor financeiro – Período de: 01/01 a 31/12/14), Jamir Merizio Junior (Diretor administrativo – Período de: 01/01
a 31/12/14 e Diretor de iluminação pública – Interino Período de: 27/10 a 31/12/14), Joaquim Capistrano de
Souza (Diretor de limpeza pública – Período de: 01/01
a 31/12/14) e Severino de Oliveira Resende (Diretor de
iluminação pública – Período de: 01/01 a 24/10/14).
Considerando que as razões de defesa e os documentos acostados à prestação de contas anual pelos senhores Antônio Stein Neto, Anselmo Travaglia e Jamir Merizio Junior não foram bastante suficientes para ilidir as
Diário Oficial de Contas

anomalias, de natureza contábil, propõe-se que as irregularidades registradas no Relatório Contábil 350/16
(fls. 69/98) e ratificadas pela Instrução Técnica Inicial
909/16 (fls. 99/100) sejam mantidas, quais sejam:
Ausência do inventário anual dos bens imóveis (corresponde ao subitem 3.3.2.2.1.1 do Relatório Contábil
350/2016) – Infringência ao Anexo 07 da Instrução Normativa TC 28/13 c/c art. 85 da Lei 4.320/64; e
Ausência de recolhimento das obrigações sociais (corresponde ao subitem 3.6.1.1.1 do Relatório Contábil
350/2016) – Infringência aos art. 22 e 30 da Lei 8.212/91
c/c art. 15 da Lei 8.036/90;
Considerando que as irregularidades foram mantidas,
ante as ausências de regular comprovação de medidas
corretivas que os casos requereriam, notadamente em
relação aos subitens 3.3.2.2.1.1 e 3.6.1.1.1 do Relatório
Técnico 350/2016, pois representaram infrações graves
à norma legal, opina-se no sentido de que este Tribunal
de Contas julgue:
IRREGULARES as contas prestadas pelos senhores Antônio Stein Neto (Diretor-presidente – Período de: 01/01
a 31/12/14), Anselmo Travaglia (Diretor financeiro – Período de: 01/01 a 31/12/14), Jamir Merizio Junior (Diretor administrativo – Período de: 01/01 a 31/12/14),
no exercício das funções vinculativas aos cargos de gestores da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari, referente ao exercício de
2014, na forma do artigo 84, inciso III, letra “d”, da LC nº
621/2012;
REGULARES as contas prestadas pelos senhores Joaquim
Capistrano de Souza (Diretor de limpeza pública – Período de: 01/01 a 31/12/14) e Severino de Oliveira Resenwww.tce.es.gov.br

de (Diretor de iluminação pública – Período de: 01/01 a
24/10/14), no exercício das funções vinculativas aos cargos de gestores da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari, referente ao exercício de 2014, na forma do artigo 84, inciso I, da LC nº
621/2012.
Em relação aos senhores Joaquim Capistrano de Souza (Diretor de limpeza pública – Período de: 01/01 a
31/12/14) e Severino de Oliveira Resende (Diretor de iluminação pública – Período de: 01/01 a 24/10/14), sugere-se, também, que o TCEES dê quitação às suas gestões,
na forma do artigo 85 da LC 621/12.
E, ainda:
Com fundamento no artigo 135, inciso I, da LC nº
621/2012, que seja aplicada multa pecuniária aos diretores Antônio Stein Neto, Anselmo Travaglia e Jamir Merizio Junior, responsáveis pelos atos e fatos considerados
irregulares, referente ao exercício de 2014;
Com fundamento no artigo 1º, XVI da LC nº 621/2012
c/c o artigo 329, §7º, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC 261/2013, que seja determinado aos atuais ordenadores de despesas, ou a quem vier substituí-los,
que:
Contabilizem, para apresentação nas futuras prestações
de contas, as provisões com perdas prováveis na recuperação de ativos incapazes de gerar benefícios
econômicos futuros (art. 182, inciso I, letra b, da Lei
6.404/76) e divulgar nas notas explicativas às demonstrações financeiras os critérios utilizados pela companhia para constituírem-se essas provisões (Art. 176,
§ 5º, inciso IV, letra “a”, da Lei 6.404/76, alterada pela
Lei 11.941/09);
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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Adotem as medidas administrativas necessárias à apuração de responsabilidade por danos ao patrimônio da
companhia decorrentes da perda da posse dos imóveis
relacionados no item 2.1 desta instrução, inclusive
aquelas previstas no artigo 2º da Instrução Normativa
TC nº 32/2014, informando nas futuras prestações de
contas;
Promovam os estornos correspondentes as provisões
com INSS A RECOLHER contabilizadas em duplicidade.
– g.n
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer de fls. 319-321, acompanhou
in totum o posicionamento da área técnica.
2. DO MÉRITO:
Com relação ao indicativo de irregularidade 3.7 (2.3-ITC),
cujo afastamento foi sugerido pela área técnica, entendo que a análise mostra-se adequada, razão pela qual a
acompanho e afasto o referido item de irregularidade,
adotando sua manifestação como razão de decidir.
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:

bens imóveis advindos de exercícios anteriores, no total de R$ 176.491,03, correspondente ao somatório das
contas “loteamento praia sol R$ 176.042,99” e “terrenos
localizados naquela municipalidade R$ 448,04”.

gralizado ao capital social da companhia não mais produz quaisquer benefícios econômicos futuros, em face
da sua ocupação irregular, ante a pretensão de regularização exposta.

Relatou-se, ainda, que, havendo saldo na conta de bens
imóveis, ainda que advindo de exercícios anteriores, estariam os gestores obrigados a encaminhar o inventário
anual correspondente.

Examinando o acervo processual, verifico dos arquivos
constantes do CD acostado à fl. 27, que o Balanço Patrimonial demonstra os saldos dos bens imóveis existentes, em 2013, e, igualmente, em 2014, que os arquivos
RESIMO 1 e 2, demonstram os saldos anteriores e atuais
tanto físicos como contábeis, além da ausência de entradas e saídas desses bens, sendo que o arquivo INVIMO
apresenta uma declaração de que não houve entrada e
saída desses bens no exercício.

Os responsáveis alegaram, em síntese, que enviaram
junto à PCA, tanto o INVIMO, informando que não houve entrada e saída de bens imóveis, como o arquivo RESIMO- Resumo do Inventário de Bens Imóveis.
Informaram, também, que, quanto aos terrenos, a CODEG está adotando medidas no sentido de regularização, juntando cópia da página 29 da IN-TC 28/2017, da
Declaração, do RESIMO, da ATA AGO de 19/1/2016 (comissão para levantamento dos terrenos) e ATA AGEO de
25/5/2016, referente a definição da data da audiência
pública, relativamente ao loteamento Adalberto Simão
Nader, bem como documentos da audiência pública (ata
de reunião, convocação e projeto).

Base normativa: artigo 85 da Lei Federal 4.320/1964 e
item 32 do anexo 07 da IN/TCEES 28/2013.

O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando,
em síntese, que a falha caracterizada pela supressão do
documento obrigatório nas contas, impossibilitou validar se os saldo físico-financeiros estiveram de acordo
com aqueles contabilizados e demonstrados no Balanço Patrimonial.

De acordo com o relato técnico, no arquivo INVIMO vê-se, em verdade, uma declaração do Sr. Antônio Stein de
que não houve entrada e saída de bens imóveis, constando, no entanto, do Balanço Patrimonial, um saldo de

Reconheceu que a irregularidade, não de forma única, se
deve, em sua maior parte, às ocupações indevidas dos
imóveis (terrenos) pela população de baixa renda, e
que, a princípio, parece que o referido loteamento inte-

2.1 AUSÊNCIA DO INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS IMÓVEIS (ITEM 3.3.2.2.1.1-RT e ITI e 2.1- ITC).

Diário Oficial de Contas
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Verifico da IN/TC 28/2013, que, no anexo 07, exige, nos
itens 32 e 33, a apresentação dos arquivos INVIMO E RESIMO, este último, na forma do anexo 17, e que referido
anexo 17, corresponde, exatamente, ao RESIMO apresentado nas contas, sendo que o anexo 18, que, certamente deve corresponder ao INVIMO, pede, exatamente, a demonstração das entradas e saídas dos bens imóveis.
Ora, se não houve entrada nem saída de bens imóveis
no exercício, o gestor somente poderia declarar esses fatos sem necessidade de maiores demonstrações, neste
anexo (18).
Considerando que o saldo anterior e o atual, tanto físico, como contábil estão plenamente demonstrados no
Balanço Patrimonial e no arquivo RESIMO, entendo que
não procede a afirmativa da área técnica quanto à impossibilidade de validação de que os saldos físico-financeiros estiveram de acordo com aqueles contabilizados
e demonstrados no Balanço Patrimonial.
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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Posto isto, considerando, ainda, a ocupação dos terrenos pela população de baixa renda e as medidas adotadas para a regularização de posse, bem como dos registros no patrimônio municipal, divirjo do entendimento
técnico e do Órgão Ministerial, afasto a presente irregularidade, deixando de acolher a sugestão de expedição
de determinação, em face das razões antes expendidas.

GEFIP, assim, conclui-se que os lançamentos foram feitos em duplicidade e serão regularizados em 2016.

2.2 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
SOCIAIS (ITEM 3.6.1.1.1-RT e ITI e 2.2-ITC).

O subscritor da Instrução Técnica conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade contra argumentando, em
síntese, o seguinte:

Base normativa: artigos 22 e 30 da Lei Federal 8212/1991
e artigo 15 da Lei Federal 8036/1990.
Segundo o relato técnico, o valor a recolher das obrigações sociais (contribuições do INSS e do FGTS) constantes do passivo circulante do balanço patrimonial (R$
1.451.067,29), corresponde a 51,78% dos custos e das
despesas anuais com encargos sociais (R$ 2.801.907,52).
Os gestores alegaram, em síntese, que todas as dívidas
junto ao INSS, vencidas até 30/11/2008, foram inclusas
no parcelamento de reabertura da Lei 11.941/2009 e
vem sendo pagas mensalmente, e que, quanto ao FGTS,
vem sendo recolhido mensalmente.
Aduziram que, conforme razão analítico da conta 298 INSS sobre Serviços Pessoa Física, período 1/1/2009 a
31/12/2015 juntado (o sistema não dispõe período anterior a 2009), verificou-se a contabilização a crédito de
INSS parte empresa sobre os serviços dos autônomos
até 20/12/2011.
Além do que, não havendo mais movimentação na conta, faltando o lançamento a débito e em contrapartida o
razão analítico da conta 293 - INSS a Recolher, demonstra-se o recolhimento mensal do INSS, lembrando-se
que todos os autônomos estão inseridos/informados na
Diário Oficial de Contas

Comprovando as alegações, juntaram cópia do razão das
contas 298 - INSS sobre Serviços Pessoa Física (1/1/2009
a 31/12/2015), 293 - INSS a Recolher (1/1/2009 a
31/12/2015) e 294 - FGTS a Recolher (1/1/2015 a
31/12/2015).

- A matéria sinaliza que a Companhia não vem recolhendo, de forma regular, os encargos sociais originários das
folhas de pagamento e dos serviços prestados por pessoas físicas e jurídicas à seguridade social em 2014;
- Conclui-se que a falta de recolhimento regular dos encargos à seguridade social esteve vinculada ao INSS, vez
que o FGTS está sendo recolhido mensalmente;
- Considerando a impossibilidade de verificação, na documentação juntada, se o INSS foi contabilizado em duplicidade ou não recolhido, propõe-se determinar aos
atuais gestores a adoção de medidas visando o estorno das provisões do INSS a Recolher contabilizados em
duplicidade.
Examinando o acervo processual, verifico dos arquivos
constantes do CD acostado à fl. 27, que o Balanço Patrimonial, registra saldo em 2013, nas contas de INSS a Recolher, no total de R$ 1.363.278,60, e, em 2014, no total de R$ 1.362.791,52, resulta em diferença no valor de
R$ 487,08.
O arquivo BALVER – Balancete de Verificação apresenta os mesmos valores, e, ainda, o total dos créditos R$
3.336.335,63 e de débitos R$ 3.336.822,71, resultam na
www.tce.es.gov.br

mesma diferença verificada entre os saldos anterior e
atual, evidenciando que todos os créditos do exercício
de 2014 foram pagos, além de saldo de 2013, no valor
de R$ 487,08.
A conta de FGTS a Recolher, da mesma forma, apresenta, no BALVER e no Balanço Patrimonial, saldo anterior
(2013) de R$ 97.182,52 e atual (2014) de R$ 87.760,47,
resultando na mesma diferença entre o total dos créditos
e débitos no exercício de 2014, no valor de R$ 9.422,05,
evidenciando o pagamento de todo o valor devido em
2014, além de R$ 9.422,05, do exercício de 2013.
A conta INSS a Recolher sobre Serviços Pessoa Física
apresenta, em 2014, o mesmo saldo advindo de 2013,
não registrando qualquer valor a débito ou a crédito.
Ademais, os valores relativos aos créditos e aos saldos finais em 2014, de acordo com os arquivos BALVER e BALPAT, divergem dos que foram relatados, conforme demonstrado.
Em assim sendo, não deve prosperar a afirmativa da área
técnica de que, em 2014, os encargos com o INSS não foram regularmente recolhidos, cabendo, no entanto, a expedição de determinação de verificação da origem dos
saldos advindos dos exercícios anteriores, com a adoção
de providências quanto às devidas correções nas próximas contas.
Posto isto, divirjo parcialmente do entendimento técnico e do Órgão ministerial, mantenho a presente irregularidade, porém, sem o condão de macular as contas, expedindo determinação no sentido de que sejam apurados e corrigidos nas próximas contas os alegados lançamentos contábeis em duplicidade.
3. DISPOSITIVO:
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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Ante o exposto, acompanhando parcialmente a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de ACÓRDÃO que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
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. AFASTAR os indicativos de irregularidade 3.7 da ITI
(2.3 da ITC) e 2.1 desta decisão (2.1 da ITC e 3.3.2.2.1.1
da ITI), em face das razões antes expendidas;
1.2. MANTER o indicativo de irregularidade tratado no
item 2.2 desta decisão (2.2 da ITC e 3.6.1.1.1 da ITI), porém, sem o condão de macular as contas, em face das razões antes expendidas;
1.3. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual da CODEG – Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari relativa ao
exercício de 2014, relativamente aos senhores: Antônio
Stein Neto, Anselmo Travaglia e Jamir Merizio Junior,
respectivamente: Diretor Presidente, Diretor Financeiro
e Diretor Administrativo da CODEG, dando-lhes a devida quitação;
1.4. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da CODEG – Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari relativa ao exercício de 2014, relativamente aos senhores: Joaquim Capistrano de Souza e Severino de Oliveira Resende, respectivamente: Diretor de Limpeza Pública e Diretor de Iluminação Pública
Diário Oficial de Contas

da CODEG, dando-lhes a devida quitação;
1.5. EXPEDIR determinação aos atuais gestores da CODEG no sentido de que sejam apurados e corrigidos nas
próximas contas, os alegados lançamentos contábeis em
duplicidade;
1.6. DAR ciência aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.

Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 18/07/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 455/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Parcialmente vencido o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que acompanhou a área técnica e o Ministério Publico Especial de Contas por julgar irregulares as contas
de Antonio Stein Neto, Anselmo Travaglia e Jamir Merizio Junior.

Processo: 04951/2016-8

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR - QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÕES - 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 em substituição: Marco Antonio da Silva (relator).

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória - HINSG,
relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do
Sr. Nélio Almeida dos Santos, Diretor Geral.

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
www.tce.es.gov.br

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: HINSG - Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
Relator: Marco Antônio da Silva
Parte: NELIO ALMEIDA DOS SANTOS

Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico
00459/2017-6 (fls. 18-27) e na Instrução Técnica Inicial – ITI 00842/2017-1, através da Decisão Monocrática 01318/2017-6 (fls. 33-34), determinou-se a citação do
responsável, no sentido de que apresentasse, no prazo
de 30 (trinta) dias, suas razões de defesa, em face dos indicativos de irregularidades constantes dos itens 3.2.2.1
e 3.3.1 do referido Relatório Técnico.
Em resposta ao Termo de Citação 01485/2017-1 (fl. 35),
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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o gestor apresentou a esta Corte de Contas documentação que fora acostada às folhas 42-47 dos autos.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 00873/2018-5, opinou pela mantença da irregularidade constante do item
3.3.1 do Relatório Técnico 00459/2017-6, opinando no
sentido de que seja julgada REGULAR COM RESSALVA a
prestação de contas em apreço, expedindo-se determinações.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luciano Vieira, mediante Parecer 01298/20181, anuindo com as proposições do corpo técnico, pugnou
no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para
emissão de relatório e voto para efeito de deliberação do
Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória - HINSG, relativa ao exercício de 2015, em comento, necessário é sua
análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte.
CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas com ressalva, com expedição de determinações.
Diário Oficial de Contas

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 00873/2018-5, verbis:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória - HINSG, exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Nélio Almeida dos Santos.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM
RESSALVA as contas do Sr. Nélio Almeida dos Santos,
na forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012, no exercício de funções de ordenador de
despesas Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória HINSG, no exercício de 2015.
Sugere-se, ainda, determinar ao Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória – (HINSG), na pessoa de seu atual gestor, que:
Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017,
no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto nº 4131-R,
de 18 de julho de 2017;
Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA), em atendimento ao art. 82 da Lei Complementar 621/2012. –
(g.n).
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, anuindo com as proposições do corpo técnico, pugwww.tce.es.gov.br

nou no mesmo sentido.
Desta feita, efetivamente, verifico que a área técnica entendeu como regular com ressalva os atos praticados
sob o aspecto técnico-contábil, sendo acompanhada pelo douto representante do Parquet de Contas, em razão
da mantença da irregularidade inserta no item 3.3.1 do
RT 00459/2017-6 (Encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem
os elementos mínimos estabelecidos no Anexo 12 da
Instrução Normativa TC 28/2013, alterada pela Instrução Normativa TC nº 33/2014), com expedição de determinação, de acordo com os ditames estabelecidos nos
artigos 84, inciso II e 86, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
Entretanto, cabe ressaltar que o Estado, por meio da Lei
Complementar nº 856/2017, estabelece que as contas
devem estar acompanhadas do relatório e parecer conclusivo da unidade técnica contendo os elementos 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 normativo que indica que o Estado tem adotado as medidas para sua efetivação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:
[...]
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e obSegunda-feira, 23 de julho de 2018
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jetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;

mantença da irregularidade formal contida no item 3.3.1
do Relatório Técnico – RT 00459/2017-6, dando-lhe a
devida quitação;

[...]

1.2. EXPEDIR RECOMENDAÇÕES ao atual gestor do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória - HINSG, nos seguintes termos:

Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. (g.n.).
Desse modo, verifico da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, porém, acompanho parcialmente seu posicionamento, em razão do que preceitua a Lei Complementar nº 856/2017, regulamentada pelo Decreto
4131-R de 18/07/2017, entendendo que as contas em
apreço devem ser julgadas regulares, sendo expedida recomendação.
2. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória - HINSG, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr.
Nélio Almeida dos Santos, Diretor Geral, em razão da
Diário Oficial de Contas

1.2.1. Adote as medidas administrativas necessárias
à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº
856/2017, no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto
Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017;
1.2.2. Encaminhe, nas futuras prestações de contas,
parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA), em
atendimento ao art. 82 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
1.3. DAR ciência ao interessado, com o consequente ARQUIVAMENTO dos presentes autos após o respectivo
trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Parcialmente vencido o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que acompanhou a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas por julgar regular com ressalva
com expedição de determinação.
3. Data da Sessão: 25/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
4. Especificação do quórum:

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
Lido na sessão do dia: 18/07/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 456/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05012/2016-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito
Relator: Marco Antonio da Silva
Responsável: ROMEU SCHEIBE NETO, FABIANO CONTARATO, ROGER TRISTAO PADUA FRIZZERA, JOSE EDUARDO
DE SOUZA OLIVEIRA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR - QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÕES – DAR CIÊNCIA AOS INTERESSADOS - ARQUIVAR.

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

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

www.tce.es.gov.br
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Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos Srs. Fabiano Contarato, Roger Tristão Pádua Frizzera e José Eduardo de Souza Oliveira, respectivamente, Diretores Gerais e Diretor Geral Interino.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico nº
00447/2017-3 (fls. 19-29) e na Instrução Técnica Inicial
– ITI 00697/2017-7, através da Decisão Monocrática
01213/2017-1 (fls. 34), determinou-se a citação dos responsáveis, no sentido de que apresentassem, no prazo
de 30 (trinta) dias, suas razões de defesa em face do indicativo de irregularidade constante do item 3.3.1 do referido Relatório Técnico.
Em resposta aos Termos de Citação 01299/2017-7 (fl.
35), 01300/2017-6 (fl. 36), 01301/2017-1 (fl. 37), os gestores apresentaram a esta Corte de Contas documentação que fora acostada às folhas 49-55, 58-64, 68-74 dos
autos.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 00697/2018-5 (fls.
77-88), opinou no sentido de que seja julgada regular a
prestação de contas em apreço, expedindo-se determinações.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luciano Vieira, mediante Parecer 01070/20181, divergindo da área técnica, pugnou pela regularidade
com ressalvas.
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 ConDiário Oficial de Contas

tas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo –
DETRAN, 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 divergiram, tendo o
corpo técnico opinado pela regularidade com expedição
de determinação e o Parquet de Contas pugnado pela
regularidade com ressalva, devendo ser expedida determinações.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00697/2018-5, verbis:

ra e José Eduardo de Souza Oliveira, na forma do artigo
84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012, no exercício de funções de ordenadores de despesas do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN-ES, no exercício de 2015.
Sugere-se, ainda, determinar à Departamento Estadual
de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN-ES, na pessoa
de seu atual gestor, que:
1) Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº
856/2017, no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto
Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017;
2) Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (SECONT), em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012. – (g.n)
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
divergiu da área técnica quanto aos termos de sua manifestação, nos termos do Parecer 01070/2018-1, verbis:

[...]

[...]

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo –
DETRAN-ES, exercício de 2015, sob a responsabilidade
dos Srs. Fabiano Contarato, Roger Tristão Pádua Frizzera e José Eduardo de Souza Oliveira.

1 – seja a prestação de contas do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN, julgada REGULAR COM RESSALVA, com fulcro no art. 84, inciso II,
da LC n. 621/12, dando quitação aos responsáveis;

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR as contas
dos Srs. Fabiano Contarato, Roger Tristão Pádua Frizzewww.tce.es.gov.br

2 – nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012,
sejam expedidas as determinações propostas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
a fls. 87/88. Por fim, com fulcro no inciso III do art. 41
da Lei n. 8.625/93, bem como no parágrafo único do
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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art. 53 da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente
em sessão de julgamento. – (g.n).
Desta feita, efetivamente, da análise dos autos, verifico
que a área técnica entendeu como regular os atos praticados sob o aspecto técnico-contábil, sendo que o douto representante do Parquet de Contas que, opinou pela
regularidade com ressalva, em razão da mantença da irregularidade inserta no item 3.3.1 do RT 00447/2017-3
(Ausência de medidas administrativas visando à emissão de parecer conclusivo de controle interno com os
elementos mínimos estabelecidos no Anexo 12 da IN
TC-28/13), 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.
Entretanto, cabe ressaltar que o Estado, por meio da Lei
Complementar nº 856/2017, estabelece que as contas
devem estar acompanhadas do relatório e parecer conclusivo da unidade técnica contendo os elementos 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 normativo que indica que o Estado tem adotado as medidas para sua efetivação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:
[...]
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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
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 Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DEwww.tce.es.gov.br

TRAN - ES, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos Srs. Fabiano Contarato, Roger Tristão Pádua Frizzera e José Eduardo de Souza Oliveira, respectivamente, Diretores Gerais e Diretor Geral Interino, em
razão da mantença da irregularidade formal contida no
item 3.3.1 do Relatório Técnico – RT nº 00447/2017-3,
dando-lhes a devida quitação;
1.2. EXPEDIR RECOMENDAÇÕES ao atual gestor do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN - ES, nos seguintes termos:
1.2.1. Adote as medidas administrativas necessárias
à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº
856/2017, no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto
Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017;
1.2.2. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (SECONT), em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
1.3. DAR ciência aos interessados, com o consequente arquivamento dos presentes autos após o respectivo
trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Parcialmente vencido o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que acompanhou a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas por julgar regular com ressalva
com expedição de determinação.
3. Data da Sessão: 25/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
4. Especificação do quórum:
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

EXERCÍCIO DE 2015 – JULGAR REGULARES. QUITAÇÃO
DOS GESTORES – ARQUIVAR.

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

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

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
Lido na sessão do dia: 18/07/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 470/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04645/2016-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Muniz Freire
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: RODRIGO SOROLDONI BRAGA, ALCINO BATISTA DE OLIVEIRA, ALINEMARTINS BATISTA VALLI, JULIANA DE PAULA LOUZADA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
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2 Fundamentação

1 RELATÓRIO

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.

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual do Fundo Municipal de Saúde de Muniz Freire, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos
senhores Alcino Batista de Oliveira, Aline Martins Batista
Valli, Juliana de Paula Louzada e Rodrigo Soroldoni Braga.

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 339/2018 (fls. 182/187) e no
Parecer do Ministério Público de Contas 642/2018 (fls.
191/195), abaixo transcritas:

A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas e anexos por meio do Relatório Técnico Contábil
185/2017 (fls. 09/21), no qual constatou indícios de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial
311/2017 (fls. 22/23), com propositura de citação dos
responsáveis, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 493/2017 (fls. 25/27).

- Instrução Técnica Conclusiva 339/2018

Regularmente citados, os responsáveis anexaram documentos às fls. 39/69, 72/102, 112/142 e 146/176.
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 339/2018 (fls.
182/187), opinando pela irregularidade das contas com
aplicação de multa, em razão da manutenção da inconsistência relativa à ausência de recolhimento de contribuições devidas ao regime geral de previdência.

INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 Ausência de recolhimento de contribuições devidas ao regime geral de previdência (Item 3.3.1.1 do RTC
185/2017-1)
Base legal: arts. 40, 149, § 1°, e 195, I e II, da Constituição Federal.
Conforme relatado no RTC 185/2017-1:
O Fundo Municipal de Saúde de Muniz Freire deixou de
recolher ao INSS, durante o exercício de 2015, o valor de
R$ 117.271.46 (tabela 03), referente à contribuição retida do servidor; e R$ 290.443,06 (tabela 04), referente à
contribuição patronal.
Tabela 03 – Contribuições previdenciárias – PATRONAL
Contribuições previdenciárias
Regime Geral

Saldo anterior

Liquidado

Pago

Saldo a pagar

Folha de Pagamento

172.297,67

1.515.144,95 1.396.999,56 290.443,06 1.515.144,61

Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de Contas 642/2018- fls. 191/195).

Fonte: processo TC 4645/2016, arquivos digitais: DEMCPA, FOLRGP, BALVER.

É o relatório.

Tabela 04 – Contribuições previdenciárias – SERVIDOR
www.tce.es.gov.br
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Contribui- Saldo ante- Liquidado
Pago
Saldo a pa- Folha de Pações previrior
gar
gamento
denciárias
Regime Ge- 79.914,84 516.733,63 480.197,03 117.271,46 515.913,61
ral

Fonte: processo TC 4645/2016, arquivos digitais: FOLRGP,
DEMCSE, BALFIN, DEMDFL, BALVER.
Observa-se que os valores previdenciários devidos, quando comparados com os valores apurados na folha de pagamento, tem representatividade material suficiente para que seja afastada a hipótese de débitos provenientes
de apuração no final de exercício que são pagos até o dia
20 de janeiro do exercício seguinte.
JUSTIFICATIVA:
Inicialmente, no que se refere à obrigação patronal, há
de se destacar que o saldo anterior a recolher apresentado pela respeitável equipe técnica deste egrégio Tribunal
de Contas é de R$ 191.977,79 (cento e noventa e um mil,
novecentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos), e não de R$ 172.297,67 (cento e setenta e dois mil,
duzentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos) conforme levantado à “tabela 03” do processo TC nº.
4.645/2016, haja vista que o valor a ser considerado como saldo de exercício anterior de INSS patronal está representado pelas contas contábeis nº. 211419800 – Outros encargos sociais e nº. 211430101 – INSS Contribuição sobre salários e remunerações (DOC-001), valores estes condizentes com a despesa liquidada a pagar do exercício de 2014 evidenciada no balancete da despesa por
elemento de despesa do exercício de 2014. (DOC-002).
Ainda em relação ao saldo anterior, há de se destacar
que este não deve ser considerado como saldo a recolher relativo ao INSS patronal da PCA – Prestação de Contas Anual de 2015, conforme relatado pela respeitável
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equipe técnica deste egrégio Tribunal de Contas à “tabela 03”, processo TC nº. 4.645/2016, haja vista que deste
montante, R$ 97.663,19 (noventa e sete mil, seiscentos e
sessenta e três reais e dezenove centavos) foram pagos
em 2015 (DOC-003) e R$ 94.314,60 (noventa e quatro
mil, trezentos e quatorze reais e sessenta centavos) foram cancelados através do Decreto nº. 7.019/2016 (DOC004), inexistindo, portanto, saldo a recolher de INSS de
exercício anterior.

nanceiro de 2015.

Pelo exposto, fica evidente que inexistem saldos a recolher de exercícios anteriores em favor do Regime Geral de
Previdência Social.

Regime Geral de Previdência Social – 2015
(A )Contribuições retidas de Servidores – DI516.733,63
VFL
(B) Contribuições recolhidas – DIVFL
480.197,03
(C) Diferença (A-B) – Valor
36.536,60
(D) Diferença (B/A)-Percentual
92,93%

Em relação aos valores liquidados e recolhidos no exercício de 2015, podemos constatar da análise do balancete da despesa por elemento de despesa de 2015 (DOC006), que do montante liquidado de R$ 1.515.144,95
(um milhão, quinhentos e quinze mil, cento e quarenta
e quatro reais e noventa e cinco centavos), foram pagos
R$ 1.299.336,37 (um milhão, duzentos e noventa e nove mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos), restando a importância de R$ 215.808,58 (duzentos e quinze mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e oito centavos) a recolher de 2015.
O saldo remanescente não recolhido no próprio exercício
financeiro de 2015 de R$ 215.808,58 (duzentos e quinze mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), foi devidamente inserido em parcelamento de débito efetuado pelo município junto ao INSS, fato este que
motivou o gestor do exercício financeiro de 2016 efetuar o cancelamento do saldo remanescente inserido em
parcelamento através do Decreto nº. 7.019/2016, (DOC005), não havendo portanto, saldos a recolher em favor
do INSS relativo à contribuição patronal do exercício fiwww.tce.es.gov.br

No que se refere aos valores retidos de servidores, destacamos que do montante retido no próprio exercício de
2015 de R$ 516.733,63 (quinhentos e dezesseis mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos), foram recolhidos no próprio exercício a importância de R$
480.197,03 (quatrocentos e oitenta mil, cento e noventa
e sete reais e três centavos), representando 92,93% do
montante retido no exercício, conforme a seguir:

Ocorre que os valores de exercícios anteriores não foram recolhidos em virtude do Fundo Municipal de Saúde ter efetuado o cancelamento de saldos insubsistentes
no exercício de 2016 no montante de R$ 42.900,26 (quarenta e dois mil, novecentos reais e vinte e seis centavos) em decorrência de parcelamento efetuado pelo município, o que proporcionou ao Fundo Municipal de Saúde de Muniz Freire recolher em 2016, a importância de
92,87% dos valores devidos, conforme podemos constatar da análise do Demonstrativo da Dívida Flutuante de
2016 (DOC007), transcrito a seguir:
Regime Geral de Previdência Social – 2016
(A) Saldo Anterior Dívida Flutuante 2016 – DI- 117.271,46
VFL
(B) Cancelamento 2016 – DIVFL
42.900,79
(C) Contribuição Retida de Servidores 2016 – DI- 573.997,26
VFL
(D) Contribuições recolhidas 2016 – DIVFL
599.066,48
(E) Diferença ((A+C) - (B+D)) – Valor (Saldo DI- 49.301,45
VFL - 2016)
(F) Diferença ((B+D) / (A+C)) - Percentual
92,87%
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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Diante do exposto, requeremos deste egrégio Tribunal
de Contas, o saneamento dos fatos e motivos que ensejaram a citação do item em questão, reconhecendo que,
não houve, em momento algum, ausência de recolhimento nem tão pouco prejuízo ao Regime Geral de Previdência Social ou ao erário, pois se assim não fosse, o município não poderia manter-se em situação de adimplência perante a Secretaria da Receita Federal, por meio da
obtenção da Certidão Negativa de Débitos relativo a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, evitando com
isso, o bloqueio das transferências constitucionais e voluntárias, situação esta que poderia agravar a difícil situação financeira em que se encontrava o município naquele momento.
DA ANÁLISE:
Após análise das justificativas e documentação encaminhada, verificou-se que em relação à contribuição previdenciária dos servidores, constatou-se que foi retido
no exercício de 2015 o montante de R$ 516.733,63, recolhido a importância de R$ 480.197,03, representando
92,93% do montante retido no exercício. Do saldo anterior de R$ 79.914,84, verificou-se que o valor de R$
42.900,26 foi cancelado, conforme Demonstrativo da Dívida Flutuante de 2016.
E que no exercício de 2016 o Fundo Municipal de Saúde de Muniz Freire recolheu 92,87% dos valores devidos,
conforme Demonstrativo da Dívida Flutuante de 2016
(DOC 07).
Quanto à contribuição previdenciária patronal constatou-se que foi liquidado o montante de R$ 1.515.144,95,
pagos R$ 1.299.336,37, restando a importância de R$
215.808,58 a recolher de 2015, conforme balancete da
despesa por elemento de despesa de 2015 (DOC 06).
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O saldo remanescente de R$ 215.808,58 foi cancelado
conforme a listagem de cancelamentos de restos a pagar
de INSS Patronal de 2015 (DOC-005), segundo a justificativa foi em decorrência de parcelamento efetuado pelo município. No entanto, não consta nenhum termo de
parcelamento na documentação encaminhada, e mesmo se constasse, não seria suficiente para afastar a divergência apontada, pois conforme a justificativa, o suposto parcelamento teria ocorrido no exercício seguinte.
Com isso, a diferença apontada está superior ao percentual aceitável de 10%, referente às contribuições previdenciárias da parte patronal, conforme tabela a seguir:
Contribuições previdenciárias – unidade gestora Em R$
1,00
Regime Geral de Previdência Social
Valores
(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da 1.515.144,61
Folha de Pagamento
(B) Contribuições liquidadas – Balancete de 1.515.144,95
Execução Orçamentária
(C) Contribuições pagas – Balancete de Execu- 1.299.336,37
ção Orçamentária
(D) Diferença (A – C) – Valor
215.808,24
(E) Diferença (D / A) – Percentual
14,24%

Fonte: Processo TC 4645/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015.
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade, devido à ausência de recolhimento de contribuições devidas ao regime geral de previdência da parte patronal.
Ainda, sugere-se determinar ao atual gestor ou quem venha a lhe suceder na gestão que adote as medidas administrativas necessárias para a caracterização ou elisão de
dano em virtude do pagamento de multas e juros decorrentes do pagamento em atraso de obrigações previdenciárias, nos termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de
www.tce.es.gov.br

apurar a responsabilidade e obter o ressarcimento, visto que tais despesas não atendem ao interesse público.
- Parecer do Ministério Público de Contas 642/2018
Salienta-se que é bastante por si mesmo a fundamentação constante da ITC 0339/2018-4 para a manutenção
do apontamento de irregularidade acima descrito, acerca do qual, tecem-se apenas argumentos adicionais neste parecer, conforme seguem.
Observa-se da irregularidade constante no item 3.3.1.1
do RT 0185/2017-1 (ausência de recolhimento das contribuições devidas ao RGPS) um recolhimento a menor a
quem de direito no montante de R$ 215.808,58 das contribuições patronais, submetendo ainda o Fundo a prejuízo potencial em razão da incidência de juros e correção monetária.
Ressalta-se que as contribuições patronais têm natureza
jurídica de tributo, por corresponderem à prestação pecuniária instituída em lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada, não cabendo ao
administrador público juízo de valor no tocante à oportunidade ou conveniência no perfazer da exação.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se
no sentido de que as irregularidades em questão configuram fato grave, de caráter insanável. Vê-se:
Registro de candidatura. Indeferimento. Eleições 2012.
Vereador. Rejeição de contas pelo TCE/ES. Ex-presidente da Câmara Municipal. Ausência de recolhimento de
contribuição previdenciária e extrapolação dos limites
de gastos pelo Poder Legislativo. Art. 29-A. Irregularidades insanáveis que configuram ato doloso de improbidade. Incidência da inelegibilidade do art. 1°, I, g, da LC
n° 64/90.
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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[...] 1. Nos termos da orientação fixada neste Tribunal,
o não recolhimento de verbas previdenciárias e a extrapolação dos limites de gastos pelo Poder Legislativo Municipal previstos na Constituição Federal são irregularidades insanáveis que configuram atos dolosos de
improbidade administrativa. 2. O saneamento do processo promovido pelo TCE com base na sua legislação específica, diante da quitação do débito, não tem o condão
de assentar a boa-fé e a ausência de dolo por parte do
recorrente, porquanto o dolo a se perquirir para a incidência da inelegibilidade por rejeição de contas se refere
às condutas irregulares praticadas. (Ac. de 19.8.2014 no
REspe nº 4366, rel. Min. Luciana Lóssio.) EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. ELEIÇÕES
2012. PREFEITO. REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TCE/PB. EXPRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. FATO SUPERVENIENTE SUSCITADO APÓS A INAUGURAÇÃO DA INSTÂNCIA ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. IRREGULARIDADE INSANÁVEL QUE CONFIGURA ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DO ART. 1°, I, G, DA LC
N° 64/90. OMISSÃO. AUSÊNCIA.EMBARGOS REJEITADOS.
1. O acolhimento dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, pressupõe a existência,
no acórdão embargado, de um dos vícios previstos no
art. 275 do Código Eleitoral. 2. O inconformismo que tem
como real objetivo novo julgamento da causa não pode
prosperar, porquanto ausentes os vícios previstos no art.
275 do Código Eleitoral. 3. Embargos rejeitados. (RESPE
Diário Oficial de Contas

3430, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,, DJE
22/04/2014).
Registro de candidatura. Indeferimento. Eleições 2012.
Prefeito. Rejeição de contas pelo TCE/PB. Ex-presidente da Câmara Municipal. Fato superveniente suscitado
após a inauguração da instância especial. Inadmissibilidade. Ausência de recolhimento de contribuição previdenciária patronal. Irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Incidência da inelegibilidade do art. 1°, I, g, da LC n° 64/90.
[...] 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, as alterações fáticas e jurídicas supervenientes ao registro, nos
termos do §10 do art. 11 da Lei nº 9.504/97, não podem
ser consideradas após inaugurada a instância especial. 2.
Nos termos da orientação fixada neste Tribunal, o não
recolhimento de verbas previdenciárias ou a ausência
de seu repasse à Previdência Social, seja a contribuição
dos servidores, seja a
patronal, são irregularidades insanáveis que configuram atos dolosos de improbidade administrativa, aptas
a atrair a incidência da inelegibilidade da alínea g do inciso I do artigo 1º da LC nº 64/90. (Ac. de 10.9.2013 no
REspe nº 3430, rel. Min. Luciana Lóssio)
Eleições 2012. Registro de candidatura. Indeferimento. Rejeição de contas. Inelegibilidade. Art. 1º, I, g, da
Lei Complementar nº 64/90. Incidência. 1. O descumprimento da Lei nº 8.666/93 e o não recolhimento de
contribuições previdenciárias constituem irregularidades insanáveis que configuram ato doloso de improbidade administrativa, para efeito da verificação da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90. 2. Para a caracterização da inelegibilidade prevista na alínea
g do inciso I do art. 1º da Lei das Inelegibilidades, não se
www.tce.es.gov.br

exige o dolo específico, bastando para tal o dolo genérico ou eventual, que se caracteriza quando o administrador assume os riscos de não atender aos comandos
constitucionais e legais, que vinculam e pautam os gastos públicos. 3. Para rever as alegações de que constariam dos autos os comprovantes do parcelamento da dívida junto ao INSS; de que a Corte de Contas teria acatado a documentação referente à prorrogação do contrato
de serviço; de que existia respectiva previsão contratual
e de que tal providência ocorreu dada a necessária continuidade do serviço público em benefício da coletividade, sem nenhum favorecimento, seria necessário o reexame dos fatos e das provas considerados pelo acórdão
regional, o que não é possível de ser realizado em sede
de recurso de natureza extraordinária, consoante reiteradamente decidido com apoio nas Súmulas nos 7 do STJ
e 279 do STF. (Ac. de 23.05.2013 no AgR-REspe nº 12726,
rel. Min. Henrique Neves.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR
64/90. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 25% EM EDUCAÇÃO E DE RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESPROVIMENTO.
1. A rejeição de contas do agravante em virtude da não
aplicação do percentual mínimo de 25% exigido no art.
212 da CF/88 configura irregularidade insanável e ato
doloso de improbidade administrativa, incidindo a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC 64/90 (REspe 246-59/SP, de minha relatoria, PSESS de 27.11.2012).
2. A ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias – parte patronal – também atrai a inelegibilidade prevista no mencionado dispositivo. Precedentes.
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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3. Agravo regimental não provido. (RESPE 7486, Rel. Min.
Fátima Nancy Andrighi,, DJ 29/11/2012)

do, nos termos do voto do Relator, que integra o presente Acórdão,

Na mesma esteira têm se pronunciado os Tribunais de
Contas, destacando-se, v.g., o Parecer Prévio Contrário à
Aprovação das contas do ex-prefeito do município de Juti
(TC 2571/2008), correspondentes ao exercício de 2007,
pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul, em virtude da constatação de diversas irregularidades, dentre as quais consta a não comprovação dos valores

CONSIDERANDO o repasse a menor das contribuições
retidas dos servidores e o não recolhimento da totalidade das obrigações patronais ao RPPS e RGPS, o que caracteriza descumprimento da Lei Municipal nº 773/05 e
da Lei Federal nº 8.212/91;

repassados aos Órgãos de direito, no caso o INSS, tanto
no que se refere às retenções na fonte, como às obrigações patronais.
Cabe trazer a baila o entendimento do Tribunal de Contas de Pernambuco exarado no processo de prestação de
contas quanto à irregularidade acima apontada:
PROCESSO T.C. Nº 1160000-7
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 16/08/2011
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO (EXERCÍCIO DE 2009)
INTERESSADO: Sr. SEVERINO JOSÉ CAVALCANTI FERREIRA
ADVOGADO: Dr. ÂNGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA
DA SILVA - OAB/PE Nº 16.554
RELATOR: CONSELHEIRO, EM EXERCÍCIO, MARCOS NÓBREGA
ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA
ACÓRDÃO T.C. Nº 506/11
VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo T.C.
nº 1160000-7, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do EstaDiário Oficial de Contas

CONSIDERANDO o indevido ordenamento de despesas
do Fundo Municipal de Saúde pelo Prefeito Municipal,
em desconformidade com o artigo 9º da Lei nº 8.080/90,
caracterizando invasão da competência do Secretário
Municipal de Saúde e gestor do FMS, prevista expressamente no artigo 3º, incisos II e III, da Lei Municipal nº
514/91;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, incisos II
e VIII, § 3º, combinados com o artigo 75, da Constituição
Federal, e no artigo 59, inciso III, alínea “b”, da Lei Estadual nº 12.600/04 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do
Estado de Pernambuco),
Julgar IRREGULARES as contas do Sr. Severino José Cavalcanti Ferreira, ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo, relativas ao exercício financeiro de 2009. Aplicar ao Sr. Severino José Cavalcanti
Ferreira multa no valor de R$ 4.000,00, prevista no artigo
73, III, da Lei Estadual n° 12.600/04, que deverá ser recolhida, no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado
deste Acórdão, ao Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do Tribunal por intermédio
de boleto bancário a ser emitido no sítio da internet deste Tribunal de Contas (www.tce.pe.gov.br).
Determinar, com base no disposto no artigo 69 da Lei Estadual nº 12.600/2004, que o(s) atual(is) gestor(es) do
www.tce.es.gov.br

FMS de João Alfredo, ou quem vier a sucedê-lo(s), adote(m) as medidas a seguir relacionadas, a partir da data
de publicação deste Acórdão, sob pena de aplicação da
multa prevista no inciso XII do artigo 73 do citado Diploma Legal:
Anexar à prestação de contas anual ata que aprovou o
Plano Municipal de Saúde e pareceres do
Conselho;
Recolher junto ao RGPS e ao INSS as contribuições previdenciárias devidas dos servidores e as obrigações patronais do ente, juntando os comprovantes;
Planejar as compras ou serviços a fim de adotar as corretas modalidades de licitação;
Anexar à prestação de contas anual certidão da composição dos membros do CMS;
Atentar que cabe ao gestor de direito a comprovação
efetiva e legal dos gastos públicos, conforme a legislação pertinente.
Determinar, ainda, que cópia do Inteiro Teor da Deliberação seja encaminhada ao Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, para conhecimento e providências
que entender cabíveis, em virtude do descumprimento
da Legislação Previdenciária.
Recife, 29 de setembro de 2011.
Conselheiro João Henrique Carneiro Campos – Presidente da Primeira Câmara
Conselheiro, em exercício, Marcos Nóbrega – Relator
Conselheira Teresa Duere
Fui presente: Dr. Guido Rostand Cordeiro Monteiro –
Procurador.
[...]
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VOTO DO RELATOR
A meu ver, a irregularidade mais grave dos autos diz respeito ao não repasse integral das contribuições previdenciárias ao RPPS e ao INSS. A Prefeitura deixou de repassar ao seu Fundo de Previdência, em 2009, percentual correspondente a 30% dos descontos feitos na folha de pagamento dos servidores efetivos e na contribuição patronal e 26% dos descontos e contribuições para o INSS. A sonegação do mencionado percentual de
descontos e contribuições para o INSS causa prejuízo aos contribuintes que sofrem os descontos salariais
que, não sendo recolhidos, implica em não poder contar o tempo de contribuição para efeito de aposentadoria e, de referência aos servidores que descontem para
o Fundo Previdenciário, são igualmente prejudicados,
porque o Fundo fica sem recursos para pagar proventos de aposentadoria e pensões de dependentes. Ademais a alegação de que realizou parcelamento junto ao
INSS não ilide a irregularidade, pois o erário municipal
será penalizado financeiramente com o pagamento de
juros e correção monetária à Receita Federal pela ausência dos repasses devidos, acarretando sacrifícios para toda a população do município que paga impostos e
taxas que deveriam ser aplicados em obras e serviços
públicos.
Em sua defesa nos autos o prefeito apresentou uma relação, sem assinatura de qualquer funcionário do Fundo,
da qual consta que no dia 08 de janeiro de 2010 foi repassado ao Fundo o valor de R$ 8.084,56, correspondente ao mês de dezembro de 2009 e que, no período entre 23-12- 2009 e 13-01-2010, foram repassados mais R$
6.397,72, valores esses omitidos na prestação de contas.
Na mesma relação consta que, de referência ao regime
Diário Oficial de Contas

próprio patronal, foram repassados ao Fundo, entre 08 e
13 de janeiro de 2010, mais R$ 16.769,00.
De acordo com o mencionado documento (fls. 564) foram repassados ao Fundo, relativamente ao descontado na folha de pagamento de 2009, mais R$ 9.347,83
do que o devido, enquanto relativamente à contribuição patronal, só foi repassado a menor a quantia de R$
15.154,59.
O documento em apreço é desprovido de qualquer valor probatório, pois não foi apresentada a documentação
comprobatória de seus registros, permanecendo, pois, o
levantamento feito pela Inspetoria Regional, que é baseado em documentos enviados pelo próprio Fundo na
Prestação de Contas.
[...]
Entre as atribuições do gestor do Fundo está a de adotar providências administrativas e até judiciais para obrigar o Poder Executivo a entregar ao órgão as contribuições previdenciárias descontadas dos servidores do município e as contribuições patronais relativas ao RPPS.
Todavia, sendo o prefeito o gestor do mencionado Fundo Municipal de Previdência, não poderia agir administrativa ou judicialmente contra si próprio, o que configurou uma situação de anomalia administrativa. Considero, portanto, mantida a irregularidade que enseja a aplicação de multa.

previdência (art. 40 e 195, I, da Constituição Federal)
é considerado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (Resolução n. 17/2010 alterada pela Resolução n.
2/2015) como irregularidade gravíssima.
Ressalta-se que a egrégia Primeira Câmara desse Tribunal de Contas, no julgamento da Prestação de Contas do
Fundo Municipal de Educação de Alegre, referente ao
exercício 2012, proferiu o Acórdão TC-764/2015, imputando multa ao gestor, por vislumbrar, tal como no caso
analisado, grave violação à norma, verbis:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nos autos do Processo TC2885/2013, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dez de junho de dois mil
e quinze, por maioria, nos termos do voto vencedor da
Conselheira convocada Márcia Jaccoud Freitas:
1. Julgar irregulares as contas do Fundo Municipal de
Educação de Alegre relativas ao exercício de 2012, sob
a responsabilidade de Maria Lúcia Rubini de Oliveira, na
forma do inciso III, alíneas “c” e “d” do artigo 84 da Lei
Complementar 621/2012;

Quanto aos documentos ausentes na Prestação de Contas, os defendentes alegam que estariam colacionados
no Anexo I apensado à peça de defesa, o que não ocorreu.

2. Imputar à citada responsável multa individual de R$
3.000 (três mil reais), na forma dos artigos 88 e 135, inciso I, da Lei Complementar 621/2012, em face da manutenção das seguintes irregularidades: a) ausência de repasse do imposto de renda retido na fonte à prefeitura;
b) não recolhimento de obrigações patronais; c) não recolhimento das contribuições do INSS e do IPAS, retidas
dos servidores e de terceiros;

Verbia gratia, o não recolhimento das cotas de contribuição previdenciária do empregador à instituição de

3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.

www.tce.es.gov.br
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Fica a responsável, no prazo de trinta dias, contados a
partir da publicação deste Acórdão, obrigada a comprovar perante o Tribunal o recolhimento da multa aplicada, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Vencido em relação aos itens 1 e 2 o Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva, que votou no sentido de: a) julgar regular com ressalvas a prestação de contas anual do Fundo Municipal de Educação de Alegre, relativa ao exercício de 2012, de responsabilidade da senhora Maria Lucia Rubini de Oliveira, então Secretária
Municipal de Educação, dando-lhe a devida quitação; b)
afastar as seguintes irregularidades: b.1) Ausência de repasse do Imposto de Renda Retido na Fonte à Prefeitura; b.2) Não recolhimento das Obrigações Patronais; b.3)
Não recolhimento das contribuições do INSS e do IPAS,
retidas dos servidores e de terceiros; e c)
determinar ao atual Secretário Municipal de Educação
de Alegre, no sentido de que providencie, junto ao setor contábil, a baixa imediata de valores recebidos apenas contabilmente, e envide esforços para que sejam recolhidos os valores devidos, caso haja, de IRRF, Obrigações Patronais e
de contribuições previdenciárias retidas dos servidores
e de terceiros, enxugando-se, assim, o passivo do Fundo
Municipal de Educação.
Ao mesmo tempo, sobressalta a gravidade da conduta,
o fato dela consubstanciar ato de improbidade administrativa, consoante art. 11, inciso I, da Lei n. 8.429/92[4].
Nesse sentido, a irregularidade verificada nesta prestação de contas consubstancia grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orDiário Oficial de Contas

çamentária, operacional ou patrimonial, vez que prejudicam a correta compreensão da posição orçamentária,
financeira e patrimonial do
Fundo, consoante art. 84, III, “d”, da LC n. 621/12.
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
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 Manter a seguinte irregularidade, apontada no item
3.3.1.1 do Relatório Técnico Contábil 185/2017, sob a
responsabilidade dos senhores Alcino Batista de Oliveira, Aline Martins Batista Valli, Juliana de Paula Louzada e
Rodrigo Soroldoni Braga:

inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar Estadual 621/2012, condenando-os à multa pecuniária individual de R$ 3.000,00 (três mil reais), com amparo no artigo 87, inciso IV c/c artigo 88 e artigo 135, inciso I da Lei
Complementar 621/2012;
3 Determinar ao atual gestor do Fundo Municipal de
Saúde de Muniz Freire que efetue o recolhimento das
obrigações devidas da parte patronal ao RGPS, mesmo
que relativas a exercícios anteriores, visando regularizar
a situação da entidade, na forma dos artigos 40, 149, §
1°, e 195, I e II, da Constituição Federal e que tome 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 da 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.
VOTO VISTA DO SENHOR CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

1.1 Ausência de recolhimento de contribuições devidas
ao regime geral de previdência

VOTO VISTA

Base legal: artigos 40, 149, §1º e 195, incisos I e II da
Constituição Federal

Com o propósito de me inteirar de forma mais completa sobre o tema tratado no processo referenciado, pedi
vista em sessão plenária, o que me permitiu elaborar o
voto que nesta oportunidade submeto à apreciação do
Colegiado.

2 Julgar IRREGULARES as contas dos senhores Alcino
Batista de Oliveira, Aline Martins Batista Valli, Juliana
de Paula Louzada e Rodrigo Soroldoni Braga à frente do
Fundo Municipal de Saúde de Muniz Freire no exercício de 2015, pela prática de ato ilegal, presentificado no
item 1.1 acima discriminado, com amparo no artigo 84,
www.tce.es.gov.br

I – RELATÓRIO

Cuidam os autos de processo de Prestação de Contas
Anual do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNIZ FREIRE, referente ao exercício de 2015, cujos agentes responSegunda-feira, 23 de julho de 2018
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sáveis foram os Srs. RODRIGO SOROLDONI BRAGA, ALCINO BATISTA DE OLIVEIRA, ALINE MARTINS BATISTA
VALLI e JULIANA DE PAULA LOUZADA.
Na Instrução Técnica Conclusiva 00339/2018-4, a Secretaria de Controle Externo de Contas opinou por julgar
irregulares as contas, concluindo nos seguintes termos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNIZ FREIRE, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC
297/16 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
dos os Srs. RODRIGO SOROLDONI BRAGA, ALCINO BATISTA DE OLIVEIRA, ALINE MARTINS BATISTA VALLI e JULIANA DE PAULA LOUZADA.
Conforme acima exposto não foram apresentados elementos suficientes ao afastamento as seguintes irregularidades:
2.1 Ausência de recolhimento de contribuições devidas
ao regime geral de previdência, infração aos artigos 40,
149, § 1°, e 195, I e II, da Constituição Federal.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, considerando que as irregularidades
mantidas, em relação ao item 2.1 desta instrução, representam grave infração à norma legal, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULARES as contas dos Srs. RODRIGO SOROLDONI BRAGA, ALCINO BATISTA DE OLIVEIRA, ALINE MARTINS BATISTA VALLI e JULIANA DE PAULA LOUZADA, no exercício de funções de ordenadores de despesas do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNIZ FREIRE, no exercício
de 2015, na forma do artigo 84, III, d da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Diário Oficial de Contas

E, ainda:
Com fundamento no artigo 135, I da Lei Complementar
Estadual 621/2012, que seja aplicada multa pecuniária
ao gestor responsável;
Com fundamento no artigo 87, VI da Lei Complementar
Estadual 621/2012, que seja determinado ao atual gestor, ou quem venha a sucedê-lo:
que efetue o recolhimento das obrigações devidas da
parte patronal ao RGPS, mesmo que relativas a exercícios anteriores, visando regularizar a situação da entidade, na forma dos artigos 40, 149, § 1°, e 195, I e II,
da Constituição Federal e que tome 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 da 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.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luciano Vieira elaborou o parecer PPJC 00642/2018-4 e manifestou-se de acordo com a Secretaria de Controle Externo de Contas, sendo ratificado integralmente no voto do relator.
II – FUNDAMENTOS:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
www.tce.es.gov.br

Quanto às irregularidades remanescentes, passo a expor
as razões que formaram meu convencimento.
II.1 – DAS IRREGULARIDADES:
Ausência de recolhimento de contribuições devidas
ao regime geral de previdência (Item 3.3.1.1 do RTC
185/2017-1)
Base legal: arts. 40, 149, § 1°, e 195, I e II, da Constituição Federal.
O Fundo Municipal de Saúde de Muniz Freire deixou de
recolher ao INSS, durante o exercício de 2015, o valor de
R$ 117.271.46 (tabela 03), referente à contribuição retida do servidor; e R$ 290.443,06 (tabela 04), referente à
contribuição patronal.
Tabela 03 – Contribuições previdenciárias – PATRONAL
ContribuiSaldo anLiquidado
ções previterior
denciárias
Regime Geral 172.297,67 1.515.144,95

Pago

Saldo a pagar Folha de Pagamento

1.396.999,56

290.443,06

1.515.144,61

Fonte: processo TC 4645/2016, arquivos digitais: DEMCPA, FOLRGP, BALVER.
Tabela 04 – Contribuições previdenciárias – SERVIDOR
Contribui- Saldo ante- Liquidado
Pago
Saldo a pa- Folha de
ções previrior
gar
Pagamento
denciárias
Regime Ge- 79.914,84 516.733,63 480.197,03 117.271,46 515.913,61
ral

Fonte: processo TC 4645/2016, arquivos digitais: FOLRGP, DEMCSE, BALFIN, DEMDFL, BALVER.
Em sede de defesa, os gestores, em síntese, alegaram
que em relação ao saldo anterior, há de se destacar que
este não deve ser considerado como saldo a recolher relativo ao INSS patronal da PCA, haja vista que deste montante, R$ 97.663,19 foram pagos em 2015 (DOC-003) e
R$ 94.314,60 foram cancelados através do Decreto nº.
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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7.019/2016 (DOC-004), inexistindo, portanto, saldo a recolher de INSS de exercício anterior.
Quanto ao saldo remanescente não recolhido no próprio
exercício financeiro de 2015 de R$ 215.808, este foi devidamente inserido em parcelamento de débito efetuado pelo município junto ao INSS, fato este que motivou o
gestor do exercício financeiro de 2016 efetuar o cancelamento do saldo remanescente inserido em parcelamento através do Decreto nº. 7.019/2016, (DOC-005), não
havendo, portanto, saldos a recolher em favor do INSS
relativo à contribuição patronal do exercício financeiro
de 2015.
No que se refere aos valores retidos de servidores, destacaram que do montante retido no próprio exercício
de 2015 de R$ 516.733,63, foram recolhidos no próprio
exercício a importância de R$ 480.197,03, representando 92,93% do montante retido no exercício.
A área técnica, após análise das justificativas e documentação encaminhada, verificou que em relação à contribuição previdenciária dos servidores, retido no exercício de 2015 no montante de R$ 516.733,63, foi recolhida
a importância de R$ 480.197,03, representando 92,93%
do montante retido no exercício. Do saldo anterior de
R$ 79.914,84, R$ 42.900,26 foi cancelado, conforme Demonstrativo da Dívida Flutuante de 2016.
Quanto à contribuição previdenciária patronal, a área
técnica verificou que do saldo remanescente de R$
215.808,58, foi cancelado conforme a listagem de cancelamentos de restos a pagar de INSS Patronal de 2015
(DOC-005), segundo a justificativa foi em decorrência de
parcelamento efetuado pelo município. No entanto, não
constou nenhum termo de parcelamento na documentação encaminhada, e mesmo se constasse, não seria suDiário Oficial de Contas

ficiente para afastar a divergência apontada, pois conforme a justificativa, o suposto parcelamento teria ocorrido
no exercício seguinte.
Também pontuaram que a diferença apontada está superior ao percentual aceitável de 10%, referente às contribuições previdenciárias da parte patronal, conforme
tabela a seguir:
Contribuições previdenciárias – unidade gestora Em R$
1,00
Regime Geral de Previdência Social
(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da
Folha de Pagamento
(B) Contribuições liquidadas – Balancete de
Execução Orçamentária
(C) Contribuições pagas – Balancete de Execução Orçamentária
(D) Diferença (A – C) – Valor
(E) Diferença (D / A) – Percentual

Valores
1.515.144,61
1.515.144,95
1.299.336,37
215.808,24
14,24%

Fonte: Processo TC 4645/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015.
Assim, sugeriu a área técnica pela manutenção desta irregularidade, devido à ausência de recolhimento de contribuições devidas ao regime geral de previdência da
parte patronal.
Ainda, sugeriu determinar ao atual gestor ou quem venha a lhe suceder na gestão que adote as medidas administrativas necessárias para a caracterização ou elisão de
dano em virtude do pagamento de multas e juros decorrentes do pagamento em atraso de obrigações previdenciárias, nos termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de
apurar a responsabilidade e obter o ressarcimento, visto que tais despesas não atendem ao interesse público.
Pois bem.
www.tce.es.gov.br

Quanto ao saldo remanescente a recolher da contribuição previdenciária do servidor no valor de R$ 36.536,60,
equivalente à 7,07% do valor retido, este percentual está
dentro do aceitável pela área técnica, e quanto ao saldo
anterior no valor de R$ 79.914,84, R$ 42.900,26 foi cancelado para inclusão em dívida fundada decorrente de
parcelamento, conforme Demonstrativo da Dívida Flutuante de 2016.
Diante do exposto, a área técnica afastou a irregularidade quanto a contribuição previdenciária retida do servidor. Acompanho integralmente a área técnica quanto ao
afastamento da irregularidade.
Quanto ao saldo remanescente a recolher da contribuição previdenciária patronal no valor de R$ 215.808,58, a
área técnica não aceitou as alegações das defesas, pois
não foi apresentado o termo de parcelamento junto ao
INSS.
Entretanto, verifiquei no processo TC 5163/2017 – Prestação de Contas Anual de Prefeito – exercício de 2016
– a inclusão de R$ 6.466.506,72 de parcelamento junto
ao INSS, evidenciado no Demonstrativo da Dívida Fundada Anexo XVI (documento digital 12), demonstrando que
houve o parcelamento.
Também assiste razão aos gestores quanto à dificuldade financeira enfrentada pelo município no exercício
de 2015, quanto à crise econômica apresentada nesse
exercício, conforme bem explanado no Relatório Técnico
00140/201-5, Processo TC 3532/2016-2 das Contas do
Governador, a saber:
[...] o Brasil passou em 2015 por uma das mais graves
crises econômicas da sua história, permanecendo em
2016, interrompendo um longo ciclo de prosperidade
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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que teve inicio com a estabilidade monetária alcançada
em meados da década de 90.
O desempenho da economia brasileira e do Espírito Santo em 2015 foi de forte retração da atividade econômica.
Esse resultado pode ser atribuído, no nível nacional como reflexo da expressiva deterioração das expectativas
dos agentes econômicos quanto ao desempenho econômico brasileiro nos próximos anos.
Muita incerteza provocada pela visão de que faltou ao
governo federal, demonstração de força política e determinação de alterar a política econômica na direção e na
magnitude que a situação exigia.
Quando isso foi ficando claro, ao longo de 2015, a confiança dos agentes econômicos, já abalada pela deterioração fiscal de 2014, caiu fortemente e as economias regionais foram, inevitavelmente, na mesma direção.
Do lado externo sofremos na medida em que as exportações perderam fôlego mesmo com a forte desvalorização do real. Já do lado interno, a demanda agregada
mais fraca reduziu as oportunidades dos negócios locais
crescerem. Em casos como esse, os efeitos negativos se
reforçaram, provocando perda de dinamismo com maior
intensidade.
O ano de 2015 finalizou com a continuidade da recessão
econômica em 2016 e de estagnação em 2017, um quadro difícil que implicará que o gestor permaneça atento à gravidade do momento e da importância do planejamento e da formulação de ações estratégicas prioritárias que visem minimizar os impactos da crise sobre o
município.
Confirmando o reflexo da crise no município, verifiquei
no processo TC 3821/2016 – Prestação de Contas Anual
Diário Oficial de Contas

de Prefeito exercício de 2015 – que houve uma queda na
arrecadação de aproximadamente 20%, ou seja, foi previsto R$ 59.000.000,00 e arrecadado R$ 47.465.349,88,
deixando de arrecadar R$ 11.534.650,20.
Diante do exposto, entendo que os gestores, diante da
gravidade econômica, tomaram uma decisão razoável,
dentre as opções possíveis, ao realizar o parcelamento das obrigações patronais junto ao INSS, evidenciado
através do Demonstrativo da Dívida Fundada Anexo XVI
(Processo TC 5163/2017).
Nesse cenário, vislumbro a presença de duas excludentes em torno dos fatos em apreço: uma de ilicitude, consubstanciada na crise econômica, a qual entendo como
caso fortuito ou força maior, dada sua imprevisibilidade
ou difícil previsão aliada à impossibilidade de ser evitada ou revertida; e a outra de culpabilidade, caracterizada
pela inexigibilidade de conduta diversa do agente.
Por conseguinte, diante do caso concreto, da crise econômica que assolou o país com reflexos no Estado do
Espírito Santo e no município em análise que registrou
uma queda de 20% em sua arrecadação, e quanto à proatividade do gestor em providenciar o parcelamento da
dívida referente ao saldo residual de 14,24%, afasto a ilicitude do fato apontado e a culpabilidade do gestor.
III – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), divergindo do entendimento da área técnica, do parecer ministerial e do Relator, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
www.tce.es.gov.br

Conselheiro
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas, em:
1.1. Afastar a seguinte irregularidade, conforme já fundamentado neste voto:
Ausência de recolhimento de contribuições devidas
ao regime geral de previdência (Item 3.3.1.1 do RTC
185/2017-1)
1.2. Julgar REGULARES as contas dos Srs. RODRIGO SOROLDONI BRAGA, ALCINO BATISTA DE OLIVEIRA, ALINE
MARTINS BATISTA VALLI e JULIANA DE PAULA LOUZADA, no exercício das funções de ordenadores de despesas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNIZ FREIRE,
no exercício de 2015, nos termos do inciso I, do art. 84,
da Lei Complementar Nº 621, 8 de março de 2012, dando quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85 do
mesmo diploma legal.
1.3. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Chamoun. Vencido o relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que votou por
julgar irregular com multa de R$ 3000,00 e expedição de
determinação.
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.
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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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
Lido na sessão do dia: 18/07/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 506/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06711/2016-1

1 RELATÓRIO

parecer, conforme seguem.

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial- SUPPIN referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da senhora Maria Cristina Marchini Ferri e
do senhor Sergio Muniz Gianordoli.

O controle interno pode ser definido como um sistema
organizado para controlar os próprios atos dos órgãos
públicos, verificando se as despesas estão alinhadas com
os princípios constitucionais da legalidade, economicidade e finalidade pública.

Inicialmente, a análise técnica formalizada no Relatório
Técnico 291/2017-9 (fls. 43/53) registrou indicativos de
irregularidades, que foram apontados na Instrução Técnica Inicial 510/2017-3 (fl. 54/55), com sugestão de citação aos responsáveis para apresentação de justificativas ou documentos que entendessem necessários, o
que foi acolhido na Decisão Monocrática 694/2017-3
(fls. 57/59).

Impõe-se destacar que os responsáveis pelo controle interno têm o dever legal e constitucional de determinar
ao órgão a adoção de medidas corretivas, visando sanar
as impropriedades verificadas, sob pena de responsabilidade solidária (art. 44 da LC nº. 621/12).

Após apresentação de justificativas (fls.72/73) encaminhada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento SEDES, os autos foram encaminhados à Secex Contas,
que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 698/20181 (fls. 94/102), mantendo a seguinte irregularidade :

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

AUSÊNCIA DE PARECER CONCLUSIVO NO RELATÓRIO DE
CONTROLE INTERNO

Exercício: 2015

Base legal: Art. 82 da Lei Complementar 621/2012

UG: SUPPIN - Superintendência Dos Projetos de Polarização Industrial

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador-Geral Luciano Vieira por meio do Parecer do Ministério Público de Contas 1082/2018-4 (fls. 106/107)
que transcrevo abaixo:

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: SERGIO MUNIZ GIANORDOLI, MARIA CRISTINA MARCHINI FERRI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
JULGAR REGULARES – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
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Revela-se evidente que o controle interno vem trazer
maior lisura e transparência à Administração Pública, garantindo que os impostos arrecadados e os recursos recebidos sejam aplicados, de forma eficiente e eficaz, em
prol da sociedade.
Vale anotar que tal sistema não se revela apenas como
um meio de fiscalizar a atuação dos gestores públicos,
mas, também, como uma maneira de auxiliá-los nas suas consecuções administrativas, garantindo um melhor
aproveitamento dos recursos públicos e também preservando a imagem política do jurisdicionado.

[...]

Cabe frisar, que incumbe ao controle interno comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal (art. 42, inciso II, da LC
nº. 621/12).

Salienta-se que é bastante por si mesmo a fundamentação constante da ITC 0698/2018-1 para a manutenção
do apontamento de irregularidade acima descrito, acerca do qual tecem apenas argumentos adicionais neste

Foi inconclusivo o relatório encaminhado pelo órgão de
controle interno no que tange as contas da unidade gestora, eis que não foi feita uma análise completa dos gastos efetuados para se concluir se as contas estão ou não

www.tce.es.gov.br
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condizentes com os princípios da Administração Pública,
ofendendo a Constituição da República.

A Instrução Técnica Conclusiva 698/2018-1 analisa os indicativos de irregularidades nos seguintes termos:

posto no Regimento Interno e em atos normativos do
Tribunal de Contas. [...]

No entanto, no caso vertente, entendeu o corpo especializado, tendo em vista a criação da Lei Complementar n.
856/2017 que pretende reorganizar o controle interno
no Estado do Espírito Santo, que esta irregularidade, de
per si, não macula a prestação de contas em sua integralidade, sendo suficiente expedir determinação.

DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES

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

Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja a prestação de contas de Sergio Muniz Gianordoli julgada REGULAR COM RESSALVA com fulcro no art.
84, inciso II, da LC n. 621/12, dando quitação ao responsável;
2 – seja a prestação de contas de Maria Cristina Marchini
Ferri julgada REGULAR, com fulcro no art. 84, inciso I, da
LC n. 621/2012, expedindo-se quitação à responsável; e

2.1 AUSÊNCIA DO PARECER CONCLUSIVO NO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
Base legal: art. 82, §2º, da Lei 621/2012, anexo 12 da IN
TC 28/2013 alterada pela IN TC 33/2014.
Segundo o relatório técnico:
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido no Anexo 03 da Instrução Normativa
nº 28/2013, encaminhado pelo gestor na presente Prestação de Contas, verificou-se a existência do Relatório de
Controle Interno – RELUCI de nº 27/2015, emitido pela
Secretaria de Estado de Controle e Transparência, com a
seguinte conclusão:

3 – nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012,
sejam expedidas as determinações propostas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
a fls. 101/102.

Tendo como parâmetro as análises procedidas, concluímos que as informações relativas às atividades da unidade central de controle interno referente as contas do
ano-exercício 2015 encontram-se consolidadas neste Relatório de Controle Interno

Por fim, com fulcro no inciso III[3] do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único[4] do art. 53
da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este
Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento

Vê-se que o relatório encaminhado é inconcluso acerca
das contas da unidade gestora, emitindo apenas informação sobre a consolidação das atividades da unidade
central de controle interno realizadas no âmbito da unidade gestora que encaminha estas contas.

É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO

O artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 é taxativo ao
estabelecer que,

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.

Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o dis-
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O Anexo 12 da Instrução Normativa 28/2013, vigente à
época do encaminhamento destas contas, estabeleceu
os requisitos mínimos a serem observados no Relatório
e Parecer do Controle Interno, acerca das contas dos administradores e demais responsáveis de despesas estaduais, o que se constata não atendido pelo relatório encaminhado na presente prestação de contas.
O responsável pela UG prestadora de contas tomou ciência do relatório, conforme pronunciamento expresso
(Arquivo PROEXE) e o encaminhou mesmo que inconclusivo.
Desta forma, sugere-se a citação do responsável para que apresente razões de justificativa em relação ao
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.
Das justificativas
O responsável traz as seguintes justificativas acerca da
ausência de Parecer Conclusivo no Relatório de Controle Interno:
Da análise das justificativas
Antes da análise das justificativas prestadas pelo responsável, faz-se necessário uma explanação acerca da exigência, forma e conteúdo do Relatório e Parecer concluSegunda-feira, 23 de julho de 2018

45

ATOS DA 1a CÂMARA

sivo do Controle Interno.
A Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica
do TCE-ES) no seu artigo 82 estabelece o seguinte:
Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do
Tribunal de Contas.
§ 1º No julgamento das contas anuais a que se refere o
caput deste artigo serão considerados os resultados dos
procedimentos de fiscalização realizados, bem como os
de outros processos que possam repercutir no exame da
legalidade, legitimidade, economicidade, efetividade e
razoabilidade dos atos de gestão.
§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno, os quais deverão conter os elementos indicados em
atos normativos do Tribunal de Contas.

direta dos Poderes Executivos Municipais e Estadual, exceto aqueles relacionados nos artigos 5º a 10 desta instrução normativa, para fins de julgamento pelo Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, compreenderá o
rol de documentos integrantes do ANEXO 03, acompanhados do relatório e do parecer conclusivo emitido pelo
controle interno, sobre as contas do ordenador de despesas do respectivo órgão ou unidade, contendo os elementos indicados no ANEXO 12. (grifo nosso)
§ 2º Os gestores dos Fundos Especiais, quando constituídos como órgãos de gestão independentes das Secretarias Estaduais ou Municipais, deverão apresentar suas
prestações de contas anuais independentes dos ordenadores de despesas das Secretarias a que se encontram
vinculados, observando o que dispõe o “caput” deste artigo.
ANEXO 12 RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO RELATÓRIO
[...]

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

5. Parecer conclusivo

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

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

Art. 4º O conteúdo das contas a serem prestadas pelos
ordenadores de despesas da administração direta e in-

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
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Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
a responsabilidade do Sr. [gestor responsável], relativa
ao exercício de [exercício a que se refere a prestação de
contas], com objetivo de:
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Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame representam [adequadamente, adequadamente
com ressalvas ou inadequadamente] a prática de atos de
gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos
recursos públicos, no exercício de referência da prestação de contas. (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que esta Corte regulamentou,
com base na lei, sobre o Relatório e Parecer Conclusivo
do Controle Interno.
Não obstante, o gestor responsável encaminhou, no arquivo RELUCI, Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão
de Controle Interno, emitido pela Secretaria de Estado
de Transparência e Controle Interno – SECONT, com a seguinte conclusão:
Tendo como parâmetro as análises procedidas, concluímos que as informações relativas às atividades da unidade central de controle interno referente as contas do
ano-exercício 2015 encontram-se consolidadas neste Relatório de Controle Interno
O responsável pelas contas da unidade gestora (Sr. Sergio Muniz Gianordoli) tomou conhecimento do teor do
parecer, conforme pronunciamento encaminhado no arquivo digital PROEXE e o encaminhou em desconformidade com a legislação citada.
As alegações apresentadas, indicando a possibilidade de
o Controle Interno se abster de emitir opinião acerca das
contas, com fundamento nas disposições da Resolução
CFC 820/1997 (Norma de Auditoria das Demonstrações
Contábeis NBC T 11) não merecem prosperar, visto que
tal norma foi revogada pela Resolução CFC 1203/2009,
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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e, atualmente, após convergência para as normas internacionais, a Resolução CFC Nº. 1.232/09, que aprovou a
NBC TA 705 – Modificações na Opinião do Auditor Independente, vigente em 2016, em seu item 25 estabeleceu que,
25. Quando o auditor se abstém de expressar uma opinião devido à impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente, ele deve especificar no
parágrafo da opinião que:
(a) devido à relevância do(s) assunto(s) descrito(s) no parágrafo sobre a base para abstenção de opinião, o auditor não conseguiu obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar sua opinião de auditoria; e, consequentemente,
(b) o auditor não expressa opinião sobre as demonstrações contábeis. (g.n.)
Pode-se verificar que as normas de auditoria independente, trazidas pelo defendente, exigem uma manifestação expressa do auditor quanto à abstenção de opinião,
o que não se vê na conclusão do parecer de controle interno apresentado para os fins desta PCA.
Por outro lado, observa-se que o estado do Espírito Santo, por meio da Lei Complementar nº 856/2017 (artigos
3º, IX e 6º, XVII), regulamentada pelo Decreto Nº 4131R, de 18 de julho de 2017, (reorganiza a estrutura da SECONT – Órgão Central do Sistema de Controle Interno)
indicando a necessidade de implantação das Unidades
Executoras de Controle Interno em cada Órgão estadual
com o objetivo de atender o disposto no artigo 82 da Lei
Complementar nº 621/2012. É o que se extrai do artigo
1º do referido decreto, transcrito a seguir:
Art. 1°. Os órgãos da Administração Direta e as entidaDiário Oficial de Contas

des da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual, exceto Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, deverão instituir a Unidade Executora de Controle Interno - UECI, definida no inciso IX do art. 3º da Lei
Complementar nº 856/2017, no prazo de 60 dias a contar da data de publicação deste Decreto. (g.n)

INDUSTRIAL – SUPPIN, exercício de 2015, sob a responsabilidade da Sra. Maria Cristina Marchini Ferri e do Sr.
Sérgio Muniz Gianordoli.

Verifica-se, também, que o exercício de 2015 foi o primeiro em que se exigiu (regulamentou), na PCA, a apresentação do parecer conclusivo do controle interno, embora o dispositivo legal que fundamenta tal exigência
fosse mais antigo. A falta de conclusão no parecer, em si,
não indica necessariamente a existência de mácula grave nas contas, entretanto, caso persista, poderá ensejar
proposição de irregularidade grave nas futuras prestações de contas.

AUSÊNCIA DO PARECER CONCLUSIVO NO RELATÓRIO
DE CONTROLE INTERNO

Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade, para o responsável que assinou o relatório
PROEXE, Sr. Sergio Muniz Gianordoli e afastar a irregularidade para a Sra. Maria Cristina Marchini Ferri, pois não
assinou e não participou do processo de fechamento da
prestação de contas do exercício de 2015, e expedir determinação ao atual gestor da unidade gestora em análise para que adote as medidas administrativas necessárias e suficientes para a implantação da Unidade Executora de Controle Interno, nos moldes previstos Lei Complementar nº 856/2017 (artigo 3º, IX) e no artigo 1º do
Decreto Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017, de forma a
possibilitar o encaminhamento de parecer com opinião
conclusiva do controle interno nas futuras prestações de
contas do órgão.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS DE POLARIZAÇÃO
www.tce.es.gov.br

Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade
sob a responsabilidade do Sr. Sérgio Muniz Gianordoli.

Base legal: art. 82, §2º, da Lei 621/2012, anexo 12 da IN
TC 28/2013 alterada pela IN TC 33/2014.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR as contas da Sra.
Maria Cristina Marchini Ferri, na forma do artigo 84, I
da Lei Complementar Estadual 621/2012, e REGULAR
COM RESSALVA as contas do Sr. Sergio Muniz Gianordoli, na forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012, no exercício de funções de ordenadores de despesas da SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL – SUPPIN, no exercício
de 2015.
Sugere-se, ainda, determinar à SUPERINTENDENCIA DE
PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL – SUPPIN, na
pessoa de seu atual gestor, que:
Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017, no
prazo estipulado no artigo 1º do Decreto Nº 4131-R, de
18 de julho de 2017;
Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (SECONT), em
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.

doli frente à Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial – SUPPIN no exercício de 2015, na forma
do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando plena quitação ao responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal;

Face ao permissivo legal concedido pela Lei Complementar Estadual 856/2017, que dispõe sobre a reorganização da estrutura organizacional e competências da
Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT, proponho o afastamento do indicativo de irregularidade com recomendação à atual gestão para que,
nas futuras prestações de contas encaminhe parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (SECONT), em
atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012;

1.3.1 Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017,
no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto Nº 4131-R,
de 18 de julho de 2017;

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, divergindo do 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.

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

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

2. Unânime.

Relator

3. Data da Sessão: 09/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. Por afastar a irregularidade apontada no RT
291/2017-9:
1.1.1 ausência do parecer conclusivo no relatório da
unidade de controle interno. Base legal: art. 82, § 2º da
Lei 621/2012; anexo 12 da IN TC 28/2013 alterada pela
IN TC 33/2014.
1.2. Por julgar REGULARES as contas da senhora Maria
Cristina Marchini Ferri e do senhor Sergio Muniz GianorDiário Oficial de Contas

1.3. Por recomendar ao atual gestor para que:

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
www.tce.es.gov.br

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- 507/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07200/2016-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SEMPLA - Secretaria de Planejamento, Orçamento e
Gestão de Aracruz
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: GILTON LUIS FERREIRA, LARYSSA VIALE BARONI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DE
ARACRUZ – EXERCÍCIO DE 2015 – JULGAR CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento
e Gestão de Aracruz, referente ao exercício de 2015, sob
a responsabilidade da senhora Laryssa Viale Baroni e do
senhor Gilton Luis Ferreira.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e EcoSegunda-feira, 23 de julho de 2018
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nomia – NCE elaborou o Relatório Técnico 267/2017
(fls. 09/21) e a Instrução Técnica Inicial 429/2017 (fls.
22/23), com sugestão de citação do senhor Gilton Luis
Ferreira para apresentação de razões de defesa, o que foi
acolhido na Decisão Monocrática 696/2017 (fls. 25/26).
Devidamente citado, o gestor anexou aos autos suas justificativas (fls. 32/98).
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 747/2018 (fls.
100/107), opinando pela regularidade com ressalva das
contas do senhor Gilton Luis Ferreira em razão da manutenção da irregularidade relativas à ausência de inventário de bens imóveis de uso da unidade gestora, bem como pela regularidade das contas da senhora Laryssa Viale Baroni.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 1343/2018 – fls. 111/114).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
A Instrução Técnica Conclusiva 747/2018 (fls. 100/107)
analisa os indicativos de irregularidades nos seguintes
termos:
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
2.1 Ausência de inventário de bens imóveis de uso da
Diário Oficial de Contas

unidade gestora (Item 3.2.2.1 do RT 267/2017-5).
Base legal: artigos 85, 89, 94 a 96, 104 e 105 da Lei Federal 4.320/64.
Conforme relatado no RT 267/2017-5:
Ao analisar o demonstrativo do arquivo INVIMO, constata-se que ele não apresenta as informações adequadas,
apenas informam sobre a adoção dos procedimentos
contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos Municípios com base na IN TC nº 36/2016.
Ressalta-se que os prazos dados para as unidades gestoras de adaptarem às novas regras contábeis dizem respeito ao levantamento necessário, reavaliações e implantação de um novo sistema de controle patrimonial,
e que, a Instrução Normativa nº 36/2016, de 23 de fevereiro de 2016, revogou as Resoluções TC 221/2010,
242/2012, 258/2013 e 280/2014, estabelecendo novos prazos limites para implantação das novas regras de
mensuração dos ativos constantes do imobilizado das
entidades públicas, contudo, a ação prevista em seu anexo único não dispensa o encaminhamento de inventários
de bens móveis e imóveis.
Dessa forma, sugere-se citar o gestor responsável a encaminhar justificativas pela ausência do inventário, tendo em vista o art. 96 da Lei 4320/64.
JUSTIFICATIVA:
Depreende-se da Instrução Técnica Inicial nº 429/2017,
que a Área Técnica do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, ao analisar as contas do Justificante na
condição de gestor da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Município de Aracruz no exercício
de 2015, identificou uma única suposta irregularidade,
capitulada no Item 3.2.2.1 da ITI, qual seja, a “ausência
www.tce.es.gov.br

de inventário de bens móveis e imóveis de uso da unidade gestora”.
Nesse sentido, a conclusão da ITI foi notificar o então Secretário do Município de Aracruz para apresentar as suas
justificativas em relação à suposta irregularidade apontada.
Pois bem. Logo de início, cumpre registrar que não possui razão a indicação de responsabilidade do então Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão em razão da suposta irregularidade, haja vista que
a atividade entendida pela área técnica do Tribunal de
Contas como ausente é atribuída pela legislação municipal a outro órgão da Administração, isto é, precisamente, à Secretaria Municipal de Suprimentos e à Secretaria
Municipal de Finanças.
Embora o Município de Aracruz se organize sobre o modelo de gestão desconcentrada, estabelecido pela Lei
Municipal nº 3.337/2010, é necessário observar que a
desconcentração operada por essa norma não permeou
sobre atividades específicas, comuns à totalidade dos órgãos municipais e/ou incompatível com a natureza de algum deles. Nesses casos, a legislação municipal alocou
as atribuições de forma concentrada sob a competência
de órgãos com expertise e estrutura adequadas para realizá-las.
A propósito, o artigo 10 da Lei de Desconcentração Administrativa de Aracruz estabelece o seguinte:
Art. 10. A Secretaria Municipal de Finanças centralizará
a gestão orçamentária, contábil, financeira e patrimonial
do município, promovendo todos os atos pertinentes
previstos na Lei Federal nº. 4.320/64, Lei Complementar
nº. 101/2000 e demais normas e instruções baixadas peSegunda-feira, 23 de julho de 2018
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la Secretaria do Tesouro Nacional, Tribunal de Contas do
Estado e demais órgãos competentes, ficando ainda responsável pela emissão de empenhos e ordens de pagamento, conforme solicitado pelos ordenadores de despesa.
Dessa forma, observando a desconcentração da Lei
3.337/2010, a estruturação e divisão administrativa do
Poder Executivo de Aracruz, estabelecidas pela Lei Municipal nº 3.652/2013, baseou-se na especificidade e na
natureza das atribuições a serem exercidas por cada Órgão, reservando à Secretaria Municipal de Suprimentos
a competência, e responsabilidade, de realizar o inventário patrimonial das demais estruturas da Administração
Municipal Direta, e à Secretaria Municipal de Finanças a
obrigação de realizar sua gestão contábil, atendendo às
exigências da legislação pertinente.
Para que não reste dúvida, vale transcrever os artigos 16,
I, VIII e IX, e o artigo 22, XIX, da Lei 3.652/2013:
Art. 16. A Secretaria de Suprimentos do Município de
Aracruz tem as seguintes atribuições e competências:
I - planejar e coordenar a execução de atividades relativas à aquisição, guarda, distribuição e controle de material permanente e de consumo para a Prefeitura;
(...)
VIII - estabelecer política de armazenamento e guarda
de materiais para todas as unidades da Prefeitura, administrando os almoxarifados central e setorial, padronizando e definindo mecanismos de controle e registros
dos bens;

conservação de bens móveis e imóveis;
Art. 22. A Secretaria de Finanças de Aracruz tem as seguintes atribuições e competências:
(...)
XIX - coordenar as atividades contábeis em geral, bem
como o registro, o acompanhamento e o controle contábil da administração orçamentária, financeira e patrimonial;
De outro lado, a Lei Municipal nº 3.652/2013 reservou à
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão a competência para os assuntos inerentes à sua natureza específica. Senão, vejamos o seu artigo 10º:
Art. 10. A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Município de Aracruz tem as seguintes atribuições e competências:
I – coordenar o planejamento do Município e das ações
e políticas voltadas para a gestão estratégica e o desenvolvimento urbano;
II – realizar as funções de assessoramento, planejamento, coordenação, supervisão, orientação técnica, controle, execução e avaliação, em nível central, dos planos e
projetos estratégicos para o município de Aracruz.
III – estruturar sistemas de monitoramento e avaliação
de indicadores de desempenho e resultado no âmbito da
Administração Pública Municipal;

(...)

IV – coordenar a formulação e o controle da execução
das políticas, programas e ações voltadas à transformação e melhoria da qualidade da gestão da Administração
Pública Municipal;

IX - coordenar, executar e controlar as atividades relacionadas à administração de patrimônio, manutenção e

V - elaborar, em articulação com os demais órgãos da
Prefeitura, o Plano Estratégico Municipal, do Plano Plu-
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rianual e da proposta orçamentária, bem como o acompanhamento, monitoramento e avaliação de sua execução;
VI – promover estudos e ações para o desenvolvimento
da Cidade e garantindo sua compatibilidade com o Planejamento Estratégico, com o Plano Plurianual e com as
Leis Orçamentárias Anuais;
VII - normatizar, orientar e monitorar os procedimentos
de planejamento e orçamento governamentais para todos os órgãos da Prefeitura;
VIII – elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos
Orçamentos anual e plurianual, processados de acordo
com metodologia que assegure a participação popular;
IX - elaborar estudos e projetos de natureza socioeconômica e de desenvolvimento urbanístico;
X – elaborar, revisar, regulamentar e fiscalizar o Plano Diretor do Município;
XI – captar e negociar recursos, convênios e assistência
técnica e financeira junto a órgãos institucionais nacionais e internacionais para as ações, planos e programas
municipais;
XII - gerir os convênios para captação de recursos financeiros firmados pela Prefeitura Municipal;
XIII - desempenhar outras competências afins.
Como se vê, o sistema de desconcentração administrativa de Aracruz está pautado nos princípios da legalidade,
instrumentalidade, razoabilidade e eficiência, visto que
atribui aos órgãos municipais competências e responsabilidades próprias à suas naturezas e congrega em Secretarias específicas o exercício de atividades comuns a toda a Administração, estruturando-as para tanto.
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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É assim que, por exemplo, a Secretaria Municipal de Suprimentos de Aracruz foi instituída com a atribuição específica de concentrar os processos licitatórios e a gestão de bens patrimoniais da Administração como um todo. Tanto isso é verdade que se fossem pulverizadas tais
atividades em cada órgão da Administração Municipal a
Secretaria de Suprimentos consequentemente deixaria
de existir por esvaziamento de suas atribuições.

Ante ao exposto, forçosa a conclusão de que o que competia e o que era possível ao então Secretário Municipal
de Planejamento, foi por ele realizado. Entretanto, não
lhe era dado obrigar as Secretarias relacionadas a cumprirem com suas obrigações relativas ao inventário patrimonial de bens dos Órgãos da Administração Municipal,
dentre os quais a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Outra prova nesse sentido é que outras estruturas do
Poder Executivo de Aracruz, cujas atribuições correspondem à natureza específica de suas finalidades, como é o
caso da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, não são dotadas de equipamento material, humano e orçamentário para realizar a administração das atividades que não lhe são próprias. Os equipamentos, recursos financeiros, servidores públicos indispensáveis ao
controle de entrada, manutenção e saída de bens patrimoniais, e ao registro contábil de todas essas operações,
por exemplo, estão alocados, respectivamente, na Secretaria Municipal de Suprimentos e na Secretaria Municipal de Finanças, e não na Secretaria de Planejamento,
justamente porque são aquelas as Pastas do Executivo
que detém tais atribuições.

Como se vê, Excelência, por tudo, a atribuição legal de
realizar o inventário de bens da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão de Aracruz não era do Gestor do Órgão, mas sim da Secretaria Municipal de Suprimentos (a que compete catalogar os bens, efetuar seus
registros e anotações e confeccionar o respectivo inventário), e da Secretaria de Finanças (que tem a atribuição
legal para realizar todos os registros contábeis alusivos
ao acervo patrimonial inventariado).

Para encerrar o debate, vale confirmar a tese que estamos apresentando trazendo a lume a disciplina estabelecida pela Instrução Normativa SPA 001/2012 e pela Instrução Normativa SCL nº 003/2014, ambas editadas pela própria Secretaria Municipal de Suprimentos de Aracruz, aprovadas respectivamente pelos Decretos Municipais 24.351/2012 e 27.767/2017, e que regulamentam o
exercício da competência da aludida Secretaria para realização do inventário de bens das demais estruturas da
Administração Municipal.
Diário Oficial de Contas

Deste modo, não deve ser atribuída ao Justificante qualquer responsabilidade por eventual ausência de apresentação do inventário de bens da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão de Aracruz relativo ao exercício de 2015, muito menos com repercussão sobre suas
contas relativas ao mesmo período. Em último caso, não
sendo sanada a ausência apontada, deve a responsabilidade por sua ocorrência ser atribuída a quem legalmente tinha o dever de realizá-la, isto é, as Secretarias Municipais de Suprimentos e a Secretaria Municipal de Finanças de Aracruz.
O que se defende nesta manifestação é justamente que
se aplique no caso em apreciação a essência do modelo de desconcentração vigente na Administração Municipal de Aracruz, a qual atribui a responsabilidade de gestão àquele com competência legal para a atividade corwww.tce.es.gov.br

respondente.
DA ANÁLISE:
A defesa relata que não possui razão a indicação de responsabilidade do então Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão em razão da suposta irregularidade, já que a atividade entendida pela área técnica
do Tribunal de Contas como ausente é atribuída pela legislação municipal a outro órgão da Administração, mais
precisamente, à Secretaria Municipal de Suprimentos e
à Secretaria Municipal de Finanças devido a desconcentração administrativa, estabelecida pelas Leis Municipais
n.º 3.337/2010 e n.º 3.652/2013.
Assim, segundo a defesa, os equipamentos, recursos financeiros, servidores públicos indispensáveis ao controle de entrada, manutenção e saída de bens patrimoniais,
e ao registro contábil de todas essas operações, por
exemplo, estão alocados, respectivamente, na Secretaria Municipal de Suprimentos e na Secretaria Municipal
de Finanças, e não na Secretaria de Planejamento, justamente porque são aquelas as Pastas do Executivo que
detém tais atribuições, conforme estabelecida pelas Leis
Municipais n.º 3.337/2010 e n.º 3.652/2013.
Vale ressaltar que, a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de Aracruz é uma Unidade Gestora, assim como tal, realiza atos de gestão, orçamentária, financeira, patrimonial e de controle cujo titular está sujeito à prestação de contas nos termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
Em consulta ao sistema CidadES deste tribunal, constatou-se tanto na Secretaria Municipal de Suprimentos
quanto na Secretaria Municipal de Finanças, que os inventários de bens imóveis não foram encaminhados no
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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exercício de 2015, com a seguinte justificativa (Arquivo
INVIMO):

verificar sua existência no final do exercício (levantamento do inventario anual).

ITEM 051-INVIMO:

Com isso, verifica-se que a defesa fez certa confusão, já
que o normativo citado não é cabível para justificar a
prorrogação dos prazos.

Considerando a Instrução Normativa TC nº 036 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 e conforme o Anexo único da referida IN, Item 7, o prazo limite para preparação de sistemas e outras providências de implantação do reconhecimento, mensuração e evidenciação dos
bens móveis, imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão, reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultura e infraestrutura) foi prorrogado para 31/12/2018.
Assim o município de Aracruz está dentro dos prazos legais para envio do Inventário Anual dos Bens Imóveis.
O gestor menciona que a Instrução Normativa n. º 36 de
23 de fevereiro de 2016 do TCE-ES estipulou os novos
prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis
patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos Municípios.
No entanto, o prazo concedido, não isenta os jurisdicionados de manterem controle permanente sobre todos
os seus bens móveis, imóveis e intangíveis já registrados
em sua contabilidade utilizando a metodologia anterior
à edição do MCASP, qual seja, registro contábil pelo valor histórico, bem como manutenção de registro sintético extra contábil (relação individualidade de bens) que
garanta a identificação e a guarda dos mesmos, conforme exigência dos artigos 94, 95, 96 e 106 da Lei Federal
nº 4320, de 17 de março de 1964, e suas alterações. Nesse passo, todos os anos os registros analíticos devem ser
conciliados com a contabilidade pelo valor histórico para
Diário Oficial de Contas

Já no exercício de 2016, novamente em consulta ao sistema CidadES deste tribunal, verificou-se que a Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
encaminhou o inventário de bens imóveis sem informações/conteúdo, assim como, a Secretaria Municipal de
Suprimentos e a Secretaria Municipal de Finanças
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade. Entretanto, sugere-se ressalvar a irregularidade, tendo em
vista que os bens imóveis de uso de unidade gestora podem estar sob o controle de outras unidades da prefeitura, já que não se encontram registrados em sua contabilidade. Nesse sentido, sugere-se determinar ao atual
gestor que nas futuras prestações de contas reconheça
os bens imóveis de uso próprio existentes e encaminhe
inventário físico dos mesmos.

mentados integralmente até o final do exercício de 2015.
Ambas as Resoluções foram revogadas pela Instrução
Normativa TC 036, de 23 de fevereiro de 2016, na qual
restou configurado que os municípios teriam prazos-limites para preparação de sistemas e outras providências de implantação e obrigatoriedade dos registros contábeis.
Face ao permissivo legal acima exposto, proponho o
afastamento do indicativo de irregularidade com recomendação à atual gestão para que, nas futuras prestações de contas, reconheça os bens móveis de uso próprio existentes e encaminhe inventário físico dos mesmos
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, divergindo do 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

Em que pese o exposto, cabe ressaltar que, no que se refere aos procedimentos contábeis e patrimoniais, ocorreram, a partir de 2014, alterações na legislação vigente
que regulamentaram os prazos-limites para preparação
de sistemas e a obrigatoriedade dos registros contábeis.

1. ACÓRDÃO

De acordo com a Resolução TC 258, de 7 de maio de
2013, os Municípios estavam autorizados a levantar toda situação patrimonial e as devidas reavaliações até
31/12/2014. Já em 18 de novembro de 2014, foi editada
a Resolução TC 280/14, a qual normatizou que os Procedimentos Contábeis Patrimoniais do MCASP (Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público) fossem imple-

1.1. Julgar REGULARES as contas do senhor Gilton Luis
Ferreira frente à Secretaria Municipal de Planejamento,
Orçamento e Gestão de Aracruz, no período de 01/07
a 31/12/2015, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei
Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma
legal;

www.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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1.2. Julgar REGULARES as contas da senhora Laryssa
Viale Baroni frente à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de Aracruz, no período de
01/01 a 30/06/2015, na forma do inciso I, do artigo 84
da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação
à responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal;
1.3. Recomendar ao atual gestor que, nas futuras prestações de contas, reconheça os bens móveis de uso próprio existentes e encaminhe inventário físico dos mesmos;
1.4. Após, o trânsito em julgado, arquivar os presentes
autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Diário Oficial de Contas

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 508/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 01818/2017-5
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2016
UG: PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS,
VICTOR DA SILVA COELHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 4º BIMESTRE DE
2016 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre omissão no encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral referente
ao 4º 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.
Mediante a Instrução Técnica 42/2018, a área técnica registra que, conforme comprovantes anexos, a Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim efetuou, através
do Sistema CidadES, o encaminhamento e a homologação da Prestação de Contas referente 4º bimestre (exerwww.tce.es.gov.br

cício de 2016), promovendo, dessa forma, o saneamento
da omissão objeto dos autos.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luciano Vieira (Parecer 1493/2018).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Tendo em vista o encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral referente ao 4º 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 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 arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso IV da Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (reSegunda-feira, 23 de julho de 2018
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lator).

NA DE MACEDO:

la Secretaria de Engenharia, nos seguintes termos:

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).

1 RELATÓRIO

“[...]

Trata o processo de expediente – Ofício PGJ/Nº
2480/2017, em nome da Procuradora-Geral de Justiça,
senhora Elda Márcia Moraes Spedo, autuado como Representação em face da Prefeitura Municipal de Sooretama.

3 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Anexo ao ofício, há farta documentação – cópia do Inquérito Civil MPES nº 2014.0026.9169-88, dando conta
de supostas irregularidades na “contratação de empresa para recebimento, armazenamento, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domiciliares,
oriundos das coletas efetivadas por esta municipalidade” – Pregão Presencial nº 61/2013 – realizado pela Prefeitura Municipal de Sooretama.

I – ser redigida com clareza;

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 509/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 08389/2017-4

Foram os autos encaminhados a SecexEngenharia para
exame prévio de admissibilidade. Este elaborou a Manifestação Técnica 105/2018, onde opina pelo não conhecimento da presente representação.

Classificação: Controle Externo - Fiscalização – Representação

O Ministério Público de Contas opinou no mesmo sentido no Parecer 1081/2018 da lavra do Procurador Especial de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva.

UG: PMS - Prefeitura Municipal de Sooretama

É o relatório.

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

2 FUNDAMENTAÇÃO

Representante: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO

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

Responsável: ESMAEL NUNES LOUREIRO, GILCILENE
MOROZINI
REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECER – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RAN-

Diário Oficial de Contas

Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada pewww.tce.es.gov.br

Aplicam-se às Representações os requisitos de admissibilidade da denúncia, quais sejam:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
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.
Verifica-se que a Promotora de Justiça Graziella Maria Deprá Bittencourt Gadelha (sic) formaliza Denúncia
em face da Prefeitura Municipal de Sooretama a partir
de documentação oriunda do Inquérito Civil nº MPES –
2014.0026.9169-88 relativo a supostas irregularidades
nas contratações de empresas para recebimento, armazenamento, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, oriundos de coletas (lixo) no Município de
Sooretama (Pregão Presencial n° 061/2013), e dos apontamentos consignados na Manifestação Técnica - MT nº
043/2017 (constante no referido Inquérito Civil).
Vislumbra-se que o encaminhamento de cópia do Inquérito Civil nº MPES – 2014.0026.9169-88 tem por objetivo
que este Tribunal de Contas apure os documentos e denúncia anônima nele constantes, o que poderia obter coSegunda-feira, 23 de julho de 2018
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mo resultado (aí sim) a observância de irregularidades.
Nesse sentido, registre-se que o simples encaminhamento de documentação não atende ao estabelecido no art.
177 do RITCEES, pois carece de informações sobre os fatos, autoria, circunstâncias e os elementos de convicção,
acompanhados de indício de prova.
Consta no bojo do Inquérito Civil encaminhado a Manifestação Técnica – MT nº 043/2017 (fls. 5 a 15 da Peça
Complementar 09214/2017-1) que aponta “as seguintes
inconsistências” no Edital :
• Exigência de pagamento de taxa exorbitante de R$
50,00 para obter o edital e seus anexos;
• Vedação de participação de empresas reunidas em
consórcio;
• Exigência de prova de quitação de anuidade junto ao
CREA;
• Exigência de visto no CREA-ES;
• Exigência de registro no Conselho Regional de Administração – CRA;
Além disso, a referida MT ainda recomenda oficiar a Prefeitura Municipal de Sooretama “a fim de que informe se
os serviços contratados foram efetivamente prestados e
atestados pelo fiscal do contrato, se possível com a demonstração dos atestes”.
Por fim, apesar de registrar que realizou buscas junto
ao Portal de Compras do Governo do Estado do Espírito Santo objetivando averiguar valores de serviços similares aos contratados em vista de avaliar a existência
de sobrepreço, a MT não traz nenhuma conclusão nesse sentido.
Buscou-se, sem êxito, localizar o Edital denunciado enDiário Oficial de Contas

tre os documentos constantes nas Peças complementares 09213/2017-5 e 09214/2017-1, a fim de avaliar as
inconsistências apontadas e constatar o atendimento
aos requisitos de admissibilidade no que se refere à autoria e os indícios de prova. Localizaram-se apenas duas folhas do Edital (fls. 37 e 38 da Peça Complementar
09213/2017-5) que não contemplam os itens objeto da
denúncia.
Por fim, registre-se que os fatos denunciados não abordam a ocorrência de dano ao erário, referindo-se a indícios de irregularidades constantes no Edital de Pregão Presencial nº 061/2013, cuja publicação ocorreu em
20/08/2013 (fl. 39 da Peça Complementar 09213/20175), muito próximo, portanto, da ocorrência do fenômeno
da prescrição previsto no art. 71 da Lei Orgânica do TCEES - Lei Complementar nº 621/2012.
4 CONCLUSÃO

[...]”
Nos mesmos termos, a Procuradoria Especial de Contas
no Parecer 1081/2018 da lavra do Procurador Especial
de Contas Senhor Luis Henrique Anastácio da Silva.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. NÃO CONHECER do feito nos termos do caput e §1º
do art. 94 c/c §2º do art. 99 da LC 621/12;

Diante do exposto na presente Manifestação Técnica sugerimos encaminhamento ao Gabinete do Conselheiro
Relator propondo o não conhecimento e consequente
arquivamento da presente Representação, tendo em vista o não atendimento aos requisitos de admissibilidade.

1.2. ARQUIVAR os autos, ante o preconizado no art. 176,
§3º, inc. I, c/c art. 182, paragrafo único, do RITCEES;

5 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

3. Data da Sessão: 09/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.

Ausentes os requisitos de admissibilidade encaminham-se os autos à consideração superior propondo
• o não conhecimento da Representação, nos termos do
art. 94, § 1º da Lei Orgânica do TCEES e art. 177, § 1º do
Regimento Interno e;
• o arquivamento dos presentes autos nos termos do
art. 176, § 3º, inciso I do Regimento Interno.
Vitória, 27 de fevereiro de 2018,
www.tce.es.gov.br

1.3. CIENTIFICAR o Representante do teor da decisão a
ser proferida.
2. Unânime.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 510/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo:
04473/2015-2
06792/2015-7)

(apensos13669/2015-1,

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Iúna
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: ROGERIO CRUZ SILVA [LUIZ RICARDO AMBROSIO FILGUEIRAS (OAB:21979-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES)]
Representante: ANTONIO GONCALVES JUNIOR
REPRESENTAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Representação, protocolizada nesta Corte de Contas pelo Sr. Antônio Gonçalves
Júnior, Controlador Geral do Município de Iúna, em face

Diário Oficial de Contas

de pretensas irregularidades ocorridas no Município de
Iúna, referente aos exercícios de 2014 e 2015, de responsabilidade do Sr. Rogério Cruz Silva, então Prefeito
Municipal.
A então Relatora, nos termos da Decisão Monocrática
1753/2016-1, com fundamento na Instrução Técnica Inicial 1064/2016-1, determinou a citação do responsável,
conforme Termo de Citação 50167/2016-8, o qual, sendo devidamente citado, trouxe aos autos vasta documentação que, analisada pela área técnica, originou a
Instrução Técnica Conclusiva 04497/2017-9, sugerindo
a improcedência da representação, o arquivamento dos
autos, com ciência das partes e de terceiros interessados.
O Ministério Público Especial de Contas, através do
Procurador, Dr. Luciano Vieira, nos termos do Parecer
01574//2018-3, 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 deste Egrégio
Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido autuada a presente representação, noticiando supostas irregularidades ocorridas no Município de
Iúna, relativas aos exercícios de 2014 e 2015, faz-se necessária a análise dos atos e fatos, para posterior deliberação, em razão da documentação que lhe deu suporte.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
No que se refere aos requisitos de admissibilidade, vewww.tce.es.gov.br

rifico que a presente representação fora recebida e conhecida, nos termos da Decisão Monocrática Preliminar
1241/2015, de 16 de julho de 2015.
Dessa maneira, deve ser mantido os termos do conhecimento da representação em razão de estarem presentes
os requisitos de admissibilidade.
2. CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise do feito, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela improcedência da presente representação com o consequente
arquivamento dos autos.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
nos termos da Instrução Técnica Conclusiva 04497/20179, verbis.
[...]
Portanto, diante da ausência de novos fatos ou documentos capazes de sustentar o indício – de fato existente – apurado no transcurso deste processo, sugerimos o não acolhimento dos fundamentos da Representação tendo em vista que não há elementos suficientes para concluir pela lesão ao erário e desrespeito do
limite imposto pela LRF, especialmente ante o resultado das prestações de contas nos autos dos processos TC
3929/2015 e 4589/2016, pelo que opinamos pela improcedência da Representação e seu consequente arquivamento.
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Propõe-se ao Relator, caso assim apreenda:
3.1 – A IMPROCEDÊNCIA da Representação e seu consequente arquivamento, por força dos arts. 176, § 3º, II
e 178, I c/c 182 § 1º do Regimento Interno do TCEES Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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Resolução TC nº 261, de 4 junho de 2013, uma vez que
ausentes irregularidades nos fatos narrados na Representação.
3.2 – Sugere-se, também, que se dê CIÊNCIA às partes
e terceiros interessados do teor da presente manifestação. - g.n
Por seu turno, o Parquet de Contas, nos termos do Parecer 01574//2018-3, da lavra do Dr. Luciano Vieira, em
consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Da análise dos autos, verifico que os fatos narrados se referem aos exercícios de 2014 e 2015, quando o Município teria desrespeitado o limite prudencial no que se refere a gastos com pessoal.
A esse respeito, vislumbro da análise dos autos, conforme informado pela área técnica, que a decisão proferida
no Processo TC 3929/2015 e a Instrução Técnica conclusiva - ITC 2112/2017 constante do Processo TC 4589/2016,
que analisaram as contas dos exercícios 2014 e 2015 do
Município de Iúna, respectivamente, concluíram pela regularidade dos gastos com pessoal.
Assim sendo, conforme opinou o subscritor da manifestação técnica, a presente representação deve ser considerada improcedente e, conseqüentemente, deve ser
arquivada, uma vez que ausentes irregularidades nos
fatos narrados na Representação, ante a ausência de
novos fatos ou documentos capazes de sustentar o indicativo de irregularidade apontado.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinDiário Oficial de Contas

te minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara desta Egrégia Corte de Contas, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONSIDERAR IMPROCEDENTE a presente Representação, em face da ausência de novos fatos ou documentos capazes de sustentar o indicativo de irregularidade apontado, com fundamento nos 176, § 3º, II e 178, I
c/c 182 § 1º do Regimento Interno do TCEES - Resolução
TC nº 261/2013;

CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
.PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 511/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05440/2015-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014

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

UG: FMDEFVM - Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério de Alto Rio Novo

2. Unânime.

Relator: Marco Antônio da Silva

3. Data da Sessão: 09/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.

Responsável: WEMERSON ROCHA DE OLIVEIRA

4. Especificação do quórum:

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

4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente).

O EXMO. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:

4.2. Conselheiros em substituição: Marco Antonio da Silva (relator) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).

Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, do Fundo Municipal de Educação de Alto Rio Novo, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr.
Wemerson Rocha de Oliveira, então Secretário Municipal de Educação.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
www.tce.es.gov.br

O responsável foi regularmente citado para se manifestar acerca dos indicativos de irregularidade descritas nos
itens 4.1.1.1, 4.3.1, e 4.3.2 do Relatório Técnico ContáSegunda-feira, 23 de julho de 2018
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bil – RTC 252/2016-1, nos termos da Instrução Técnica
Inicial – ITI 652/2016-1, Decisão Monocrática de fl. 54, e
Termo de Citação 1203/2016-9, trazendo aos autos, tempestivamente, a documentação de fls. 58-100.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas - Secex Contas, emitiu a Instrução Técnica
Conclusiva - ITC 4430/2016-7, opinando pela irregularidade das Contas 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.
121-123, em consonância com a área técnica, pugnou no
mesmo sentido, acrescentando sugestão de aplicação de
multa ao gestor.
Proferido voto por este Relator, foi concedida vista à Eminente Conselheira em Substituição Marcia Jaccoud Freitas, que proferiu voto divergente, tendo este Relator manifestado concordância, proferindo voto complementar,
dando origem à Decisão TC 2135/2017-6, a qual determinou a realização de diligência interna para nova manifestação técnica acerca do item 2.1 da Instrução Técnica
Conclusiva - ITC, tratado no item 1 do voto deste Relator.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas emitiu a Manifestação Técnica 01191/2017-8, opinando pela mantença da irregularidade.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do
Procurador, Dr. Luciano Vieira, mediante o Parecer
04856/2017-1, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido, acrescentando sugestão de aplicação de multa ao gestor, reiterando, in totum, o Pare-
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cer de fls. 121-123.
Assim, conforme regular distribuição, retornam 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.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Educação de 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.
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Havendo divergência de entendimento entre este Relator e a Eminente Conselheira em Substituição Marcia
Jaccoud Freitas, tendo este Relator proferido voto complementar, foi o julgamento dos autos sobrestado e determinada a realização de diligência interna para que a
área técnica e o Parquet de Contas se pronunciassem sobre o indicativo de irregularidade tratado no item 1 do
voto deste Relator (2.1-ITC e 4.1.1.1-RTC), através da Decisão TC 02135/2017-6.
Em atenção à diligência determinada, a Secretaria de
Controle Externo de Contas - Secex Contas emitiu a Manifestação Técnica 01191/2017-8, verbis:

Ordinária de 7 de junho de 2017, com base na análise
técnica realizada nesta manifestação, tem-se:
I. De acordo com os novos cálculos realizados nesta manifestação, houve alteração nos valores concernentes
às contribuições previdenciárias patronais apontadas
no item 4.1.1.1 do RTC 252/2016, contudo, permanece
a irregularidade, haja vista que o Fundo Municipal de
Educação de Alto Rio Novo deixou de recolher ao INSS
o valor de R$ 145.574,18, correspondente a 18,82% do
valor da contribuição previdenciária devida àquele instituto. – g.n.
O douto representante do Parquet de Contas, por seu
turno, acompanhou in totum a área técnica, acrescentando a sugestão de aplicação de multa ao gestor, reiterando, na íntegra, os termos do Parecer de fls. 121-123,
ambos de lavra do Procurador, Dr. Luciano Vieira.
2. DO MÉRITO:
Em assim sendo, cumpre a este Relator, novamente, o
enfrentamento de mérito do indicativo de irregularidade objeto de divergência e, consequentemente, de diligência, cuja mantença foi novamente sugerida pela área
técnica, à luz da documentação constante dos autos, das
razões de defesa, bem como da legislação aplicável, a saber:

3. CONCLUSÃO

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 E 1-VOTO ANTERIOR).

Atendendo às determinações contidas na Decisão
2135/2017 da Primeira Câmara do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, realizada em sua 18ª Sessão

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.

[...]
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Segundo o relato técnico inicial, 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 R$ 270.805,44 (salário base R$ 3.385.067,23),
sendo o total anual da folha de pagamento de R$
3.400.960,42, e, às fls. 68-76, cópia do balancete anual
de verificação (BALVER).

Contribuições Patronais devidas (FOLRGP): R$ 759.820,05

A subscritora da ITC 04430/2016-7 sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese,
que, como o defendente demonstrou, o valor do INSS
pago foi R$ 906.373,57 e o valor devido de acordo com o
resumo anual da folha de pagamento foi R$ 761.563,46
(constantes do RTC), resultando em pagamento a maior
no valor de R$ 144.810,11.

Contribuições Liquidadas (BALEXO): R$ 1.033.475,46
Contribuições Pagas (BALEXO): R$ 901.652,12
Liquidado a maior: R$ 273.655,41
Pago a maior: R$ 141.832,07
O responsável alegou, em síntese, que o percentual adotado no resumo anual da folha de pagamento foi de
22,3926% e não 22%, como relatado, resultando no valor de R$ 761.563,46 (R$ 3.400.960,42 x 22,3926%).
Sustentou, ainda, que o valor liquidado pela contabilidade (R$ 1.033.475,46) corresponde à soma do INSS
(R$ 761.728,93) e do FGTS (R$ 271.746,53), tendo os
valores constantes da folha de pagamento somado
R$ 1.032.368,90, apurando-se uma diferença de R$
1.106,60, que corresponde a juros provenientes do
INSS e do FGTS no exercício de 2014.
Demonstrou os valores devidos de acordo com a folha de
pagamento referentes ao INSS – Contribuição Patronal e
o retido dos servidores, comparados aos valores pagos,
resultando na diferença paga a maior de R$ 139.882,48,
alegando-se que tal diferença decorre de pagamento,
em 2014, de valores referentes à folha de dezembro e
13º de 2013.
Juntou, às fls. 92-97, o resumo anual da folha de pagamento, onde constam: INSS s/Salários: R$ 304.486,90 +
INSS s/ 13º salário R$ 24.145,23 (*total R$ 328.632,13);
INSS empresa 22,3926%, no valor de R$ 761.563,46; e
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Afirmou mais, que a folha de pagamento encaminhada e utilizada na elaboração do RTC não demonstrou o
percentual, nem o valor da contribuição, sendo aplicado o percentual de 22% sobre a base de cálculo do INSS
(FOLRGP), no valor de R$ 3.453.727,54, encontrando o
valor de R$ 759.820,05.
Sustentou, ainda, que constatou do Demonstrativo
de Contribuições Patronais (DEMCPA) que o valor pago, no período de 1/1/2014 a 31/12/2014, foi de R$
576.438,62, valor divergente dos valores de contribuições previdenciárias pagas, e que o defendente não
anexou documento comprobatório de que a diferença
apontada se refere ao pagamento de dezembro e 13º
salário de 2013.
Conforme demonstrado, a análise inicial baseou-se unicamente no balancete da execução orçamentária (BALEXO) e resumo anual da folha de pagamento (FOLRGP),
acrescentando-se, na análise conclusiva, mais um arquivo, o DEMCPA, esquecendo-se de mencionar que o arquivo FOLRGP juntado em sede de defesa difere do que
foi trazido junto às contas, com relação ao salário base da contribuição patronal para o INSS e para o FGTS.
www.tce.es.gov.br

Em nova análise, conforme a Manifestação Técnica
01191/2017, a servidora alterou o seu objeto de análise,
inovando com as afirmativas:
- Na análise inicial foi computado o valor de R$ 759.820,05
de contribuição patronal/INSS, em face de aplicação do
percentual de 22% sobre a base de cálculo apresentada
no arquivo FOLRGP constante da PCA, que não informou
o percentual nem o valor da contribuição a pagar. Na ITC
4430/2016 considerou-se o percentual de 22,3926%, encontrando-se o valor de R$ 761.563,46. Ocorre que o índice informado pelo gestor incidiu sobre o valor de R$
3.400.960,42, quando deveria incidir sobre o valor de R$
3.453.727,54, informado no arquivo FOLRGP;
- Com base nessa nova informação, iniciou nova análise,
apurando o valor de R$ 773.379,39 de INSS a pagar em
2014, informando a seguir, que os valores relativos ao
INSS e ao FGTS apresentados pelo gestor em sua defesa, corroboram com os arquivos BALEXO 02 e DEMCPA,
reconhecendo que o montante das contribuições previdenciárias liquidadas foi de R$ 761.728,93;
- O gestor informou que o valor das contribuições patronais pagas no exercício R$ 906.373,57 fora extraído do
arquivo BALVER. No entanto, este arquivo não evidencia os valores pagos, mas, tão somente os valores empenhados;
- Conquanto, na ITC 4430/2016 utilizou-se no cálculo das
contribuições pagas, o valor informado pelo gestor, permanece a inconsistência;
- Compulsando o arquivo DEMCPA, verifica-se que o valor das contribuições patronais pagas no exercício fora
R$ 576.438,32, apresentando nova demonstração, qual
seja:
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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Contribuições devidas (FOLRGP) R$ 773.379,39
Contribuições liquidadas (DEMCPA) R$ 761.728,93
Contribuições pagas (DEMCPA) R$ 576.438,32
Diferença R$ 196.941,07
Diferença percentual 25,47%.
- Deduzindo-se o valor liquidado das contribuições patronais do mês de dezembro de 2014, com vencimento
em janeiro de 2015, qual seja R$ 51.366,89, conclui-se
que, ainda assim, não foi recolhido ao INSS o valor de R$
145.574,18, correspondente a 18,82% do valor devido;
- Ainda que constatado nesta manifestação, que não fora
pago valor maior que o devido ao INSS, permanece a incompatibilidade no registro das contribuições previdenciárias patronais do RGPS, indicando distorção nos resultados orçamentário e financeiro, como apontado no
item 4.1.1.1 do RTC 252/2016, em face do pagamento a
menor que o devido.
Em meu voto original, restou demonstrado que consta
do balancete anual de verificação (BALVER), juntado pela
defesa às fls. 68-76, o valor das contribuições patronais
liquidadas, qual seja, R$ 1.033.475,46 (Crédito no exercício), sendo que este se refere ao somatório dos créditos
de INSS a Pagar (R$ 659.095,47), FGTS (R$ 271.746,53), e
Outros Encargos Sociais a Pagar à União R$ 102.633,46.
Constatei, ainda, do referido demonstrativo contábil, que o valor das contribuições patronais pagas R$
906.373,57 (Débitos no exercício), refere-se ao somatório dos débitos de INSS a Pagar (557.126,86), de FGTS (R$
246.534,54), e Outros Encargos Sociais devidos à União
R$ 102.712,17.
Desconsiderando o arquivo DEMCPA (CD, fl. 3) que não
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foi abordado na análise inicial, e, considerando que o arquivo BALEXO registra na conta obrigações patronais não
somente o INSS devido no exercício, incluindo também o
FGTS e outros encargos como o PIS/PASEP, e, ainda, que
do valor do INSS devido há que se deduzir o salário família, o salário maternidade, e outros benefícios pagos a
compensar, verifico o seguinte:
- INSS LIQUIDADO, no valor de R$ 659.095,47 + Outros
Encargos Sociais - R$ 102.633,46 (crédito BALVER) = R$
761.728,93 (-) R$ 761.563,46 (FOLRGP) = R$ 165,47, que
corresponde a um valor liquidado a maior que a folha
anual de pagamento;
- INSS Liquidado (Crédito BALVER), no valor de R$
761.728,93 + FGTS R$ 271.746,53 = R$ 1.033.309,99 (-)
total de encargos sociais a pagar (Crédito BALVER) R$
1.033.475,46 (= contribuição patronal liquidada BALEXO) = R$ 165,47;
- INSS PAGO, no valor de R$ 557.126,86 + Outros Encargos Sociais R$ 102.267,74 (Débito BALVER) = R$ R$
659.394,60 + FGTS R$ 246.534,54 = R$ 905.929,14 (-) pagamentos BALEXO R$ 901. 652,12 = R$ 4.277,02;
- Saldo credor de INSS patronal a pagar, no valor R$
101.968,61 (BALVER) (-) créditos de salário família e
salário maternidade a compensar R$ 77.854,41 = R$
24.114,20 = 3,16% do valor liquidado (R$ 761.728,93 =
Crédito BALVER).
Quanto à afirmativa da subscritora da Instrução Técnica
Conclusiva - ITC, de que o arquivo BALVER não demonstra o valor das contribuições pagas, não procede, pois,
os valores registrados a Débito do referido arquivo correspondem aos pagamentos efetuados no exercício. Assim, a título de exemplo, pode-se confrontar os regiswww.tce.es.gov.br

tros do INSS descontado dos servidores com o Balanço
Financeiro (pagamentos e retenções).
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.
Verifico, assim, do balancete de despesa orçamentária (BALEXO- CD, fl. 3), que o somatório das obrigações
patronais liquidadas em todas as dotações orçamentárias resultam em R$ 1.033.475,46, e que o somatório dos pagamentos respectivos somam R$ 901.652,12,
sem distinção de valores de INSS ou de FGTS, devendo-se levar em consideração, ainda, os créditos de Salário
Família e de Salário Maternidade, constantes do BALVER como compensados (Crédito), no montante de R$
81.043,56 (fl. 68).
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, além do que as diferenças apontadas pela área técnica destoam da análise inicial, tendo
sido calculadas, tomando como base o somatório de duas contas contábeis (INSS e FGTS), desconsiderando uma
terceira conta - Outros Encargos Sociais, bem como as
deduções relativas ao salário família e salário maternidade, entendo que não deve prosperar o indicativo de
irregularidade.
Posto isto, divirjo do entendimento técnico, do Órgão
Ministerial e afasto a presente irregularidade em face
das razões antes expendidas.
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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-RTC).
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
nº 273/2014; e artigo 4º da Instrução Normativa TC nº
28/2013.
Segundo o relato técnico, consta do Balanço Patrimonial
o valor de R$ 351.316,23 e, da declaração (inventário), o
valor de R$ 33.595,00, evidenciando diferença, no valor
de R$ 317.721,23.
O responsável alegou, em síntese, que a divergência inexiste, verificando-se equívoco na análise das contas de
bens móveis, imóveis e de almoxarifado, demonstrando
que, tanto no Balanço Patrimonial como no inventário, o
saldo da conta contábil Bens Móveis é de R$ 351.316,23,
juntando cópia do Balanço e dos relatórios correspondentes às fls. 88-91.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu a mantença da irregularidade contra argumentando,
em síntese, que foi anexado o resumo do inventário de
bens móveis, cujo valor total R$ 351.316,23 corresponde
ao registrado no Balanço Patrimonial, mas que o referido
documento não se trata do inventário anual que deveria
ser apresentado, conforme os dispositivos legais.
Verifico do documento juntado pela defesa, às fls. 88-91,
que realmente se refere ao resumo do inventário anual,
porém, o demonstrativo questionado (INVIMOV, CD, fl.
3), se refere ao inventário dos bens móveis adquiridos no
exercício, no total de R$ 33.595,00, que somado ao saldo
do exercício anterior, no valor de R$ 317.721,23, resulta
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no saldo em 31/12/2014 R$ 351.316,23, estando esses
valores demonstrados no BALVER (fl. 68).
Constato da IN-TC nº 28/2013, artigo 4º, que o referido dispositivo estabelece o conteúdo das prestações
de contas anuais, dela devendo constar, dentre outros
constantes do seu Anexo 03, o INVIMOV – Inventário
Anual de Bens Móveis, contendo no mínimo as seguintes informações: nº de patrimônio; descrição do bem;
data de aquisição/incorporação; localização; quantidade; e valor histórico e valor atualizado.
Observo do demonstrativo denominado INVIMOV, constante do CD, fl. 3, que contém todas as informações exigidas pela IN-TC nº 28/2013, referindo-se somente aos
bens móveis adquiridos no exercício em análise, não prevendo a referida instrução, uma relação abrangendo todos os bens existentes na entidade, o que seria, inclusive, ao meu ver, bastante oneroso e trabalhoso, além de
desnecessário, haja vista que o RESMOV – Anexo 15, demonstra os saldos anterior, as Entradas e Saídas, bem
como o saldo atual dos referidos bens, por conta contábil (máquinas e equipamentos gráficos, mobiliário em
geral, veículos em geral, etc.), comparando a contabilidade e o inventário.
Verifico, ainda, do RESMOV juntado pela defesa, às fls.
88-91, que não contém as informações sobre as entradas de bens demonstradas no INVIMOV e no BALVER,
conforme o modelo apresentado no Anexo 15 da IN
28/2013, o que não o invalida, carecendo tão somente de expedição de recomendação para que seja apresentado na forma completa nas futuras contas anuais.
No tocante aos demais dispositivos constitucionais, legal
e normativo que embasam a irregularidade, deixam de
prevalecer, em face do que ora é demonstrado.
www.tce.es.gov.br

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 e não ao INVIMOV, este já constante dos autos, porém, tal fato não
constitui motivo para a mantença da irregularidade, que
não se refere a ausência do inventário, e sim à divergência entre o inventário e a contabilidade, cuja inexistência resta comprovada.
Posto isto, considerando que inexiste a alegada divergência entre os registros contábeis e o inventário de
Bens Móveis, posto que ambos registram aquisições, no
valor de R$ 33.595,00, saldo anterior de R$ 317.721,23,
bem como saldo de R$ 351.316,23, em 31/12/2014, divirjo do entendimento técnico, do Órgão Ministerial e
afasto a presente irregularidade.
2.3. AUSÊNCIA DE LEVANTAMENTO DO INVENTÁRIO
ANUAL DE BENS IMÓVEIS (ITEM 2.3-ITC E 4.3.2-RTC).
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 nº
28/2013.
Consta do relato técnico que o arquivo denominado INVIMO enviado apresenta informação de que o setor de
patrimônio não disponibilizou os dados relativos aos
bens imóveis, sendo considerado não enviado, constando do Balanço Patrimonial o saldo de R$ 87.762,41,
evidenciando diferença no mesmo valor.
O gestor alegou, em síntese, que a atual gestão Municipal editou o Decreto 4.925/2015, designando uma comissão especial para levantamento de todos os bens
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móveis e imóveis a ele pertencentes, visando a geração
do arquivo INVIMO na PCA de 2015, e que a divergência
inexiste, demonstrando, à fl. 63, que o saldo contábil é
o mesmo do inventário, e que não foi adotada a medida
anteriormente, pois não encontrou arquivos e informações sólidas e confiáveis que possibilitassem a elaboração dos arquivos exigidos pelo Tribunal de Contas.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando,
em síntese, que o gestor juntou o Resumo do Inventário, às fls. 78-81, do qual consta o saldo de R$ 87.762,41,
que, apesar de corresponder ao valor constante do Balanço Patrimonial, não se trata do inventário anual a ser
apresentado, conforme os dispositivos legais.
Examinando os autos, verifico do arquivo BALVER (fl. 69),
e do RESMOV, juntado às fls. 78-81, que o referido valor
advém do exercício anterior e se refere a Obras em Andamento, ou seja, ainda não existe um imóvel a ser inventariado.
Posto isto, acolho a justificativa apresentada, divirjo do
entendimento técnico, do Órgão Ministerial e afasto a
presente irregularidade, devendo ser expedida recomendação, com relação à apresentação do referido inventário em contas futuras.
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
à sua consideração:
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO
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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, pelas razões antes expendidas, os indicativos de irregularidade tratados nos itens 1, 2 e 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 Educação de Alto Rio Novo, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr.
Wemerson Rocha de Oliveira, então Secretário da Pasta,
dando-lhe a devida quitação;

Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1.3. Expedir RECOMENDAÇÃO ao atual gestor do Fundo
Municipal de Educação de Alto Rio Novo, para que promova, nas próximas contas, a apresentação dos inventários anuais de bens móveis e imóveis e demais arquivos
estabelecidos pela IN-TC nº 28/2013, na forma determinada pela mesma;

Processo: 04982/2016-3

1.4. ARQUIVAR os presentes autos após a ciência dos interessados e o respectivo trânsito em julgado.

UG: SECTI - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia,
Inovação, Educação Profissional

2. Unânime.

Relator: Marco Antônio da Silva

3. Data da Sessão: 09/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.

Responsável: JOAO GUERINO BALESTRASSI

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente).
4.2. Conselheiros em substituição: Marco Antonio da Silva (relator) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 512/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÕES - DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional – SECTI, relativa ao exercício
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de 2015, sob a responsabilidade do Sr. João Guerino Balestrassi, Secretário de Estado.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico
00320/2017-1 (fls. 20-31) e na Instrução Técnica Inicial
– ITI 00507/2017-1, através da Decisão Monocrática
00926/2017-5 (fls. 37-38), determinei a citação do responsável, no sentido de que apresentasse, no prazo de
30 (trinta) dias, suas razões de defesa em face do indicativo de irregularidade constante do item 3.3.1 do referido Relatório Técnico.
Em resposta ao Termo de Citação 01143/2017-9, o gestor apresentou, respectivamente, a esta Corte de Contas documentação que fora acostada as folhas 44-57 dos
autos.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 01015/2018-2, opinou
no sentido de que seja julgada regular com ressalva a
prestação de contas em apreço, expedindo-se determinações.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, mediante
Parecer 01573/2018-9 (fls. 78-79), em consonância com
a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Colegiado, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual da
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e
Diário Oficial de Contas

Educação Profissional – SECTI, relativa ao exercício de
2015, em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe
deu suporte.
CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas com ressalva, com expedição de determinações.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através do Núcleo Externo de Contabilidade e Economia
- NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
01015/2018-2, verbis:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e
Educação Profissional – SECTI, exercício de 2015, sob a
responsabilidade do Sr. João Guerino Balestrassi.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade
sob a responsabilidade do Sr. João Guerino Balestrassi.
AUSÊNCIA DO PARECER CONCLUSIVO NO RELATÓRIO DE
CONTROLE INTERNO. (item 3.3.1 do RTC nº 450/2017)
Base Legal: art. 82, § 2º, da Lei 621/2012, anexo 12 da IN
TC 28/2013 alterada pela IN TC 33/2014.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA
as contas do Sr. João Guerino Balestrassi, na forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012, no
www.tce.es.gov.br

exercício de funções de ordenador de despesas da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional – SECTI.
Sugere-se, ainda, determinar à Secretaria de Estado da
Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional –
SECTI, na pessoa de seu atual gestor, que:
1) Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº
856/2017, no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto
Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017;
2) Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA), em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
3) Que providencie a apropriação dos créditos do INSS
com os débitos (INSS a Recolher de Exercícios Anteriores) registrados na contabilidade da SECTI, caso isso
ainda não tenha ocorrido. – g.n
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Desta feita, efetivamente, verifico que a área técnica entendeu como regular com ressalva os atos praticados
sob o aspecto técnico-contábil, sendo acompanhada pelo douto representante do Parquet de Contas, em razão
da mantença da irregularidade inserta no item 3.3.1 (Ausência do parecer conclusivo no Relatório de Controle
Interno) do RT 00450/2017-5, com expedição de determinações, de acordo com os ditames estabelecidos nos
artigos 84, inciso II e 86, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
Entretanto, cabe ressaltar que o Estado, por meio da Lei
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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Complementar nº 856/2017, estabelece que as contas
devem estar acompanhadas do relatório e parecer conclusivo da unidade técnica contendo os elementos indicados nos atos normativos deste Tribunal, sendo certo
que o Decreto 4131-R, de 18/07/2017, que a regulamentou, determina que os órgãos e entidades da administração do Estado devem instituir as unidades de controle
interno no prazo de 60 (sessenta) dias, sendo esta a razão para se expedir RECOMENDAÇÕES, pois ainda não
há comprovação de que esta foi instituída, mas há um
comando normativo que indica que o Estado tem adotado as medidas para sua efetivação.

g.n
Desse modo, verifico da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica se mostra 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 devem ser expedidas recomendações e determinação.
2. DISPOSITIVO:

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

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

Art. 84. As contas serão julgadas:

Relator

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;

1. ACÓRDÃO:

II - Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável.
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva,
o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das medidas necessárias à correção das impropriedades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência. Diário Oficial de Contas

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional – SECTI, relativa
ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. João
Guerino Balestrassi, Secretário de Estado, em razão da
mantença da irregularidade formal contida no item 3.3.1
do Relatório Técnico – RT 00450/2017-5, dando-lhe a
devida quitação;
1.2. EXPEDIR RECOMENDAÇÕES ao atual gestor da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e
Educação Profissional – SECTI, nos seguintes termos:
www.tce.es.gov.br

1.2.1. Adote as medidas administrativas necessárias
à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº
856/2017, no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto
Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017;
1.2.2. Encaminhe, nas futuras prestações de contas,
parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA), em
atendimento ao art. 82 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
1.3. EXPEDIR DETERMINAÇÃO ao atual gestor da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional – SECTI, nos seguintes termos:
1.3.1. Providencie a apropriação dos créditos do INSS
com os débitos (INSS a Recolher de Exercícios Anteriores) registrados na contabilidade da SECTI, caso isso ainda não tenha ocorrido.
1.4. DAR ciência aos interessados, com o consequente
arquivamento dos presentes autos após o respectivo
trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente).
4.2. Conselheiros em substituição: Marco Antonio da Silva (relator) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
,Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 513/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06790/2016-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Irupi
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: ROZIEL ESTEVAO OLAVO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
IRREGULAR – RECOMENDAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE
INSTAURAÇÃO DE TCE – ENCAMINHAR AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual,
exercício de 2015, do Fundo Municipal de Saúde de Irupi, sob a responsabilidade do Sr. Roziel Estevão Olavo –
Secretário Municipal.
O responsável foi regularmente citado, através da Decisão Monocrática 00965/2017-5 e Termo de CitaDiário Oficial de Contas

ção 00994/2017-1, nos termos do Relatório Técnico 00278/2017-3 e da Instrução Técnica Inicial – ITI
00447/2017-3, para manifestação acerca dos indicativos de irregularidades: 3.2.2.2, 3.3.1, 3.4.1.1, 3.4.1.2 e
3.4.1.3, trazendo aos autos, tempestivamente, a documentação de fls. 32-91.

la mantença dos indicativos de irregularidades: 3.3.1,
3.4.1.1 e 3.4.1.3 (2.2, 2.3 e 2.5 da ITC) e consequente irregularidade das contas, com expedição de determinações, bem como pelo afastamento dos indicativos de irregularidade acerca dos itens 3.2.1.1 e 3.4.1.2 (2.1 e 2.4
da ITC).

A área técnica, através do NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00884/2018-3, opinou
pela mantença dos indicativos de irregularidade: 3.3.1,
3.4.1.1 e 3.4.1.3 (2.2, 2.3 e 2.5 da ITC) e consequente
irregularidade das contas, com expedição de determinações, bem como pelo afastamento da irregularidade
dos itens 3.2.1.1 e 3.4.1.2 (2.1 e 2.4 da ITC).

Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
00884/2018-3, litteris:

O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer, de fls. 120-125, de lavra do Procurador, Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área
técnica, pugnou no mesmo sentido.

[...]
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Irupi, relativa ao exercício de
2015, sob a responsabilidade do Sr. Roziel Estevão Olavo.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade:

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.

2.2 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a Prestação de Contas Anual.
(ITI 447/2017 C/C ITEM 3.3.1 DO RTC 278/2017);

É o sucinto relatório.

2.3 Pagamento da contribuição patronal do RGPS em
valor menor que o devido. (ITI 447/2017 C/C ITEM
3.4.1.1 DO RTC 278/2017);

VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Irupi, relativa ao exercício
de 2015, necessário é a sua análise para posterior deliberação, em razão da documentação que lhe deu suporte.
DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram pewww.tce.es.gov.br

2.5 Ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias retidas dos segurados do RGPS. (ITI 447/2017
C/C ITEM 3.4.1.3 DO RTC 278/2017).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULAR a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de IruSegunda-feira, 23 de julho de 2018
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pi, sob a responsabilidade do Sr. Roziel Estevão Olavo,
Secretário Municipal de Saúde, relativamente ao exercício de 2015, com base no art. 84, inciso III, alínea d,
da Lei Complementar 621/2012, em face da manutenção
das irregularidades 2.2, 2.3 e 2.5 desta instrução.
Sugere-se, ainda, emissão de determinação à Secretária Municipal de Saúde, ou a quem lhe vier a substituir,
para que:

quada, razão pela qual a acompanho, adotando como razão de decidir a motivação externada para afastar a irregularidade relativa aos itens apontados.
Em assim sendo, cumpre a este Relator, o enfrentamento de mérito dos indicativos de irregularidade cuja mantença foi sugerida pela área técnica, à luz da documentação constante dos autos, bem como da legislação aplicável, a saber:

- cumpra a regulamentação pertinente ao controle interno, especialmente quanto à Resolução 227/2011 e
IN 34/2015, buscando providências que assegurem o
desenvolvimento efetivo da devida estrutura técnica
da unidade de controle interno, permitindo que a mesma realize suas atividades de forma eficiente, eficaz e
permanente; e

2.1. AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE
VIABILIZASSEM A EMISSÃO DO PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(ITEM 3.3.1 - RT e ITI e 2.2 - ITC).

- adote as medidas administrativas previstas no artigo
2º da Instrução Normativa 32/2014, visando a caracterização ou elisão de dano, decorrente do pagamento de
juros de mora e multas incidentes sobre o recolhimento de obrigações previdenciárias em atraso, visto serem
consideradas despesas contrárias ao interesse público,
com posterior encaminhamento ao Tribunal dos resultados alcançados.

De acordo com o relato técnico, o relatório do Controle
Interno enviado através do arquivo RELUCI, em seu parecer conclusivo, indica que o mesmo não analisou as demonstrações contábeis e demais documentos que compõem a Prestação de Contas Anual, não sendo emitido
parecer sobre a prática dos atos de gestão do Sr. Roziel,
contendo o parecer, apenas, justificativa pela não realização de todos os procedimentos de auditoria, o que
é compreensível, pois pode ser realizado por amostragem.

Insta acrescentar que o responsável requereu sustentação oral. – g.n
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer de fls. 120-125, acompanhou
in totum o posicionamento da área técnica.
2. DO MÉRITO:
Com relação aos indicativos de irregularidades: 3. 2.1.1 e
3.4.1.2 (2.1 e 2.4 da ITC), cujo afastamento foi sugerido
pela área técnica, entendo que a análise mostra-se adeDiário Oficial de Contas

Base normativa: artigos 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES; artigo 5º da Resolução TC 227/2011; e Instrução
Normativa – IN/TC 34/2015.

O responsável alegou, em síntese, que a despeito da afirmativa da Unidade Central de Controle Interno – UCCI,
vários itens do relatório foram submetidos à sua análise,
tendo respostas negativas, sendo acompanhados de comentários e esclarecimentos por parte daquela unidade.
Ressaltou a importante atuação da unidade de controle
interno na elaboração de instruções normativas para as
www.tce.es.gov.br

unidades executoras e na emissão de pareceres em processos licitatórios, reafirmando que a maioria dos pontos da tabela 7 do arquivo RELUCI foi analisada pela Controladoria Geral do Município.
O subscritor da ITC sugeriu a mantença da irregularidade
contra argumentando, em síntese, o seguinte:
- As alegações apresentadas não foram suficientes para
esclarecer os motivos das limitações de caráter técnico
(como falta de estrutura e de pessoal) que prejudicaram
a análise da totalidade dos pontos de controle pertinentes à unidade de controle interno;
- O controle interno, mediante as ações de vigilância e
orientação das atividades dos administradores, visa assegurar a eficiente arrecadação de receitas e a adequada
execução dos recursos públicos;
- Ainda que não tenha trazido prejuízo à análise da presente prestação de contas, deve ser mantida a irregularidade, uma vez que o controle interno não executou os
procedimentos em sua integralidade, nos termos da legislação;
- Sugere-se, por fim, seja expedida determinação no sentido de que o Secretário Municipal de Saúde adote medidas necessárias à adequação aos mandamentos constitucionais e normas desta Corte de Contas sobre o tema, visando assegurar a devida estrutura técnica da UCCI, permitindo-lhe a realização de suas atividades de forma eficiente, eficaz e permanente.
Examinando o acervo processual, verifico que o gestor
juntou, às fls. 51-73, cópia do arquivo RELUCI – Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno emitido pelo Coordenador da UCCI, do qual consta o relato sobre os
procedimentos de controle sobre a gestão fiscal, finanSegunda-feira, 23 de julho de 2018
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ceira e orçamentária, contendo os pontos avaliados; de
gestão patrimonial, onde consta que não houve avaliação de nenhum item, referindo-se ao Regime Próprio
de Previdência Social - RPPS; demais atos de gestão, onde consta 2 itens avaliados.
Ao final do quadro demonstrativo dos referidos itens,
concluiu-se que não foram encontradas evidências suficientes para responder positivamente aos questionamentos acima, relativos a cada ponto de controle.
Sobre a realização de auditorias, informou-se no relatório que não foram realizadas, realizando-se apenas
orientações para o cumprimento dos parâmetros normativos.
No parecer conclusivo informou o subscritor do relatório que examinou a prestação de contas anual elaborada pelo gestor do Fundo Municipal de Saúde - FMS e os
objetivos de tal exame, concluindo que consultou o Controlador Geral titular, cuja coordenação da UCCI encerrou-se, em 14/2/2016, o qual informou que, em razão
de limitações técnicas (falta de estrutura e de pessoal),
bem como das exigências das Resoluções TC 227/2011
e 257/2013 sobre a implantação do sistema de controle
interno, e a não previsão no programa anual de auditoria, a unidade não realizou todos os procedimentos de
controle evidenciados nos itens acima durante o exercício de 2015.
Informou, ainda, o Controlador Geral, que se dedicou
quase que exclusivamente à elaboração de Instruções
Normativas para as unidades executoras e na análise e
emissão de parecer em processos licitatórios, relatando-se, por fim, a existência do Decreto 018/2016, que aprova o Programa Anual de Auditoria para aquele exercício.
Diário Oficial de Contas

Verifico do artigo 2º e seu anexo I, da Resolução TC
257/2013, que os responsáveis pela criação, implantação, estruturação, normatização e manutenção da Unidade Central de Controle Interno – UCCI são os Poderes do Estado e do Município, e, sendo assim, o Secretário Municipal não tem o poder de influir em tais decisões, nem na execução dos trabalhos desenvolvidos pelo mesmo, sem a deliberação efetiva do gestor maior.
Conforme demonstrado, foi apresentado o relatório e
o parecer conclusivo do Controle Interno junto às contas, emitido pelo Coordenador da UCCI, não subordinado ao Secretário Municipal, mas ao Poder Executivo, não
se podendo, por isso, imputar ao gestor do Fundo Municipal de Saúde qualquer deficiência nele existente.
Considerando que a presente irregularidade se refere à
ausência de adoção de medidas administrativas que viabilizassem a emissão de parecer do controle interno sobre as contas, medidas essas que não são de competência do Secretário Municipal, mas do Chefe do Poder Executivo, e, conquanto fosse apresentado o relatório e o
parecer, ainda que deficiente, entendo não haver qualquer imputação a ser imputada ao gestor do Fundo Municipal de Saúde, não cabendo, ainda, a expedição de determinação sugerida.
Posto isto, divirjo do entendimento técnico, do Órgão
ministerial e afasto a presente irregularidade, bem como a responsabilidade do Secretário Municipal, Sr. Roziel Estevão Olavo, deixando de acolher a sugestão de expedição de determinação.
2.2. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO
RGPS EM VALOR MENOR QUE O DEVIDO (ITEM 3.4.1.1
- RT e ITI e 2.3 - ITC).
www.tce.es.gov.br

Base normativa: artigos 40 e 195, inciso I, da Constituição Federal.
Segundo o relato técnico, o valor da contribuição previdenciária patronal empenhada e liquidada pela contabilidade foi de R$ 793.237,72, valor este divergente
do resumo anual da folha de pagamento, que foi de R$
838.376,84, sendo pago R$ 529.564,82, correspondente
a 63,16%, deixando de se recolher R$ 308.812,02, relativamente ao valor devido, de acordo com a folha de pagamento.
O responsável alegou, em síntese, o seguinte:
- O setor contábil liquidou a despesa com base no resumo geral da folha de pagamento e no demonstrativo da
contribuição patronal, recebido do setor de recursos humanos, ocorrendo, no entanto, que, esporadicamente, o
RH encaminha, posteriormente, folhas complementares
que são contabilizadas no mês em que são encaminhadas, requerendo seja considerado o valor contabilizado;
- Considerando como líquido e certo o valor efetivamente liquidado, o valor constante do balancete (Doc. 05), o
saldo a pagar é de R$ 263.672,90, sendo pago, no início
de 2016, o montante de R$ 211.343,85 (Doc. 06), que resulta no total pago, referente a 2015, de R$ 740.908,67,
correspondente a 93,40%;
- Com relação ao saldo devedor remanescente, foi inscrito em parcelamento assumido pelo município junto
ao INSS, e inserido na dívida fundada, no balanço anual da Prefeitura.
O subscritor da Instrução Técnica conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade, contra argumentando, em
síntese, o seguinte:
- Uma vez que não foi reapresentado o arquivo FOLRSegunda-feira, 23 de julho de 2018
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GP, ainda que haja indícios de que o valor das contribuições devidas seja maior, mantém-se, para efeito do cálculo dos percentuais liquidados e pagos, o total de R$
838.376,84 (FOLRGP);
- Destacou que, de acordo com o balancete, o saldo a pagar foi de R$ 261.714,88, do qual o justificante alega ter
pago, em 2016, o montante de R$ 211.343,85, encaminhando relação de recolhimentos de INSS retido dos servidores e pagos em janeiro de 2016;
- De fato, consultando o demonstrativo de restos a pagar
do exercício de 2016 (Processo TC 5877/2017, arquivo
DEMRAP), ficaram comprovados os pagamentos apontados, restando, em aberto, restos a pagar no total de R$
52.329,05, não se verificando, até o momento, quitação desse valor;
- Demonstrou, à fl. 106, novo confronto entre os valores
constantes do resumo anual da folha de pagamento e os
valores pagos, em 2015 e 2016, que resultaram em diferença pagar, a menor, no valor de R$ 97.468, 17, correspondente a 11,63% do valor devido;
- Uma vez que os valores pagos representam 88,37% dos
valores devidos em 2015, não sendo considerados aceitáveis para fins de análise das contas, sugere-se a mantença da irregularidade.
Examinando o acervo processual, verifico da documentação juntada pela defesa, às fls. 74-78, que foram contabilizadas obrigações patronais empenhadas e liquidadas, no valor de R$ 793.237,72, e pagas, no valor de R$
529.564,82, correspondente a 66,76% do valor liquidado, restando a pagar o valor de R$ 263.672,90, equivalente a 33,24% do valor devido.
Constato do documento acostado, às fls. 77-78, que fora
Diário Oficial de Contas

realmente pago, em janeiro de 2016, contribuições patronais, no montante de R$ 211.343,85, referente aos
meses de julho a dezembro de 2015, sendo de dezembro/2015, somente o total de R$ 9.213,92, evidenciando-se, assim, que os pagamentos das contribuições previdenciárias vêm sendo efetuados com atraso, gerando
encargos referentes a multas e juros de mora.
Com relação aos restos a pagar, em aberto, no total de
R$ 52.329,05, sobre os quais o subscritor da ITC alegou
não ter verificado até o momento a sua quitação, observo que há informação do gestor, no sentido de que o referido saldo foi inserido no parcelamento assumido pela Prefeitura, sendo inscrito em dívida fundada no seu
balanço anual.
Considerando que os valores pagos, em janeiro de 2016,
se referem aos meses de julho a dezembro de 2015 e
que o parcelamento comprovado, à fl. 85, foi requerido, sendo deferido, em 2/6/2016 (item seguinte), entende-se que razão assiste ao defendente que informa estar inserido em parcelamento o saldo remanescente de
2015, no valor de R$ 52.329,05.
Com relação à divergência de valor existente entre a contabilidade e o resumo anual da folha de pagamento, no
valor de R$ 45.139,12, considerando que envolvem dois
departamentos distintos (contábil e RH), entendo que
tem pertinência a alegação de defesa, no sentido de que,
após a contabilização, são encaminhadas folhas de pagamento complementares, apropriadas no mês subsequente.
Em assim sendo, considerando, ainda, que os pagamentos das contribuições previdenciárias, assim como as
demais despesas do Fundo Municipal de Saúde dependem de repasse dos recursos financeiros necessários pewww.tce.es.gov.br

la Prefeitura, não dependendo unicamente do Secretário
Municipal, entendo que não deva prevalecer a sugestão
de mantença da irregularidade.
Posto isto, divirjo do entendimento técnico, do Órgão
Ministerial e afasto a presente irregularidade, expedindo-se recomendação no sentido de que o atual gestor
do Fundo Municipal de Saúde proceda ao levantamento e esclarecimentos em notas explicativas, nas próximas
contas, das contribuições patronais devidas e dos cancelamentos efetuados em razão de parcelamento.
2.3. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DOS SEGURADOS DO RGPS
(ITEM 3.4.1.3 - RT e ITI e 2.5 - ITC).
Base normativa: artigos 94 a 96, da Lei Federal
4.320/1964.
De acordo com o relato técnico, além dos valores não
repassados ao Regime Geral de Previdência Social –
RGPS, conforme o item 3.4.1.2, anterior ( item 2.4 da
ITC), há que se observar a existência de saldo a pagar,
em 31/12/2015, no valor de R$ 277.308,96, de retenções dos servidores, e de R$ 30.382,85, retidos de terceiros prestadores de serviços, totalizando esses saldos
o valor de R$ 307.691,81.
O responsável alegou, em síntese, que os referidos saldos são insubsistentes advindos de exercícios anteriores,
decorrentes de parcelamentos de INSS efetuados pelo
município, devidamente inseridos em dívida fundada da
Prefeitura, haja vista que tais parcelamentos são debitados diretamente na conta do Fundo de Participação dos
Municípios - FPM.
Informou mais que, quanto às obrigações patronais, os
saldos foram cancelados através do Decreto Executivo
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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189, de 30/12/2015 (Doc. 08), em razão do parcelamento (Doc. 09), estando em fase de levantamento das contribuições retidas e não recolhidas que foram inseridas
no parcelamento para efeito de cancelamento e baixa na
contabilidade através de decreto municipal, sendo sanado na PCA de 2017.

tido de que seja instaurada tomada de contas especial,
na forma do artigo 2º da IN/TC 32/2014 visando a caracterização ou elisão de dano decorrente do pagamento
de juros e multas incidentes sobre os recolhimentos em
atraso, encaminhando-se os resultados alcançados a este Tribunal;

O subscritor da ITC sugeriu a mantença da irregularidade
contra argumentando, em síntese, o seguinte:

Examinando o acervo processual, verifico da documentação juntada pela defesa, às fls. 83-91, a existência de
um parcelamento exclusivo de obrigações patronais, deferido em 2/6/2016, no valor de R$ 1.280.994,78, além
de outros dois, nos valores de R$ 554.285,98, referente
aos meses 12/2015 a 2/2016, bem como R$ 209.838,86,
relativo aos meses 3/2016 a 5/2016, não conseguindo o
gestor comprovar, mediante tal documentação, a inclusão do saldo advindo de 2014, ora analisado, em tais
parcelamentos.

- O defendente apresentou como suporte o Doc. 08 – Listagem de cancelamentos de restos a pagar ao INSS (patronal), no montante de R$ 210.328,97, pretendendo,
com isto, comprovar, por analogia, que também foram
incluídas nesses parcelamentos as contribuições retidas
dos servidores e de terceiros prestadores de serviços;
Apresentou, também, o Doc. 09 – Documentação relativa aos parcelamentos efetuados pelo município, que detalha os seguintes parcelamentos:
. 61.625.052-5 conforme consulta DATAPREV, atualizada
em 25/7/2016, firmado em 20/5/2009, tendo sido pagas
77 das 240 parcelas pactuadas, que se refere unicamente a contribuições patronais (Lei 11960/2009);
. 12.981.519-5, correspondente às competências de
12/2015 a 2/2016;
. 12.981.521-7, referente às competências de 3/2016 a
5/2016.
- Considerando que, dos parcelamentos detalhados, o
primeiro não contempla as contribuições retidas dos servidores e de terceiros, sendo que os demais contemplam
competências a partir de dezembro de 2015, não há elementos que comprovem o parcelamento das competências de 2014 relacionadas no Doc. 08;
- Sugeriu, por fim, a expedição de determinação no senDiário Oficial de Contas

Quanto à sugestão de expedição de determinação de instauração de tomada de contas especial, visando à apuração de dano e de responsabilidades, em razão dos pagamentos de contribuições previdenciárias com atraso, gerando multa e juros de mora, ainda que os pagamentos
dessas contribuições, assim como as demais despesas
do Fundo Municipal de Saúde dependam de repasse dos
recursos financeiros necessários pela Prefeitura, não dependendo unicamente do Secretário Municipal, entendo
ser possível a expedição de tal determinação.
Posto isto, acompanho o entendimento técnico, do Órgão Ministerial e mantenho a presente irregularidade,
expedindo-se determinação no sentido de que seja instaurada a Tomada de Contas Especial, na forma da IN/TC
32/2014, visando à apuração de dano e de responsabilidades em razão dos pagamentos de contribuições previdenciárias em atraso, gerando multa e juros de mora, enwww.tce.es.gov.br

caminhando-se a este Tribunal os resultados alcançados.
3. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando parcialmente a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de ACÓRDÃO que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
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. AFASTAR os indicativos de irregularidades: 3. 2.1.1 e
3.4.1.2 da ITI (2.1 e 2.4 da ITC), bem como os indicativos
de irregularidades relativos aos itens 2.1 e 2.2 desta decisão (2.2 e 23 - ITC e 3.3.1 e 3.4.1.1 - ITI), além da responsabilidade do gestor, relativamente ao item 2.1 desta decisão, deixando-se, ainda, de acolher a sugestão de
expedição de determinação quanto ao referido item;
1.2. MANTER o indicativo de irregularidade tratado no
item 2.3 desta decisão (2.5 - ITC e 3.4.1.3 - ITI);
1.3. Julgar IRREGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Irupi, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Roziel Estevão Olavo, então Secretário, aplicando-lhe multa pecuniária, no valor de R$ 3.000,00, na forma dos artigos 84,
inciso III, alínea “d”, 88 e 135, inciso I, e § 5º, da Lei Complementar 621/2012 c/c o artigo 389, inciso I, da Resolução TC 261/2013;
1.4. EXPEDIR DETERMINAÇÃO ao atual gestor do FunSegunda-feira, 23 de julho de 2018
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do Municipal de Saúde de Irupi, no sentido de que seja instaurada Tomada de Contas Especial, na forma da
Instrução Normativa – IN/TC 32/2014, visando à apuração da autoria e do quantum do dano decorrente dos
pagamentos de contribuições previdenciárias em atraso,
com a identificação dos responsáveis, comunicando a este Tribunal de Contas, no prazo de 15 dias, a adoção de
tal medida (item 2.3 desta decisão e 2.5 da ITC);
1.5. EXPEDIR RECOMENDAÇÃO ao atual gestor do Fundo Municipal de Saúde de Irupi, no sentido de que proceda ao levantamento e esclarecimentos em notas explicativas, nas próximas contas, das contribuições patronais devidas e dos cancelamentos efetuados em razão
de parcelamento (item 2.2 desta decisão);
1.6. ENCAMINHAR os autos ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento da decisão, em razão penalidade aplicada;
1.7. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado e o respectivo adimplemento da obrigação.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente).
4.2. Conselheiros em substituição: Marco Antonio da Silva (relator) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
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
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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
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 514/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04861/2017-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: CMC - Câmara Municipal de Castelo
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: JOSE DORIGO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2016
– REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
www.tce.es.gov.br

ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Câmara Municipal de Castelo, relativa ao exercício de
2016, sob a responsabilidade dos Srs. José Dorigo e Warlen Cesar Bortoli, Presidentes da Câmara.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico 00691/2017-1 e na Instrução Técnica Inicial –
ITI 01141/2017-1, através da Decisão Monocrática
01518/2017-1, determinei a citação do responsável Sr.
José Dorigo, no sentido de que apresentasse, no prazo
de 30 (trinta) dias, suas razões de defesa em face do indicativo de irregularidade constante do item 4.4.1 do referido Relatório Técnico.
Em resposta ao Termo de Citação 01771/2017-7, o gestor apresentou, respectivamente, a esta Corte de Contas documentação, através do Protocolo Eletrônico
00086/2018-1.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 01175/2018-7, opinou
no sentido de que seja julgada regular com ressalva a
prestação de contas em apreço, expedindo-se determinação.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luciano Vieira, mediante Parecer 01480/20186, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Colegiado deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº
261/2013.
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Castelo, relativa ao exercício de
2016, em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe
deu suporte.
CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas com ressalva, expedindo-se determinação.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através do Núcleo Externo de Contabilidade e Economia
- NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
01175/2018-7, verbis:
[...]
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO, exercício de 2016,
formalizada de acordo com a IN 34/2015 e alterações
posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA a prestação de conta anual do Sr. JOSÉ DORIGO,
Presidente, no exercício de funções de ordenador de
despesas da CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO, no exercício de 2016, na forma do artigo 84, inciso II, da Lei
Complementar Estadual 621/2012.
Nos termos do artigo 86 do mesmo diploma legal, suDiário Oficial de Contas

gere-se determinar ao atual gestor responsável pela câmara que indique, na prestação de contas do exercício
de 2018, por meio de notas explicativas, as medidas saneadoras adotadas para evidenciar os bens do imobilizado, observando-se as Normas Brasileiras de Contabilidade e a IN 36/2016. - g.n
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:
[...]
Art. 84. As contas serão julgadas:
(...)
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário;
(...)
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva,
o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das medidas necessárias à correção das impropriedades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência. g.n
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, eswww.tce.es.gov.br

tando correto o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que, no mesmo sentido, se
manifestaram pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas, em razão da mantença da irregularidade inserta no item 4.4.1 do RT 00691/2017-1 (
divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens), havendo
necessidade de expedição de determinação, de acordo
com os ditames estabelecidos nos artigos 84, inciso II e
86, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
2. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
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 Castelo, relativa ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. José
Dorigo e Warlen Cesar Bortoli, Presidentes da Câmara,
em razão da mantença da irregularidade formal contida
no item 4.4.1 do Relatório Técnico – RT 00691/2017-1,
dando-lhes a devida quitação;
1.2. EXPEDIR DETERMINAÇÃO ao atual gestor da Câmara Municipal de Castelo, nos seguintes termos:
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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1.2.1 Indique, na prestação de contas do exercício de
2018, por meio de notas explicativas, as medidas saneadoras adotadas para evidenciar os bens do imobiliário,
observando-se as Normas Brasileiras de Contabilidade e
a IN 36/2016.
1.3. ARQUIVAR os presentes autos, após ciência dos interessados e o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente).
4.2. Conselheiros em substituição: Marco Antonio da Silva (relator) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
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ACÓRDÃO TC- 515/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 02330/2018-2
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: CMCB - Câmara Municipal de Conceição da Barra
Relator: Marco Antônio da Silva
Representante: WERKS LUIZ BOA
REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO, protocolizada nesta Corte de Contas por cidadão com identidade preservada, residente no Município de Conceição
da Barra – ES, em face da Câmara Municipal de Conceição da Barra, acerca de possíveis irregularidades e ilegalidades cometidas pela agente política, Sra. Mirtes Eugênia Pereira Figueiredo, então Presidente da Câmara Municipal.
A área técnica, nos termos da Manifestação Técnica
00246/2018-1, opinou pelo não conhecimento da Representação, em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, sugerindo a ciência do denunciante.
O Ministério Público Especial de Contas, através do seu
Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos termos do Parecer 01564/2018-1, pugnou pela notificação
do denunciante, a fim de que lhe seja oportunizado a remessa de novos elementos que subsidiem os fatos narrados na peça inicial.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
www.tce.es.gov.br

para efeito de deliberação do Colegiado, na forma do art.
29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido autuada a presente representação, noticiando supostas irregularidades e ilegalidades ocorridas na
Câmara Municipal de Conceição da Barra, faz-se necessária a análise dos atos e fatos, para posterior deliberação, em razão da documentação que lhe deu suporte.
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise do feito, verifico que a área técnica opinou pelo não conhecimento da representação e o conseqüente
arquivamento dos autos.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
nos termos da Manifestação Técnica 00246/2018-1, verbis.
[...]
Tendo em visa a ausência de requisitos mínimos de
constituição e de prosseguimento regular da presente representação, previstos no art. 177 da Resolução
TC nº 261, de 4 junho de 2013, bem como art. 94 da LC
621/2012, não é possível sequer conhecer a presente representação. E, ante a impossibilidade de se conhecê-la,
fica prejudicada a apreciação dos pedidos.
5 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
5.1 – Propõe-se ao Relator, ao seu crivo, por ser de sua
exclusa competência, não conhecer a denúncia, por força do art. 94, uma vez que ausentes os requisitos de admissibilidade, arquivando, por conseguinte, os autos,
na forma do inciso I do §3º do art. 176 da mesma Resolução.
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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5.2 – Sugere-se, também, que se dê CIÊNCIA ao denunciante do teor da presente manifestação técnica. – (g.n).
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 01564/2018-1, da lavra do
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, divergindo do posicionamento da área técnica, pugnou nos seguintes termos, verbis:
[...]
O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas, no exercício de suas atribuições
institucionais, considerando a Denúncia proposta pelo
presidente Municipal do Partido Social Democrata Cristão – PSDC, senhor Werks Luiz Boa, noticiando possíveis
irregularidades perpetradas pela presidente da Câmara
Municipal de Conceição da Barra, senhora Mirtes Eugênia Pereira Figueiredo, em realizar contratação de motorista sem qualquer necessidade; considerando que, à
vista dos fatos narrados, a Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal - SecexPrevidencia, por intermédio da Manifestação Técnica MT 00246/2018-1,
propôs pelo seu não conhecimento, ante a ausência de
indicativos de prova, requisito de admissibilidade disposto no inciso II do art. 177, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo; considerando, entretanto, o dever outorgado aos Tribunais de
Contas de, inexoravelmente, apurar eventuais violações
às normas de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, independente da ocorrência ou não de dano ao erário, consoante preconizado pelos artigos 70 e 71, IX, da Constituição do Estado do
Espírito Santo; considerando, nesse diapasão, que a carência inicial de prova indiciária dos fatos narrados não
impede que esta Corte de Contas, por meios próprios ou
Diário Oficial de Contas

por intermédio do Denunciante, busque novos elementos, de forma a amparar a contundente narrativa de irregularidades na gestão da coisa pública; pugna-se, com
fulcro nas prerrogativas conferidas pelos artigos 3º, inciso IV da Lei Orgânica do Ministério Público de Contas
(Lei Complementar 451/08), e 38, inciso IV do Regimento Interno desse Sodalício (Resolução TC 261/2013), para maior subsídio empírico, como forma de se promover o saneamento dos vícios de conhecimento, que, por
seu turno, impedem o normal processamento do feito
e, mormente, salvaguardar o erário municipal de eventual dano:

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

- pela notificação do Denunciante para que lhe seja
oportunizado o encaminhamento de novos elementos
probantes aptos a ensejar a reanálise dos fatos narrados na peça inicial;

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

Por derradeiro, com fulcro no inc. III do art. 41 da Lei
8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei
Complementar nº 621/12, reserva-se o direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, em defesa
da ordem jurídica. – g.n

(...)

Assim sendo, passa-se à análise dos requisitos de admissibilidade da presente representação.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
No que se refere aos requisitos de admissibilidade da
presente denúncia, conforme previsão contida no artigo 177 c/c o § único do artigo 182 do RITCEEES, verifica-se que estes são os seguintes, como transcritos, verbis:
[...]
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
www.tce.es.gov.br

III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.

§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:
[...]
Parágrafo único. Aplicam-se às representações, no que
couber, as normas relativas à denúncia. – g. n
Ocorre que o artigo 94, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, assim dispõe, verbis:
[...]
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualifiSegunda-feira, 23 de julho de 2018
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cação e endereço do denunciante;

1. ACÓRDÃO:

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

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:

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário. – g.n.
No entanto, verifico do acervo processual que, conforme
análise da área técnica, a representação não atende aos
requisitos de admissibilidade elencados no artigo, 94, I, II
e III, da Lei Complementar Estadual 621/12.
Em que pese o posicionamento do douto representante do Parquet de Contas, no que se refere a oportunizar
o Denunciante o encaminhamento de novos elementos
aptos a ensejar a reanálise dos fatos narrados na peça
inicial, entendo que, no caso em comento, isso não seja
plausível, vez que, como bem opinou a área técnica, há
ausência de requisitos mínimos de constituição e desenvolvimento regular da presente representação.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divergindo do posicionamento do Ministério Público Especial de Contas e acompanhando o posicionamento da área técnica, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
Diário Oficial de Contas

1.1. NÃO CONHECER da presente representação, formulada por cidadão, por não preencher os requisitos de admissibilidade, dispostos nos incisos I, II e III, do artigo 94,
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
1.2. DAR ciência aos interessados, com o conseqüente
ARQUIVAMENTO dos presentes autos, após o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente).
4.2. Conselheiros em substituição: Marco Antonio da Silva (relator) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
www.tce.es.gov.br

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

ACÓRDÃO TC- 516/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 02459/2018-3
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMCB - Prefeitura Municipal de Conceição da Barra
Relator: Marco Antônio da Silva
Representante: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
REPRESENTAÇÃO – CONHECER – IMPROCEDÊNCIA – CIÊNCIA AOS INTERESSADOS – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO, com pedido de medida cautelar, encaminhada a esta Corte de
Contas pela pessoa jurídica Prime Consultoria Empresarial Ltda. – EPP, em face do Município de Conceição da
Barra, acerca de indícios de irregularidades ocorridos no
Pregão Presencial 05/2018, tendo como objeto a contratação de empresa especializada em gerenciar e administrar despesas de abastecimento de frota de veículos por
meio de sistema de cartão magnético com chip.
Em apertada síntese o representante questiona a exigência constante do item 11.10.1 do Edital do Pregão Presencial que estabelece o seguinte:
11.10.1. COMBUSTÍVEIS - O preço do posto/local de
abastecimento, até o limite da média de preço publicada
Segunda-feira, 23 de julho de 2018

74

ATOS DA 1a CÂMARA

pela Agência Nacional de Petróleo - ANP no sítio www.
anp.gov.br, no mês da demanda, para os municípios de
localização em todo o Estado do Espírito Santo ou para o
Município em que se encontre o veículo, no caso de deslocamento.
Instada a se manifestar, a área técnica, nos termos da
Instrução Técnica Conclusiva 00986/2018-5, sugeriu o
conhecimento e, no mérito, a improcedência da representação, com ciência ao representante do teor da decisão final a ser proferida.
O Ministério Público de Contas, através do Parecer 01415/2018-3, da lavra do procurador de Contas, 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, nos termos do
art. 29 do Regimento Interno, Resolução - TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido autuada a presente representação, noticiando supostas irregularidades e ilegalidades ocorridas na
Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, faz-se necessária a análise dos atos e fatos, para posterior deliberação, em razão da documentação que lhe deu suporte.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise do feito, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pelo conhecimento da presente representação e, no mérito, pela improcedência, com ciência ao representante.
Assim, transcreve-se a manifestação da área técniDiário Oficial de Contas

ca, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC
00986/2018-5, verbis:

cunstâncias e os elementos de convicção;

[...]

IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
4.1 – Conhecer a presente representação, tendo em vista o cumprimento dos requisitos do artigo 177 do RITCEES;
4.2 - Considerar improcedente a presente representação, na forma do art. 178, I, do RITCEES, tendo em vista
a não constatação de irregularidades;

III - estar acompanhada de indício de prova;

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.
[...]
Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:

4.3 – Cientificar o representante da decisão a ser proferida, conforme mandamento do §7º, do art. 307, do RITCEES; – g.n

[...]

O douto representante do Parquet de Contas, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.

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

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

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

2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

I - ser redigida com clareza;

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

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

[...]
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as cirwww.tce.es.gov.br

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

III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
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75

ATOS DA 1a CÂMARA

artigo. – g.n.
Em sendo assim, resta evidente que a presente Representação preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos, nos termos art. 177 c/c o parágrafo único do art. 182, do Regimento Interno, Resolução TC nº
261/2013, deste modo deve ser conhecida.

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

3. DO MÉRITO:

1. ACÓRDÃO

Da análise dos autos, verifico que o representante questiona a cláusula 11.10.1 constante do Edital do Pregão
Presencial 05/2018, que teria exigido que o pagamento à empresa contratada fosse efetuado tendo por base
o preço do combustível divulgado pela Agência Nacional
do Petróleo – ANP.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara desta Egrégia Corte de Contas, ante as razões expostas pelo relator, em:

Acerca do tema, em sua análise, informou a área técnica que o Plenário do Tribunal de Contas da União - TCU
já se manifestou em diversas ocasiões no sentido da sua
possibilidade, sendo que esse modelo pressupõe que o
valor pago seja parametrizado, tendo por base o preço
médio do mercado local apurado pela ANP.
Assim, verifico que a irregularidade apontada pelo representante não restou demonstrada, uma vez que a prestação de serviço de gestão de frota com fornecimento de
combustível é permitida quando o valor pago for devidamente parametrizado, tendo por base o valor médio
disponibilizado pela Agência Nacional do Petróleo - ANP,
não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na cláusula 11.10.1.
Desse modo entendo que assiste razão a área técnica e
ao douto Representante do Ministério Público Especial
de Contas quando pugnam pela improcedência da presente representação.
4. DO DISPOSITIVO:
Diário Oficial de Contas

1.1. CONHEÇER da presente REPRESENTAÇÃO, nos termos art. 177 c/c o parágrafo único do art. 182, do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013 e, no mérito, CONSIDERÁ-LA IMPROCEDENTE, com fundamento
no art. 178, I, do RITCEES;
1.2. ARQUIVAR os presentes autos após ciência dos interessados e do respectivo trânsito em julgado.

MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 517/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07011/2016-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: FDM - Fundo de Desenvolvimento Municipal de São
Gabriel da Palha
Relator: Márcia Jaccoud Freitas

2. Unânime.

Responsável: HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

3. Data da Sessão: 09/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
4. Especificação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA –
EXERCÍCIO 2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente).

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA CONVOCADA MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:

4.2. Conselheiros em substituição: Marco Antonio da Silva (relator) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).

Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
www.tce.es.gov.br

Nos termos do Relatório Técnico n.º 00241/2017-1 (fls.
08/15), da Instrução Técnica Inicial n.º 00319/2017-9
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(fls. 19/20) e da Decisão Monocrática n.º 00454/2017-3
(fls. 22/23), o gestor foi citado sobre o indício de irregularidade constante do item 3.3.1 da análise contábil, qual
seja, “ausência do parecer conclusivo do Controle Interno sobre os documentos e demonstrativos contábeis”.
Regulamente citado, o responsável apresentou suas
justificativas (fls. 29/33) e documentação de apoio (fls.
34/64).

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, referente ao exercício de 2015, sob a
responsabilidade do senhor HENRIQUE ZANOTELLI DE
VARGAS, dando-lhe quitação;

ACÓRDÃO TC- 564/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processos: 02018/2012-4, 06871/2012-3
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2011
UG: UG-1701 - Fundação Escola do Legislativo Padre Luiz
Maria
Relator: Marco Antônio da Silva

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou a Instrução Técnica Conclusiva n.º
01025/2018-6 (fls. 68/73), manifestando-se pelo saneamento da irregularidade e, por consequência, pela regularidade das contas.

1.2. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

No mesmo sentido, opinou o Ministério Público de Contas, conforme Parecer n.º 01556/2018-5 (fl. 76), de lavra
do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva.

4. Especificação do quórum:

EXTINGUIR PUNIBILIDADE – CARÁTER PESSOAL - EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
PRINCÍPIOS: INSIGNIFICÂNCIA, RAZOABILIDADE, ECONIMICIDADE E FORMALISMO MODERADO - ARQUIVAR.

4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente).

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

É o Relatório. Passo a fundamentar.

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (relatora).

Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, da Fundação Escola do Legislativo Padre Luiz Maria,
referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade
do Sr. Jocelém Gonçalves de Jesus, Diretor Presidente.

Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado pela área técnica, entendo que as presentes Contas devem
ser julgadas regulares.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 18 de abril de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO:

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/05/2018 - 14ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA CONVOCADA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Responsável: JOCELEM GONCALVES DE JESUS [ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR]

Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico Contábil - RTC 402/2012 (fls. 156-164) e na Instrução Técnica Inicial nº 01/2013 (fls. 168-177), o Conselheiro em
Substituição à época, nos termos da Decisão Monocrática Preliminar – DECM nº 68/2013 (fl. 179), determinou a
citação do responsável, no sentido de que apresentasse
justificativa, em face da pretensa irregularidade.
Em resposta ao Termo de Citação nº 0110/2013 (fl. 180),
o responsável apresentou documentação (fls. 190-213),
tendo a área técnica, nos termos da Instrução Técnica
Conclusiva nº 8307/2014 (fls. 220-238), opinado pela irregularidade das contas em apreço, pela imputação de
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ressarcimento, no valor de R$ 49.917,44, correspondente a 23.638,51 VRTE’s, bem como pela aplicação de
multa pecuniária, sendo acompanhada pelo Parquet de
Contas, conforme Parecer nº 3877/2015 (fls. 241-242).

deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29
do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.

Registre-se que, prolatei voto de folhas 249-261, tendo
o Eminente Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, em seu Voto de Vista nº 00003/2016-1 (fls. 268276), divergido deste Relator, contudo o Colegiado do
Plenário, nos termos da Decisão nº 01758/2016-3 (fls.
303-332), decidiu pela realização de diligência.

Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual da
Fundação Escola do Legislativo Padre Luiz Maria, referente ao exercício de 2011, em comento, necessário é
sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte.

A área técnica, nos termos da Manifestação Técnica nº
00725/2016-7 (fls. 337-340), informou que os novos elementos trazidos aos autos pelo responsável não alteram
as conclusões havidas na Instrução Técnica Conclusiva nº
8307/2014, sendo acompanhada pelo Parquet de Contas, conforme Parecer nº 03887/2016-6 (fl. 349).
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Termo de Verificação nº 00059/2017-5, certificou que a
quantia consignada pelo Sr. Jocelém Gonçalves de Jesus,
corresponde a R$ 46.244,12, indicando, à folha 446, que
remanesce o valor de R$ 3.673,32.
A Eminente Conselheira em Substituição à época, através da Decisão Monocrática nº 01371/2017-6 (fls. 448450), em razão do falecimento do gestor, determinou
a que fosse oficiado o Cartório de Registro Civil de Anchieta para encaminhamento da Certidão de Óbito do
de cujus e identificar os herdeiros, bem como oficiar a 1ª
e 2ª Varas de Anchieta para que informassem acerca de
ação de inventário.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
Magistrado de Contas para elaboração de relatório e voto para efeito de deliberação do Colegiado da 1ª Câmara
Diário Oficial de Contas

É o sucinto relatório.
VOTO

CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, verifico que o Ministério Público Especial de Contas emitiu o Termo de Verificação nº
00059/2017-5 (fl. 443), certificando que o Sr. Jocelém
Gonçalves de Jesus, pagou a quantia de R$ 46.244,12
(pagos em 24 parcelas), referentes ao Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento.
Entretanto, o Parquet de Contas, informa à folha 446,
que há saldo remanescente no valor de R$ 3.673,32,
motivando assim, a emissão da Decisão Monocrática
nº 01371/2017-6, prolatada pela então Conselheira em
Substituição, determinando que se oficiasse o Cartório
de Registro Civil de Anchieta para encaminhamento da
Certidão de Óbito do de cujus e identificar os herdeiros,
bem como oficiar a 1ª e 2ª Varas de Anchieta para que
informassem acerca de ação de inventário.
Em resposta ao Ofício nº 01796/2017-7 (fls. 456-457), o
Sr. Tarsis da Silva Gonçalves – Oficial Interino, encaminhou a Certidão de Óbito do de cujus.
O Juiz de Direito, o Dr. Carlos Henrique C. de A. Pinto,
através dos Ofícios nº 1760 e 1763/2017 (fls. 468 e 475),
informou que não constam ações de inventário em nome do Sr. Jocelém Gonçalves de Jesus, conforme docuwww.tce.es.gov.br

mentos às folhas 469-471 e 476.
O Núcleo de Controle Interno de Documentos – NCD, informa à folha 479, que não consta do Sistema e-tcees,
documentação alguma protocolizada em nome do Sr.
Marcelo Mattos Coutinho – Juiz de Direito e Diretor do
Fórum de Anchieta – 1ª Vara, acerca de Ação de Inventário que tenha como herdeiros ou legatários, em razão do
falecimento do Sr. Jocelém Gonçalves de Jesus, em atendimento aos termos do Ofício nº 1975/2017-2.
Registre-se que consta destes autos a Certidão de Óbito
(fl. 457), indicando o falecimento do agente responsável.
Assim, tendo em vista a notória informação quanto ao
falecimento do agente responsável, verifico, em razão
do saldo remanescente de R$ 3.673,32, indicado pelo
Parquet de Contas, necessário é promover diligência,
no sentido de reiterar o Ofício nº 1975/2017-2, bem como verificar a existência de bens deixados pelo gestor.
Além disso, como a multa assume caráter personalíssimo deve ser extinta a punibilidade em relação ao Sr. Jocelém Gonçalves de Jesus, então falecido, conforme se
vê da certidão de óbito acostada aos autos.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua
consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara deste
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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Egrégio Tribunal de Contas, ante as razões expostas pelo relator, em:
1. DETERMINAR a expedição de Ofício ao titular do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Anchieta, para que informe, no prazo de 30 (trinta) dias, se há bens
em nome do Sr. Jocelém Gonçalves de Jesus, a serem ou
que foram objeto de inventário administrativo, na forma
de Escritura Pública, nos termos da Lei nº 11.441/2007,
em havendo, encaminhe-se cópia integral para juntada
aos presentes autos;
2. REITERAR o Ofício nº 1975/2017-2, dirigido ao Digníssimo Juiz de Direito e Diretor do Fórum de Anchieta – 1ª
Vara, ou seu substituto legal, no sentido de que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe se há inventário aberto
em razão do falecimento do Sr. Jocelém Gonçalves de
Jesus, em havendo, solicita-se o encaminhamento de cópia integral para juntada aos presentes autos;
3. DETERMINAR a expedição de Ofício ao Cartório Registro Civil e Tabelionato, a fim de que informe, no prazo de
30 (trinta) dias, se há averbação de divórcio da Senhora
Tânia Scherr da Silva de Jesus, em relação ao Sr. Jocelém
Gonçalves de Jesus, pelo fato de constar da Certidão de
Óbito informação acerca de referido divórcio;
4. EXTINGUIR a punibilidade em relação ao Sr. Jocelém
Gonçalves de Jesus, em face do óbito ocorrido, vez que a
pretensa punibilidade tem caráter personalíssimo;
5. NOTIFICAR o espólio, bem como os pretensos herdeiros e legatários Srs. Wesley Ernesto Francisco de Jesus,
Lucélia Scherr da Silva Jesus, Luciara Scherr da Silva Jesus e Sérgio Luiz da Silva Jesus (filhos), bem como a Sra.
Tania Scherr da Silva de Jesus, caso tenha havido a partilha, para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, inteDiário Oficial de Contas

grem a relação processual, até o limite do quinhão que
lhes tenha sido transferido, apresentando suas razões
acerca da imputação de ressarcimento pretendida, alertando-os da possibilidade de sustentação oral, na forma regimental, quando da realização da sessão de julgamento destes autos, retornando os autos ao Relator.
COMPLEMENTO DE VOTO DO EXMO. SR. CONSELHEIRO
EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, da Fundação Escola do Legislativo Padre Luiz Maria,
referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade
do Sr. Jocelém Gonçalves de Jesus, Diretor Presidente.
Ocorre que, após prolação de voto, houve pedido de vista pelo douto representante do Parquet de Contas, Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, que apresentou seu Parecer de Vista nº 00125/2018-7, divergindo deste Relator, tendo opinado por se extinguir o processo sem resolução de mérito.
Após análise do Parecer de vista emitido, entende este Conselheiro em Substituição que procedem os argumentos trazidos pelo douto representante do Parquet de
Contas, razão pela qual apresento complemento de voto, a fim de alinhar-me ao Parecer de vista apresentado.
É o sucinto relatório.
COMPLEMENTODEVOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual da
Fundação Escola do Legislativo Padre Luiz Maria, referente ao exercício de 2011, em comento, necessária é a
análise dos atos e fatos, em face da documentação que
lhe deu suporte, em razão o Parecer de vista apresentado.
1. CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
www.tce.es.gov.br

Da análise dos autos, verifico que o douto representante do Parquet de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva, apresentou seu Parecer de Vista nº 00125/2018-7,
nos seguintes termos, verbis:
[...]
Com as vênias de sempre, o Ministério Público de Contas dissente das determinações, da reiteração e da notificação proferida no voto do relator, visto que as razões
expostas pelo Conselheiro substituto ocasionarão a este
Tribunal de Contas custos superiores ao valor do débito
remanescente, o que vai de encontro à base estrutural
do princípio da economicidade, qual seja, a promoção de
resultados esperados com o menor custo possível.
Ressalta-se que o julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº
253885, decidiu que “em regra, os bens e o interesse público são indisponíveis, porque pertencem à coletividade. É, por isso, o Administrador, mero gestor da coisa pública, não tem disponibilidade sobre os interesses confiados à sua guarda e realização. Todavia, há casos em
que o princípio da indisponibilidade do interesse público deve ser atenuado, mormente quando se tem em
vista que a solução adotada pela Administração é a que
melhor atenderá à ultimação deste interesse”. Destarte,
invoca-se a aplicação do princípio da racionalização administrativa e da economia processual, conforme previsão do artigo 142, § 4º, da LC 621/2012, visto que o custo processual total das operações a serem dispendidas
por esta Corte de Contas para reaver o valor a ser ressarcido seria superior ao próprio valor do débito.
Menciona-se, ainda, que é de conhecimento público e
notório o falecimento do Sr. Jocelém Gonçalves de Jesus, conforme certidão de óbito acostada aos autos à fl.
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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457. Destarte, com fundamento no art. 5º, inciso XLV, da
CF/88, no art. 131 da Lei Complementar 621/12 e no art.
383 do RITCEES – que tratam do princípio da responsabilidade pessoal, que por sua vez não admite a transmissão de eventuais penalidades aos sucessores do acusado – o falecimento do responsável extingue sua punibilidade.
Ante o exposto, o Ministério Público de Contas manifesta-se no sentido de que o processo seja extinto sem resolução do mérito e, por conseguinte, proceda-se o arquivamento do feito. – g.n.
Assim sendo, o douto representante do Parquet de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva divergiu do entendimento inicial deste Conselheiro em Substituição,
em relação à expedição de determinações, da reiteração
de expedição de ofício e da notificação realizada, por entender, em suma, que as razões expostas ocasionarão
a este Tribunal de Contas custos superiores ao valor do
débito remanescente, “o que vai de encontro à base
estrutural do princípio da economicidade, qual seja, a
promoção de resultados esperados com o menor custo possível”.
Dessa maneira, no que se refere aos argumentos trazidos pelo douto representante do Parquet de Contas, Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, em seu Parecer de vista, quanto a extinção dos autos sem resolução do mérito, notadamente, no que se refere ao princípio da economicidade, entendo que estes se mostram plausíveis.
Entretanto, cumpre ressaltar que o saldo remanescente a ser imputado ao gestor é de R$ 3.673,32, tendo o
douto representante do Parquet de Contas afirmado, em
síntese, que o valor do débito remanescente seria menor
que os custos que este Egrégio Tribunal teria, se cumDiário Oficial de Contas

prisse as diligências, inicialmente, indicadas no voto deste Relator.

quente ARQUIVAMENTO dos presentes autos.

Desse modo, verifico que assiste razão ao douto representante do Parquet de Contas, razão pela qual entendendo que, no caso em comento, incidem os princípios
da insignificância e da razoabilidade, em aplicação do
princípio do formalismo moderado, constante do art.
52, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.

3. Data da Sessão: 09/05/2018 – 14ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

2. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, encampando os termos do Parecer de
vista do douto representante do Parquet de Contas, Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão
que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, ante as razões expostas
pelo relator, em:
1.1. EXTINGUIR a punibilidade em relação ao Sr. Jocelém
Gonçalves de Jesus, em face do óbito ocorrido, vez que a
pretensa penalidade tem caráter personalíssimo;
1.2. EXTINGUIR o processo, sem resolução do mérito, em relação aos pretensos herdeiros e legatários Srs.
Wesley Ernesto Francisco de Jesus, Lucélia Scherr da Silva Jesus, Luciara Scherr da Silva Jesus e Sérgio Luiz da
Silva Jesus (filhos), bem como a Sra. Tania Scherr da Silva de Jesus, pelas razões antes expendidas, com o consewww.tce.es.gov.br

2. Unânime.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente);
4.2. Conselheiros em substituição: Marco Antonio da Silva (relator) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 611/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03013/2018-2
Classificação: Agravo
UG: CMDRP - Câmara Municipal de Dores do Rio Preto
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
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Recorrente: SANDRO ARAUJO GORINI
Interessado: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES,
Dores do Rio Preto, SANDRO ARAUJO GORINI)
AGRAVO – DAR PROVIMENTO AO AGRAVO – DESCONSIDERAÇÃO DA MULTA DE R$ 3.000,00 APLICADA AO SENHOR SANDRO ARAÚJO GORINI – SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO TC 2052/2017 - CIÊNCIA AOS INTERESSADOS – APENSAMENTO – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Tratam os autos de Agravo interposto pelo senhor Sandro
Araújo Gorini, Presidente da Câmara Municipal de Dores
do Rio Preto, em face do Acórdão TC 01606/2017 – Primeira Câmara, proferido no Processo TC nº 2052/20147,
relativo a instauração de Tomada de Contas Especial determinada pela Decisão 01332/2016 – 2ª Câmara nos autos do TC 5208/2013-1.
O Acórdão recorrido, que encampou a proposição do
conselheiro relator, foi prolatado nos seguintes termos:
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 Aplicar multa ao Sr. Sandro Araújo Gorini, nos termos do art. 135, inciso IV, da LC 621/2012, c/c o art.
389, inciso IV, da Res. TC 261/2013 (RITCEES), no valor
de R$3.000,00 (três mil reais), por descumprimento da
decisão deste Tribunal, tendo em vista a fundamentação
constante deste voto;
1.2 Notificar o atual Presidente da Câmara Municipal,
Diário Oficial de Contas

Sr. Sandro Araújo Gorini, para que proceda à Tomada de
Contas Especial instituída pela Resolução, com prazo de
30 (trinta) dias para conclusão e remessa ao Tribunal, na
forma prevista na Instrução Normativa nº 32/2014 deste Tribunal;
Notifique-se ainda o responsável e dê-se ciência à Controladoria Geral do Município de Dores do Rio Preto/ES.
O presente Agravo foi instruído com os seguintes documentos (evento 03): Acórdão 01606/2017-1; Ata da Comissão de Tomada de Contas Especial que encerrou e
suspendeu os trabalhos; decisão que tornou sem efeito a determinação de abertura de Tomada de Contas Especial; ofício solicitando informações de como proceder
devido a decisão que tornou sem efeito a realização de
tomada de Contas Especial; Certidão da Comissão de Tomada de Contas Especial que junta resposta acolhendo
parecer da SEGEX aonde menciona da não subsistência
da realização da Tomada de Contas Especial.
Observando-se os trâmites regimentais, proferi Decisão Monocrática 00553/2018-1 (evento 06) pelo conhecimento do presente Agravo e encaminhamento ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas - NRC
para manifestação.
Encaminhados os autos ao NRC para análise e instrução
do feito, foi elaborada a Instrução Técnica de Recurso
00208/2018-3 (evento 07), cuja proposta passo a transcrever:

jo Gorini por descumprimento à Decisão Monocrática
996/2017, no Acórdão TC 01606/2017.
No que concerne ao requerimento do Agravante de extinção do feito relativo à instauração de Tomada de Contas Especial, considerando que o TC 5208/2013 ainda está pendente de julgamento, opinamos pela suspensão
do TC 2052/2017, até que este Tribunal se pronuncie, de
forma definitiva, sobre a matéria.
Com o mesmo entendimento, pronunciou-se o Ministério Público Especial de Contas, como se lê no parecer
01797/20185-1 (evento 11).
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 MÉRITO
Pretende o agravante a reforma do Acórdão TC
01606/2017 – Primeira Câmara que aplicou multa de R$
3.000,00 (três mil reais) por descumprimento da Decisão
Monocrática 996/2017 datada de 03/06/2017 que concedeu mais 90 (noventa) dias para que a Câmara Municipal de Dores do Rio Preto apresentasse as conclusões
da Tomada de Contas Especial determinada pela Decisão
01332/2016 – 2ª Câmara (doc. eletrônico nº 04 do TC
5208/2013-1), com a advertência da aplicação de penalidade ante a sua inobservância.

CONCLUSÃO

Para tanto, narra o agravante o não descumprimento de
decisão desta Corte de Contas, pois a Decisão Monocrática 764/2015 de instauração de Tomada de Contas foi
tornada sem efeito por questões procedimentais, uma
vez que foi feita monocraticamente pelo conselheiro relator, quando deveria ter sido decido pelo Colegiado.

Ante o exposto, opinamos, no mérito, pelo PROVIMENTO do presente Agravo, para que seja desconsiderada a multa de R$ 3.000,00 aplicada ao Sr. Sandro Araú-

Ressalta-se que o TC 2052/2017 de minha relatoria foi
formado em cumprimento à Decisão 01332/2016 proferida pelo Conselheiro Sérgio Manoel Borges nos autos do

[...]

www.tce.es.gov.br
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TC 5208/2013.
Em razão disso, apreciando os autos do TC 2052/2017
decidi por meio da Decisão Monocrática 604/2017 (doc.
Eletrônico nº 07) datada de 24/05/2017 notificar o atual Presidente da Câmara Municipal de Dores do Rio Preto para que no prazo de 30 (trinta) dias apresentasse as
conclusões provenientes da Tomada de Contas processada, com a ressalva de que o não atendimento desta
solicitação poderia implicar em sanção de multa, conforme disposição dos art. 16 da Instrução Normativa TC
32/2014.
Contudo, ante a não observância do prazo para a conclusão da Tomada de Contas, proferi voto pela aplicação de
multa no valor de R$ 3.000,00 ao Sr. Sandro Araújo Gorini no que foi acompanhado pela Primeira Câmara deste
Tribunal, com a prolação do Acórdão TC 01606/2017, de
07/12/2017, ora confrontado.
Além da multa aplicada, o acórdão reiterou o corpo julgador a obrigatoriedade de conclusão da Tomada de
Contas Especial determinada, assinando novo prazo de
30 (trinta) dias para remessa ao Tribunal, na forma prevista na Instrução Normativa 32/2014.
Contudo, conforme acima alegado pelo recorrente, nos
autos do TC 5208/2013, o relator daquele processo, Conselheiro Sérgio Borges, proferiu, em 01/11/2017, o Voto
6534/2017 (doc. eletrônico nº 52), com vistas a sanear
a suposta irregularidade procedimental, tendo em vista
ter sido a instauração da Tomada de Contas Especial determinada por decisão monocrática, e não colegiada. Em
razão disso, entendeu que as Decisões Monocráticas nºs
764/2015 e 2193/2015 são viciadas, não poderiam surtir efeitos, tendo sido acompanhado pelo Plenário deste
Tribunal, na forma da Decisão 03919/2017, in verbis:
Diário Oficial de Contas

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Plenário, ante as razões expostas
pelo relator, em:
1.1. Tornar sem efeito as Decisões Monocráticas Preliminares (DECM) nº. 764/2015 e 2193/2015, no que diz respeito à notificação do atual Presidente da Câmara Municipal de Dores do Rio Preto/ES quanto a:
1.1.1. instauração de Tomada de Contas Especial, com
vistas a apurar eventual ressarcimento de dano proveniente da contratação supostamente irregular dos serviços
de assessoria jurídica, constante do item 2.1 da Instrução
Técnica Inicial nº. 753/2013;
1.1.2. suspensão de contratação para prestação de assessoria jurídica, constante dos itens 2.2.1 e 2.3.1 da Instrução Técnica Inicial nº. 753/2013;
1.1.3. necessidade de fixação de prazo para a abertura
de concurso público para preenchimento das vagas relacionadas aos cargos/funções de procurador/assessor.
1.2. Convalidar as citações realizadas dos eventuais responsáveis indicados no teor da Instrução Técnica Inicial nº. 753/2013 deferindo a reabertura do prazo de 30
(trinta) dias para que os mesmos possam ratificar ou, caso queiram, complementar as razões de defesa e justificativas já apresentadas nos autos;
1.3. Deixar de citar o Sr. João Gualandi Silva, e seus sucessores, extinguindo-se o processo com relação a ele;
1.4. Após os trâmites administrativos, pelo prosseguimento da apuração das demais irregularidades constantes
da Instrução Técnica Inicial nº. 753/2013.
Desse modo, resta claro que a obrigatoriedade de instauração de Tomada de Contas, após a decisão acima,
www.tce.es.gov.br

não mais subsistiu. Desse modo, o agravante encaminhou manifestações a este Tribunal por meio do ofício
356/2017 (Petição Intercorrente 1713/2017 – doc. eletrônico nº 57 do TC 5208/2013) e do ofício 357/2017
(Petição Intercorrente 1714/2017 – doc. eletrônico nº
1 do Protocolo 15817/2017), suscitando orientação de
que como deveria proceder em relação à instauração de
Tomada de Contas.
Após a instrução no protocolo 15817/2017, a Secretaria Geral de Controle Externo - SEGEX (despacho
66683/2017-1 – doc. eletrônico nº 62 do TC 5208/20131) assim se manifestou:
Note-se que a decisão em comento faz menção a uma
tomada de contas especial cuja instauração foi determinada à Presidência da Câmara Municipal de Dores do
Rio Preto, para apuração de eventual dano proveniente da contratação supostamente irregular de serviços de
assessoria jurídica. A determinação foi feita no bojo de
decisões monocráticas tornadas sem efeito pela mesma
Decisão TC 3919/2017. E vale ressaltar que houve uma
reavaliação do motivo determinante para realização da
tomada de contas em questão, chegando-se à conclusão
de que o tema ensejador da apuração ainda não foi pacificado no âmbito do TCEES, sendo, pois, inoportuna, no
momento, a determinação para instauração de tomada
de contas.
E caso a Tomada de Contas Especial 001/2017 da Câmara Municipal de Dores do Rio Preto seja aquela mencionada na Decisão TC 3919/2017, a determinação oriunda
do TCEES para instauração do procedimento e apuração
da suposta irregularidade com dano não mais subsiste.
Portanto, cabe à própria Casa Legislativa, tendo em vista
a sua autonomia administrativa, avaliar se dará continuiSegunda-feira, 23 de julho de 2018
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dade ou não à apuração.

pronunciar-se quanto ao mérito.

Em resposta ao ofício 357/2017, endereçado a este Conselheiro, por meio do protocolo 15817/2017, elaborei a
Decisão em Protocolo 689/2017 em que acolhi integralmente a proposição da SEGEX transcrita anteriormente.
Porém, o presente protocolo não foi juntado aos autos
do TC 2052/2017, razão pela qual, quando da elaboração
do voto 0725/2017-1 (doc. eletrônico 32) foi entendido
pela aplicação de multa ao gestor.

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

Desse modo, por entender suficiente e plenamente motivada a fundamentação delineada na Instrução Técnica
de Recurso 00108/2018-3, especialmente para dar provimento ao agravo ora interposto, bem como no sentido
de propor a suspensão do TC 2052/2017, até que este
Tribunal se pronuncie, de forma definitiva, sobre a matéria, acompanho o entendimento técnico e ministerial,
adotando-a como de decidir e a transcrevo abaixo:
DO MÉRITO
Preliminarmente, há que se ressaltar que o mérito do
recurso de Agravo não se confunde com o do processo
principal, já que busca desconstituir decisão interlocutória ou terminativa proferida nos autos. Com efeito, estatui o artigo 169 da Lei Complementar nº 621, de 08 de
março de 2012:
Art. 169. Das decisões interlocutórias e terminativas
caberá agravo formulado uma só vez, por escrito, no prazo de dez dias contado da data da ciência da decisão, na
forma estabelcida no Regimento Interno.
E acrescenta o artigo 142, parágrafos 2º, 3º e 4º, do mesmo diploma legal:
§ 2º Interlocutória é a decisão pela qual o Relator ou o
Tribunal de Contas decide questão incidental, antes de
Diário Oficial de Contas

§ 4º Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis, determina a sua extinção pela ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ou o seu arquivamento por racionalização administrativa e economia processual. (grifamos)
No caso em apreço, a peça recursal visa a confrontar o Acórdão TC 01606/2017 - Primeira Câmara (TC
2052/2017) que, acolhendo a proposição do Relator,
aplicou multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Agravante por descumprimento da Decisão Monocrática
996/2017, de 03/07/2017, que concedeu mais 90 (noventa) dias para que a Câmara Municipal de Dores do Rio
Preto apresentasse as conclusões da Tomada de Contas
Especial determinada pela Decisão 01332/2016 – 2ª Câmara, com a advertência da aplicação de penalidade ante a sua inobservância.
Trata-se, portanto, de decisão interlocutória, por resolver questão incidental no processo, e, dessa forma, passível de Agravo.
Sustenta o Agravante, em suas razões:
Cuidam os autos do Processo de Notificação de Observação sobre o cumprimento de prazo para a realização
de uma Tomada de Contas Especial, a ser realizada pela Câmara Municipal de Dores do Rio Preto ES, relativo a
Instrução Técnica Inicial de nº 753/2013 que tratava de:
“instauração de Tomada de Contas Especial, com vistas
a apurar eventual ressarcimento de dano proveniente
www.tce.es.gov.br

da contratação supostamente irregular dos serviços de
assessoria jurídica, constante do item 2.1 da Instrução
Técnica Inicial nº 753/2013.” Bem como: “Suspensão de
contratação para prestação de assessoria jurídica constante dos itens 2.2.1 e 2.3.1 da Instrução Técnica Inicial
nº 753/2013”.
O processo originário que determinou a abertura de Tomada de Contas Especial é o de nº 05208/2013 de Relatoria do Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES,
que na época através de uma decisão monocrática determinou a Abertura da Tomada de Contas Especial, em
data de 01/06/2016 através da Decisão 01332/2016-8,
do qual tal tomada de contas era de responsabilidade o
Presidente anterior pela a abertura e finalização do Procedimento.
Contudo, quando este Presidente assumiu a Câmara foi
surpreendido com uma notificação deste Tribunal de
Contas que estabelecia prazo de 30 dias para a conclusão dos Trabalhos da Comissão, porém, ao consultar arquivos na Câmara nada encontrou, aonde realizou pesquisa no Município e ficou conhecedor que haviam montado uma comissão de tomadas de contas especial com
funcionários da municipalidade e este não tinham terminado os trabalhos como determina a Instrução Normativa 032/2014.
E desta forma, para cumprir todos os parâmetros e critérios que estão estabelecidos na Instrução Normativa
032/2014, este Presidente requereu a Vossa Excelência a
concessão de um prazo de 90 (noventa) dias para conclusão dos trabalhos, com a justificativa de que para a concessão aos interessados aos princípios da ampla defesa e
ao contraditório, a comissão que seria nomeada precisaria de tal período para concluir os trabalhos nos termos
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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da Instrução Normativa nº 032/2014.

selheiros, compete:

Assim, foi por Vossa Excelência através da decisão monocrática 00996/2017-1 deferido o pedido de dilação de
prazo, por mais 90 (noventa) dias para que a Câmara Municipal de Dores do Rio Preto apresente as conclusões
provenientes da Tomada de Contas processada.

(...)

Este Presidente não olvidou esforços para que a Tomada de Contas fosse realizada a contento, que por sua
vez nomeou Comissão através da Resolução Administrativa desta Câmara de nº 21/2017, e a Comissão realizou todos os atos que lhe incumbiam, quando tomaram
conhecimento da DECISÃO nos autos do PROCESSO TC
5208/2013, aonde o Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, tornou sem efeito a decisão naqueles autos que determinava a abertura de contas especial.
Tal Decisão se deu, pelo fato do Conselheiro Sérgio Borges na época ter determinado que fosse realizado abertura de Tomada de Contas Especial de uma forma monocrática, aonde após uma melhor análise viu-se que as decisões para a abertura de Tomada de Contas especial devem sempre ser tomada por Colegiado ou Câmara deste Tribunal.
Vejamos parte da Decisão:
“Todavia, tanto a instauração da Tomada de Contas
quanto as demais determinações, haja vista a sua natureza cautelar, não poderiam ter sido tratadas por meio
de Decisão Monocrática Preliminar, conforme exigência
expressa do Regimento Interno desta Corte de Contas,
contida nos arts. 9º, 12 e 288, XI, da Lei Complementar
261/2013, senão vejamos:
Art. 9º Ao Plenário, órgão máximo de deliberação, dirigido pelo Presidente do Tribunal e composto por sete ConDiário Oficial de Contas

XL - determinar a instauração e julgar a tomada de contas especial;
(...)
Art. 16. Compete às Câmaras:
(...)
IX - determinar a instauração e julgar a tomada de contas especial;
(...)
Art. 288. O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe:
(...)
XI - proferir medidas cautelares, nos casos urgentes, ad
referendum do colegiado, nos termos do parágrafo único do art. 376 deste Regimento;
(...)
Resta evidente, portanto, que a determinação para instauração de Tomada de Contas Especial somente é possível por meio de decisão colegiada, seja ela proferida por
meio do Plenário ou por uma das Câmaras desta Corte
de Contas, mas nunca de forma monocrática pelo Relator do feito.
A prolação de decisão monocrática preliminar para determinar a instauração de Tomada de Contas Especial,
em detrimento da submissão desta ao Plenário ou Câmara, assim como o deferimento de medida de natureza cautelar não submetida ao referendo do órgão colegiado, caracterizam-se como erro in procedendo deste
Relator.
www.tce.es.gov.br

Assim, entendo que o Conselheiro Relator Sérgio Nader Borges que tinha procedido contrário ao ditames do
Regimento Interno desta Casa, por sua vez tornou sem
efeito diversas decisões, e dentre elas a que determinava a abertura de tomada de contas especial pela Câmara de Dores do Rio Preto, conforme dispositivo da decisão abaixo.
“VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
Tornar sem efeito as Decisões Monocráticas Preliminares
(DECM) nº 764/2015 e 2193/2015 no que diz respeito à
notificação do atual Presidente da Câmara Municipal de
Dores do Rio Preto/ES quanto a:
• Instauração de Tomada de Contas Especial, com vistas
a apurar eventual ressarcimento de dano proveniente da
contratação supostamente irregular dos serviços de assessoria jurídica, constante do item 2.1 da Instrução Técnica Inicial nº 753/2013;
• Suspensão de contratação para prestação de assessoria jurídica constante dos itens 2.2.1 e 2.3.1 da Instrução
Técnica Inicial nº 753/2013;”
Como a Comissão da Tomadas de Contas estava em fase
de finalização dos trabalhos da Comissão, esta se dirigiu
a Este Tribunal de Contas antes de vencidos os prazos para a conclusão dos trabalhos, e tiveram conhecimento da
Decisão acima exarada, e foi orientada em findar os trabalhos, tendo em vista que a Decisão que determinava a
abertura de Tomadas de Contas havia se exaurido com a
decisão que tornou sem efeitos.
Contudo, a Comissão de Tomada de Contas Especial da
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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Câmara resolveu através de seus membros oficiar os
Conselheiros Rodrigo Flávio Farias Chamoun e Sérgio
Manoel Nader Borges para saber como se procedia em
relação a Decisão acima exarada.
E, desta forma, foram enviados os Ofícios 357/2017 e
356/2017, aonde Vossa Excelência acolheu o parecer da
SEGEX que respondia os ofícios descriminados, mencionando que tendo em vista a nova Decisão do Conselheiro Sérgio Borges que tornava sem efeito a Decisão anterior que determinou a abertura, não mais subsistia a realização de Tomada de Contas Especial par parte da Câmara Municipal.
DA DECISÃO AGRAVADA
Acreditamos que por um equívoco foi informado pelo SEGEX nos autos do Processo nº 2052/2017 que Este
Agravante não tinha cumprido o prazo de finalização da
tomada de contas especial.
O Agravante nunca e em momento algum deixaria de
cumprir as determinações deste Tribunal de Contas,
contudo, foi enviado pela Câmara Municipal Oficio de nº
357/2017 a este Conselheiro, através da Comissão de Tomada de Contas Especial, informando a Decisão do Conselheiro Sérgio Borges, porém, este oficio não foi juntado aos autos deste processo, aonde foi dado uma tramitação diversa ao oficio.
O Oficio 357/2017 teve o conhecimento de Vossa Excelência aonde através da Decisão em protocolo
00689/2017-2 aonde ACOLHEU INTEGRALMENTE orientação da SEGEX que descreve que a determinação oriunda do TCEES para instauração do procedimento e apuração da suposta irregularidade com dano não mais subsiste.
Diário Oficial de Contas

Assim, perdeu toda a necessidade de finalização da Tomada de Contas Especial.
Ocorre que, paralelamente a isto foi equivocadamente
informado pela SEGEX através de outras informações,
sem levar em consideração a Decisão do Conselheiro
Sérgio Borges que tornava sem efeito a determinação
de abertura de Tomada de Contas Especial, o não cumprimento do prazo, aonde Vossa Excelência foi levada a
equívoco no ato de aplicação de multa ao ora agravante.
Neste caso específico é que vem o Agravante para Requerer a Vossa Excelência o provimento do presente
Agravo para desconsiderar a multa atribuída na Decisão que gerou o Acórdão 01606/2017, pois o Agravante cumpriu as determinações impostas par Este Órgão
de Contas.
DA POSSIBILIDADE DE RECONSIDERAÇÃO DA MULTA e
DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
Para casos desta natureza, o Regimento Interno desta
Colenda Corte de Contas traz a possibilidade de extensão de aplicação do Código de Processo Civil para os casos omissos no Regimento.
E, uma das possibilidades tidas no CPC seria o Juízo de
Retratação pelo Julgador, e como, quando Vossas Excelências estão na função de Relatoria de um Processo,
tem a competência de julgar, assim, poderá este Solícito
Conselheiro, de plano reconsiderar a multa aplicada, restando assim prejudicado o presente recurso.
Tratam os autos principais (TC 5208/2013) de Representação proposta pelo então Presidente da Câmara Municipal de Dores do Rio Preto, Sr. Júlio Borges Amaral, alegando várias irregularidades atinentes a ordenadores de
despesas responsáveis por gestões anteriores, na qual foi
www.tce.es.gov.br

elaborada a Instrução Técnica Inicial 753/2013, acolhida
in totum na Decisão Monocrática Preliminar 764/2015,
de 21/05/2015, que determinou a citação dos Srs. Gilmar Trindade da Silva, João Gualandi da Silva, José Inácio
Francisco Muniz e Cristina Machado Ferreira, bem como
a notificação dos Sr. Júlio Borges do Amaral e José Paulo Ferreira para:
1. Instaurar a competente TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, a fim de apurar eventual ressarcimento em relação
ao item 2.1 retro;
2. Suspender toda contratação para prestação de serviços de assessoria jurídica (ref. itens 2.2.1 e 2.3.1), a fim
de evitar possível dano ao erário, bem como informar a
esta Casa, no prazo que vier de ser fixado, sobre o procedimento realizado para contratação, a empresa contratada, o montante do contrato, e os valores já liquidados;
3. Fixar prazo ao atual ordenador de despesas para que
promova a abertura de concurso público, para preenchimento das vagas relacionadas aos cargos/funções de
procurador/assessor;
4. Dar ciência ao atual ordenador de despesas sobre
os termos da Manifestação Técnica Preliminar MTP
445/2013, exarada pelo NEO, através do envio de cópia
integral, relativamente ao item “EXECUÇÃO IRREGULAR
DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CÂMARA”.
Posteriormente, o referido decisum foi retificado pela Decisão Monocrática Preliminar 2193/2015, de
19/11/2015, que assim determinou:
DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges, com fulcro nos artigos 9°, XL e 288 da Resolução
TC n° 261/2013, tornar parcialmente sem efeito a Decisão Monocrática DECM 764/2015, relativamente à noSegunda-feira, 23 de julho de 2018
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tificação dos senhores Júlio Borges Amaral e José Paulo
Ferreira, ressalvando-se, contudo, o que segue:
1) Com relação à instauração de Tomada de Contas no
âmbito do jurisdicionado, dispõe o art. 152 e parágrafo
primeiro do Regimento Interno desta Corte:
“Art. 152. A autoridade administrativa competente, diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Estado ou Município, mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento congênere, da ocorrência de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro,
bens ou valores públicos, da ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens ou da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, deve imediatamente, antes da instauração da tomada de
contas especial, adotar medidas administrativas para caracterização ou elisão do dano, observados os princípios
norteadores dos processos administrativos.
§ 1º Esgotadas as medidas administrativas sem a elisão
do dano, a autoridade competente ou o órgão do controle interno deverá providenciar a imediata instauração de tomada de contas especial, sob pena de responsabilidade solidária, para apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano, devendo comunicar o fato ao Tribunal e encaminhá-la a julgamento observada a alçada fixada em ato normativo”.
(grifo nosso)
2) Quanto à suspensão da contratação para prestação
de serviços de assessoria jurídica e fixação de prazo para promoção de concurso público (itens 2 e 3 da referida
notificação), fica a decisão sem efeito até ulterior manifestação desta Corte;
Diário Oficial de Contas

3) Todos os demais termos da Decisão Monocrática DECM 764/2015, relativos à citação permanecem inalterados, com seus efeitos originais;
Ato contínuo, em 09/06/2016, acolhendo a proposição
do Relator, a Segunda Câmara deste Tribunal proferiu a
Decisão 01332/2016, cujos termos reproduzimos a seguir:
REPRESENTAÇÃO – REPRESENTANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO – REPRESENTADO: CÂMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO – INSTAURAR TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – FORMAR AUTOS APARTADOS – ANULAR PARCIALMENTE A DECM
746/2015 – PROSSEGUIR APURAÇÃO DAS DEMAIS IRREGULARIDADES.
Considerando o disposto na Instrução Normativa TC nº.
32/2014 deste Tribunal;
DECIDE a Segunda Câmara deste Tribunal de Contas, à
unanimidade, em sua 17ª sessão ordinária, nos termos
do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges, que integra esta Decisão, determinar a instauração da devida Tomada de Contas Especial, relativamente à apuração das irregularidades descritas nos itens
2.2.1 e 2.3.1 da Instrução Técnica Inicial ITI 753/2015,
com formação de autos apartados, devendo indicar os
possíveis responsáveis, quantificar o dano causado ao
erário, bem como todos os requisitos constantes na Instrução Normativa TC nº. 32/2014, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 5º, bem como, comunicar formalmente a este Tribunal acerca da instauração
do procedimento, e, ainda concluí-lo e remetê-lo a esta Corte no prazo de 90 (noventa) dias a partir da instauração, de acordo com o artigo 14 do mesmo diploma legal.
www.tce.es.gov.br

DECIDE, ainda, anular parcialmente a Decisão Monocrática Preliminar DECM 764/2015, relativo ao Senhor João
Gualandi Silva, extinguindo-se o processo com relação a
ele.
DECIDE, por fim, prosseguir a apuração das demais irregularidades constantes da ITI 753/2013, nos presentes autos.
Em cumprimento ao ato decisório, formaram-se os autos
do TC 2052/2017, relacionado à instauração de Tomada
de Contas Especial pela Câmara Municipal de Dores do
Rio Preto para apuração das irregularidades constantes
dos itens 2.2.1 e 2.3.1 da ITI 753/2015 (TC 5208/2013).
Apreciando o feito, proferiu o Relator, Conselheiro Rodrigo Chamoun, a Decisão Monocrática 604/2017, em
24/05/2017, determinando:
Trata-se de Tomada de Contas Especial a ser instaurada pela Câmara Municipal de Dores do Rio Preto,
em cumprimento ao disposto na Decisão – 2ª Câmara
01332/2016-8 (datada de 01/06/2016) que determinou
à Câmara Municipal a instauração de Tomada de Contas
Especial.
O comprovante do recebimento (AR) da Decisão em epígrafe foi juntado aos autos dia 29/06/2016 (fls. 115).
Ocorre que, vieram aos autos, requerimento da Câmara (ofício nº 037/2017 GAB), datado de 20/02/2017, solicitando dilação do prazo para a conclusão e emissão do
Relatório Final da Tomada de Contas Especial. Juntamente com o presente ofício veio cópia do ofício 004/2017/
UCCI (datado de 09/02/2017) da Unidade Central de
Controle Interno da municipalidade onde rechaça a necessidade de dilação de prazo para apresentação do resultado final da Tomada de Contas.
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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Ressalta-se que não consta nos autos qualquer comunicação de instauração da Tomada de Contas Especial, que
seria o documento hábil para a autuação do presente
processo de Tomada de Contas Especial.
Ato contínuo, encaminhados os autos à SGS para certificação do prazo para cumprimento da Decisão 2ª Câmara 01332/2016-8, o Secretário-Adjunto das Sessões, por
meio do despacho 21421/2017-2, informou que o prazo de 15 dias para comunicação da instauração venceu
em 14/07/2016 e o prazo de 90 dias para conclusão e remessa a esta Corte da Tomada de Contas Especial venceu
em 13/10/2016.
Porém, a SGS, por meio do despacho supracitado informou que em “13/07/2016, dentro do prazo de 15 dias
para comunicação da instauração, por meio do Ofício nº
193/2016, juntado aos autos TC-5208/2013 (evento 11),
o Sr. Júlio Borges Amaral comunicou ao relator do referido processo, Conselheiro Sergio Manoel Nader Borges,
não possuir servidor efetivo nos quadros da Câmara Municipal, tendo solicitado ao Poder Executivo a nomeação
(sic) de servidores do quadro efetivo da municipalidade
para compor a Comissão de Tomada de Contas Especial”,
sendo que não houve qualquer manifestação acerca do
presente pleito.
Continua aduzindo que em 07/03/2017, por meio do Ofício nº 037/2017, juntado aos autos TC-5208/2013 (evento 19), o atual Presidente da Câmara Municipal de Dores
do Rio Preto, solicita novamente ao relator a prorrogação do prazo para que a Comissão de Tomadas de Contas
Especial realize a análise com observância das condições
estabelecidas na Instrução Normativa TC n° 32/2014. Ao
pedido em questão não houve manifestação.
Pois bem.
Diário Oficial de Contas

No presente caso não há que se falar em prorrogação
de prazo para conclusão da TCE, uma vez não consta no
Oficio n° 037/2017 (protocolo 02416/2017-1) da Câmara Municipal de Dores do Rio Preto informação acerca da
instauração da TCE.
Contudo, ante aos fatos narrados nos requerimentos
(constante destes autos e no TC 5208/2013), tendo em
vista que o pedido à época (Ofício nº 193/2016, juntado aos autos TC-5208/2013 (evento 11) foi feito tempestivamente e o que se busca é uma melhor instrução do
processo, entendo não haver prejuízo processual na concessão de novo prazo para a conclusão da presente Tomada de Contas Especial, devendo ser destacado apenas que essa será o derradeiro prazo, em estrita obediência ao art. 14, parágrafo único da Instrução Normativa
n° 032/2014 e pelo fato de que já se passaram mais de
10 meses da ciência da Decisão 01332/2016-8 que determinou à Câmara Municipal a instauração de Tomada
de Contas Especial.
Nestes termos, DECIDO NOTIFICAR o atual Presidente
da Câmara Municipal de Dores do Rio Preto para que
no prazo de 30 (trinta) dias apresente as conclusões provenientes da Tomada de Contas processada.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar em sanção de multa, conforme disposição
dos art. 16 da Instrução Normativa TC 32/2014.
Ante a inobservância, mais uma vez, do prazo assinado
para a conclusão da Tomada de Contas Especial e consequente envio das correspondentes informações a esta
Corte, sugeriu o Relator a aplicação de multa no valor de
R$ 3.000,00 ao Sr. Sandro Araújo Gorini, nos termos do
artigo 135 da LC 621/2012, bem como artigo 389, inciso IV, do RITCEES, no que foi acompanhado pela Primeiwww.tce.es.gov.br

ra Câmara deste Tribunal, com a prolação do Acórdão TC
01606/2017, de 07/12/2017, ora confrontado.
Consta das razões de decidir do referido acórdão:
O responsável, Sr. Sandro Araújo Gorini, tendo sido notificado especificamente para apresentar “conclusões
provenientes da Tomada de Contas Especial processada, tendo em vista o descumprimento da Decisão
01332/2016-8 – segunda Câmara...”, conforme determinado na Decisão Monocrática 604/2017-1, apresentou
em 04/07/2017, apenas a comunicação de instauração
da Tomada de Contas Especial, nos termos da Resolução
021/2017.
Todavia, deixou de apresentar suas razões de justificativas no que diz respeito ao descumprimento das determinações da Decisão 01332/2016-8 – Segunda Câmara
e deixou correr in albis o prazo, sem sequer demonstrar
tentativas administrativas de elisão do dano. Sendo que
a instauração da Tomada de Contas Especial se deu apenas após o recebimento da citação.
Nestas circunstâncias, considerando a inércia da autoridade competente, entendo pela aplicação de multa, na
forma do art. 135, inciso IV, da LC 621/2012, c/c o art.
389, inciso IV, da Res. TC 261/2013 (RITCEES), tendo em
vista o descumprimento reiterado das determinações e
prazos fixados por esta Corte de Contas.
Ademais da imposição de penalidade, reiterou o corpo
julgador a obrigatoriedade de conclusão da Tomada de
Contas Especial determinada, assinando novo prazo de
30 (trinta) dias para remessa ao Tribunal, na forma prevista na Instrução Normativa 32/2014.
Paralelamente, nos autos do TC 5208/2013, após a confecção da Instrução Técnica Conclusiva 1892/2017 e do
Segunda-feira, 23 de julho de 2018
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Parecer do Parquet de Contas 3041/2017, o Relator daquele processo, Conselheiro Sérgio Borges, proferiu, em
01/11/2017, o Voto 6534/2017, com vistas a sanear suposta irregularidade procedimental, posterior à elaboração da ITI 753/2015, e consistente no fato de ter sido a
instauração da Tomada de Contas Especial determinada
por decisão singular, e não colegiada, por Plenário ou Câmara, conforme preceituam os normativos desta Corte.
Reforçou que tanto a DECM 764/2015, quanto a DECM
2193/2015 – que retificou a anterior –, porquanto viciadas, não poderiam surtir efeitos, aduzindo, ainda:
Ou seja, o posicionamento manifestado pela área técnica, quando da elaboração da Instrução Técnica Inicial nº.
753/2013 convergia no sentido da instauração do procedimento de Tomada de Contas Especial, assim como
pelo deferimento de medida cautelar para determinar a
suspensão de toda contratação para prestação de servicos de assessoria jurídica.
Todavia, ao me manifestar por meio da Decisão
Monocrática Preliminar (DECM) nº. 2193/2015, tornei
parcialmente sem efeito a Decisão Monocrática Preliminar (DECM) nº. 764/2015, relativamente à notificação
dos senhores Julio Borges Amaral e José Paulo Ferreira
mantendo, porém, a decisão de citação dos responsáveis
relacionados na peça preambular.
Refletindo acerca dos atos verifico que tal procedimento,
a meu ver, não se mostrou adequado pois, inicialmente,
promoveu uma cisão das matérias, permitindo que a citação dos responsáveis ficasse mantida por meio da Decisão Monocrática Preliminar (DECM) nº. 764/2015, enquanto a questão da instauração da Tomada de Contas
e da pretendida suspensão da contratação não fossem
devidamente apreciadas.
Diário Oficial de Contas

De certo que, havendo matérias passíveis de serem apreciadas por meio de decisão monocrática e outras cuja Lei
Orgânica e Regimento Interno desta Corte de Contas relegaram o conhecimento necessariamente às Câmaras
ou Plenário, estas atraem aquelas, já que o quorum, em
hipóteses colegiadas, é mais qualificado e, logo, atende
à necessidade da manifetação monocrática.
No entanto, segundo já aventado neste voto, as decisões proferidas acerca das matérias que, necessariamente, deveriam ser submetidas ao Colegiado – Câmara
ou Plenário -, foram proferidas mediante Decisão
Monocrática Preliminar o que, por si só, já demandaria a
necessidade de adequação procedimental.
Não obstante a isso, identifiquei ainda que ao tornar
sem efeito a decisão que deferia as providências cautelares sugeridas pela área técnica, acabei por indeferí-las,
em contrariedade ao que propunha a Instrução Técnica Inicial nº. 753/2013. Contudo, tal indeferimento, novamente, não poderia ser veiculado através de Decisão
Monocrática Preliminar, na linha do dispõem os arts. 58,
da Lei Complementar nº. 621/2012 e 318, da Resolução
TC nº. 261/2013, senão vejamos:
Art. 58. Havendo divergência entre o entendimento do
Relator e a manifestação da unidade técnica, caberá à
Câmara ou ao Plenário decidir.
Art. 318. Havendo divergência entre o entendimento do
Relator e a manifestação da unidade técnica, caberá à
Câmara ou ao Plenário decidir.
Assim, somente por meio de manifestação colegiada
poderia a questão ser decidida, haja vista o entendimento deste Relator não convergir com o área técnica.
Invocando o Princípio da Instrumentalidade das Formas,
www.tce.es.gov.br

propôs a “convalidação das citações já formuladas”, bem
como a “notificação dos responsáveis para, no prazo de
30 (trinta) dias, ratificarem ou, caso queiram, complementarem as razões de defesa e justificativa já apresentadas”.
Quanto à instauração de Tomada de Contas Especial para apuração de suposto dano decorrente da contratação
irregular dos serviços de assessoria jurídica, manifestou-se pela sua negativa, “ante a necessidade de um
maior aprofundamento da cognição acerca do tema através do cotejo das razões de defesa e justificativa apresentadas pelos eventuais responsáveis”.
Por fim, indeferiu a medida cautelar de suspensão da
contratação para prestação de serviços de assessoria
jurídica e fixação de prazo para promoção de concurso
público.
Em tudo quanto propôs foi acompanhado pelo Plenário
deste Tribunal, a partir da confecção da Decisão
03919/2017, em 06/11/2017, na qual restou consignado:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Plenário, ante as razões expostas
pelo relator, em:
1.1. Tornar sem efeito as Decisões Monocráticas Preliminares (DECM) nº. 764/2015 e 2193/2015, no que diz respeito à notificação do atual Presidente da Câmara Municipal de Dores do Rio Preto/ES quanto a:
1.1.1. instauração de Tomada de Contas Especial, com
vistas a apurar eventual ressarcimento de dano proveniente da contratação supostamente irregular dos serviços
de assessoria jurídica, constante do item 2.1 da Instrução
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Técnica Inicial nº. 753/2013;
1.1.2. suspensão de contratação para prestação de assessoria jurídica, constante dos itens 2.2.1 e 2.3.1 da Instrução Técnica Inicial nº. 753/2013;
1.1.3. necessidade de fixação de prazo para a abertura
de concurso público para preenchimento das vagas relacionadas aos cargos/funções de procurador/assessor.
1.2. Convalidar as citações realizadas dos eventuais responsáveis indicados no teor da Instrução Técnica Inicial nº. 753/2013 deferindo a reabertura do prazo de 30
(trinta) dias para que os mesmos possam ratificar ou, caso queiram, complementar as razões de defesa e justificativas já apresentadas nos autos;
1.3. Deixar de citar o Sr. João Gualandi Silva, e seus sucessores, extinguindo-se o processo com relação a ele;
1.4. Após os trâmites administrativos, pelo prosseguimento da apuração das demais irregularidades constantes
da Instrução Técnica Inicial nº. 753/2013.
Da análise do presente recurso, verificamos que, de fato, encaminhou o Agravante dois ofícios a este Tribunal:
Ofício 356/2017 (Petição Intercorrente 1713/2017 – doc.
eletrônico nº 57 do TC 5208/2013) e Ofício 357/2017
(Petição Intercorrente 1714/2017 – doc. eletrônico nº 1
do Protocolo 15817/2017), obtendo, com relação a ambos, a seguinte resposta da Secretaria Geral de Controle
Externo (SEGEX):
Note-se que a decisão em comento faz menção a uma
tomada de contas especial cuja instauração foi determinada à Presidência da Câmara Municipal de Dores do
Rio Preto, para apuração de eventual dano proveniente da contratação supostamente irregular de serviços de
assessoria jurídica. A determinação foi feita no bojo de
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decisões monocráticas tornadas sem efeito pela mesma
Decisão TC 3919/2017. E vale ressaltar que houve uma
reavaliação do motivo determinante para realização da
tomada de contas em questão, chegando-se à conclusão de que o tema ensejador da apuração ainda não foi
pacificado no âmbito do TCEES, sendo, pois, inoportuna, no momento, a determinação para instauração de
tomada de contas.

Ademais, ainda que se reconsidere a questão processual, a apuração por meio de Tomada de Contas Especial da
irregularidade atinente à contratação de serviços de assessoria jurídica pela Câmara Municipal de Dores do Rio
Preto teve a sua necessidade condicionada a uma avaliação a posteriori, do cotejo dos elementos dos autos
com as razões de defesa e justificativas apresentadas pelos eventuais responsáveis.

E caso a Tomada de Contas Especial 001/2017 da Câmara Municipal de Dores do Rio Preto seja aquela mencionada na Decisão TC 3919/2017, a determinação oriunda
do TCEES para instauração do procedimento e apuração
da suposta irregularidade com dano não mais subsiste.
Portanto, cabe à própria Casa Legislativa, tendo em vista
a sua autonomia administrativa, avaliar se dará continuidade ou não à apuração. (grifamos)

Por todo o exposto, coadunamos com as razões trazidas
pelo Agravante, para que seja desconsiderada a penalidade aplicada por descumprimento à Decisão Monocrática 996/2017.

No que respeita ao Ofício 357/2017, endereçado ao Conselheiro Rodrigo Chamon, Relator do TC 2052/2017, no
qual foi proferido o acórdão ora contrastado, identifica-se, com efeito, no Protocolo 15817/2017, a Decisão em
Protocolo 689/2017, que acolhe integralmente a proposição da SEGEX transcrita anteriormente. Porém, embora a ele se refira, não consta do TC 2052/2017 qualquer
menção a tais documentos.
Conquanto não vislumbremos a sobredita “irregularidade procedimental” ensejadora da invalidação do comando de instauração de Tomada de Contas Especial, vez
que, a despeito de inicialmente integrar decisões monocráticas, a ordem foi posteriormente ratificada na Decisão 01332/2016 pela Segunda Câmara desta Corte, que
dispôs no mesmo sentido, é inegável que, para o Agravante, o que prevalece é o que restou consignado na Decisão 03919/2017.
www.tce.es.gov.br

No que respeita à instauração da Tomada de Contas Especial, considerando que o TC 5208/2013 ainda está
pendente de julgamento, opinamos pela suspensão do
TC 2052/2017, até que este Tribunal se pronuncie, de
forma definitiva, sobre a matéria.
[...]
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Pelo exposto, com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), acompanhando o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas apresento à sessão ordinária da Primeira Câmara, a seguinte PROPOSTA DE
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
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razões expostas pelo relator, em:
1.1. DAR PROVIMENTO ao Agravo interposto, para que
seja desconsiderada a multa de R$ 3.000,00 aplicada ao
Sr. Sandro Araújo Gorini por descumprimento à Decisão
Monocrática 996/2017, no Acórdão TC 01606/2017.
1.2. PELA SUSPENSÃO do julgamento TC 2052/2017, até
que este Tribunal se pronuncie, de forma definitiva, sobre a matéria, tendo em vista o TC 5208/2013 ainda está
pendente de julgamento.
1.3. Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em
julgado, apense-se ao processo principal.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/05/2018 – 16ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator);
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
Diário Oficial de Contas
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Atos dos Relatores
DECISÃO MONOCRÁTICA 01225/2018-1

O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe determinar a instrução do feito pelas unidades técnicas; determinar a juntada
de documentos que lhe tenham sido encaminhados, pertinentes à instrução dos autos de sua relatoria; determinar o desentranhamento de documentos dos processos, anexação, apensamento e
outras medidas correlatas acerca da organização e
constituição dos autos;
Além de decidir, em qualquer fase, sobre pedido de
vista e cópia dos autos do processo, que lhe tenha
sido encaminhado por interessado; determinar a
coleta de provas, caso não produzidas pela unidade técnica competente, em busca da verdade real;
Também cabe ao Relator determinar a realização
das diligências necessárias à escorreita instrução do
processo, inclusive quando o julgamento ou a apreciação dependerem da verificação de fatos ou atos
considerados prejudiciais, estabelecendo prazo para o seu cumprimento; dentre outras competências
conforme Regimento Interno.
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PROCESSO TC: 6160/2018
JURISDICIONADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA – SAAE
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.
RESPONSÁVEIS: JOSÉ MAURÍCIO CAPRINI; FÁTIMA SARTÓRI MISSÁGIA
Trata-se de Representação apresentada pela empresa LE
CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA., solicitando a anulação ou retificação da decisão da pregoeira em
declarar vencedora a empresa Policard Systems e Serviços S/A no âmbito do Pregão Presencial n.º 05/2018,
realizado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Iconha – SAAE, que tem como objeto a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de Auxílio Alimentação por
meio de Cartão Eletrônico/Magnético, na forma do item
1.1 do Edital.
Requereu a concessão de tutela cautelar para suspender o certame até a deliberação final da Corte de Contas
acerca do mérito.
DECIDO, com fundamento no art. 63, inciso III, da Lei
Complementar n. 621/2012 c/c o art. 307, § 1º, da Resolução TC n. 261/2013, NOTIFICAR, com urgência, o atual
Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iconha – SAAE, senhor José Maurício Caprini, e a Pregoeira Oficial, senhora Fátima Sartóri Misságia, para que, no
prazo de 05 (cinco) dias, encaminhem cópia integral do
www.tce.es.gov.br

processo administrativo referente ao Pregão Presencial
n.º 05/2018, informando em que fase se encontra, bem
como apresentem justificativas sobre os questionamentos constantes da Petição Inicial n.º 00246/2018-1, em
especial, quanto ao pedido de anulação ou retificação da
decisão administrativa.
Ficam advertidos de que o descumprimento da notificação poderá implicar a aplicação de multa, segundo o art.
135, inciso IV, da Lei Orgânica.
Encaminhe-se cópia da Petição Inicial n.º 00246/2018-1
junto aos Termos de Notificação.
Após providências, remeta-se à SEGEX, para instruir.
Em 20 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA 1226/2018
PROCESSO TC: 6153/2018
JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: ONCONNECT - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA ME
ADVOGADO: LUISA PAIVA MAGNAGO
PEDRO JOSINO CORDEIRO
RESPONSÁVEL: RICARDO DE OLIVEIRA
Trata-se de Representação, com pedido cautelar, contra
possíveis irregularidades na Dispensa de Licitação constante do processo 81422431, realizada pela Secretaria de Estado da Saúde, objetivando a aquisição de 442
frascos do medicamento importado “N-acetilgalactosaSegunda-feira, 23 de julho de 2018
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mina 4-sulfatase 1mg/ml solução para perfusão frasco
de 5ml”, compra a ser realizada em cumprimento a decisões judiciais, fundamentada no art. 24, inciso IV, da Lei
n. 8666/1993.
Segundo o Termo de Referência n. 127/2018, a despesa foi estimada em R$ 2.440.571,56. Após a coleta de orçamentos, foi escolhida a proposta da empresa ONCONNECT, conforme publicação no Diário Oficial do Estado
de 19/04/2018, por ter cotado o menor preço.
O representante questionou a desistência da contratação pela Secretaria, especialmente quanto ao motivo
alegado, referente à existência de Carta de Exclusividade
em favor de outra empresa.
Antes de decidir sobre a medida cautelar requerida, entendo prudente a oitiva do responsável.
Isto posto, DECIDO, preliminarmente, com fundamento
no art. 63, inciso III, da Lei Complementar n. 621/2012 e
no art. 307, § 1º, da Resolução TC n. 261/2013, NOTIFICAR, com urgência, o atual Secretário de Estado da Saúde, senhor RICARDO DE OLIVEIRA, para que, no prazo
de 05 (cinco) dias, encaminhe cópia integral do referido
processo, informe em que fase se encontra e apresente as justificativas sobre os questionamentos constantes
da Petição Inicial n. 244/2018, cuja cópia deverá ser enviada com o Termo de Notificação.
Após a providência, encaminhe-se o feito à SEGEX, para instrução.
Em 20 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

DECISÃO MONOCRÁTICA 1227/2018
PROCESSO TC: 6159/2018
JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: ONCONNECT - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA ME
ADVOGADO: LUISA PAIVA MAGNAGO
PEDRO JOSINO CORDEIRO
RESPONSÁVEL: RICARDO DE OLIVEIRA
Trata-se de Representação, com pedido cautelar, contra
possíveis irregularidades na Dispensa de Licitação constante do processo 82135690, realizada pela Secretaria
de Estado da Saúde, objetivando a aquisição de 24 frascos/ampolas do medicamento importado “Sebelipase
Alfa 2mg/ml – concentrado para solução para perfusão
frasco/ampola 10ml”, compra a ser realizada em cumprimento a decisões judiciais, fundamentada no art. 24, inciso IV, da Lei n. 8666/1993.

Após a providência, encaminhe-se o feito à SEGEX, para instrução.
Em 20 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA 01230/2018-2
PROCESSO TC: 6161/2018
JURISDICIONADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO
BANANAL

Segundo o Termo de Referência n. 246/2018, a despesa
foi estimada em R$ 599.706,45. Após a coleta de orçamentos, foi escolhida a proposta da empresa MULTICARE, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de
02/07/2018, embora não tivesse cotado o menor preço.

ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO

O representante questionou a escolha pela Secretaria,
especialmente quanto ao motivo alegado, referente à
existência de Carta de Exclusividade em favor da empresa selecionada.

Trata-se de Representação apresentada pela empresa LE
CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA., solicitando a anulação ou retificação da decisão da pregoeira em
declarar vencedora a empresa Policard Systems e Serviços S/A no âmbito do Pregão Presencial n.º 059/2018,
realizado pelo Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal, que tem como objeto a contratação de empresa es-

Antes de decidir sobre a medida cautelar requerida, entendo prudente a oitiva do responsável.
Isto posto, DECIDO, preliminarmente, com fundamento
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no art. 63, inciso III, da Lei Complementar n. 621/2012 e
no art. 307, § 1º, da Resolução TC n. 261/2013, NOTIFICAR, com urgência, o atual Secretário de Estado da Saúde, senhor RICARDO DE OLIVEIRA, para que, no prazo
de 05 (cinco) dias, encaminhe cópia integral do referido
processo, informe em que fase se encontra e apresente as justificativas sobre os questionamentos constantes
da Petição Inicial n. 248/2018, cuja cópia deverá ser enviada com o Termo de Notificação.
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REPRESENTANTE: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.
RESPONSÁVEIS: FELISMINO ARDIZZON; PAULO VANELI;
LORRAYNE SILVA LIRIO VALLE
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pecializada para administração e fornecimento de ticket-alimentação, por meio de cartão eletrônico/magnético,
com senha individual, para recarga mensal.
Requereu a concessão de tutela cautelar para suspender o certame até a deliberação final da Corte de Contas
acerca do mérito.
DECIDO, com fundamento no art. 63, inciso III, da Lei
Complementar n. 621/2012 c/c o art. 307, § 1º, da Resolução TC n. 261/2013, NOTIFICAR, com urgência, o Prefeito do Município de Rio Bananal, senhor Felismino Ardizzon, o Gestor do Fundo Municipal de Rio Bananal,
senhor Paulo Vaneli, e a Pregoeira Oficial, senhora Lorrayne Silva Lirio Valle, para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, encaminhem cópia integral do processo administrativo referente ao Pregão Presencial n.º 059/2018, informando em que fase se encontra, bem como apresentem justificativas sobre os questionamentos constantes
da Petição Inicial n.º 00247/2018-6, em especial, quanto ao pedido de anulação ou retificação da decisão administrativa.
Ficam advertidos de que o descumprimento da notificação poderá implicar a aplicação de multa, segundo o art.
135, inciso IV, da Lei Orgânica.
Encaminhe-se cópia da Petição Inicial n.º 00247/2018-6
junto aos Termos de Notificação.
Após providências, remeta-se à SEGEX, para instruir.
Em 20 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
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