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Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

PORTARIA 360-P, DE 25 DE SETEMBRO DE 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;
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.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012, e por solicitação do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,

621, de 8 de março de 2012, e por solicitação do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
RESOLVE:
exonerar ALICE MARIA MOREIRA SALLES, matrícula
202.677, do cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete,
a partir de 1/10/2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

RESOLVE:
exonerar JUÇARA MENEZES RIBEIRO, matrícula 202.974,
do cargo em comissão de Chefe de Gabinete de Conselheiro, a partir de 1/10/2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 361-P, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012, e por solicitação do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
RESOLVE:
exonerar SUELLEN NUNES DA SILVA, matrícula 203.360,
do cargo em comissão de Assessor de Nível Superior de
Gabinete de Gabinete, a partir de 1/10/2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 363-P, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012, e por solicitação do Conselheiro Ouvidor Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
RESOLVE:
revogar, a partir de 1/10/2018, a Portaria P 189/2013,
publicada no Diário Oﬁcial do Estado de 17/5/2013, que
designou a servidora ELIANA MARA RODRIGUES, matrícula nº 202.693, ocupante do cargo efetivo de Assistente Técnico, para exercer atividade de coordenação técnica FG-5, na Ouvidoria.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 364-P, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

PORTARIA 362-P, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018.

DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe con-

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual

fere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual

www.tce.es.gov.br

621, de 8 de março de 2012, e por solicitação do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
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RESOLVE:
nomear MÁRCIO BATISTA MARINOT, matrícula nº
202.591, para exercer o cargo em comissão de Chefe de
Gabinete de Conselheiro, a partir de 1/10/2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 365-P, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012, e por solicitação do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
RESOLVE:
nomear JUÇARA MENEZES RIBEIRO, matrícula nº
202.974, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Nível Superior de Gabinete, que compõe a estrutura do Gabinete do referido Conselheiro, a partir de
1/10/2018.

para exercer o cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete, que compõe a estrutura do Gabinete do referido Conselheiro, a partir de 1/10/2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 367-P, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo. 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621/2012, de 8 de março de 2012, e por solicitação do
Conselheiro Ouvidor Sebastião Carlos Ranna de Macedo,

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 368-P, DE 26 DE SETEMBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe con-

fere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual

621, de 8 de março de 2012,

621, de 8 de março de 2012, e por solicitação do Conse-

RESOLVE:

nomear SUELLEN NUNES DA SILVA, matrícula nº 203.360,

A CONTAR
DIAS
DE
RESTANTES
200099 Fabiano Valle Barros
24/9/2018 7 dias
203200 Idarlene Araújo de Oli- 6/9/2018
27 dias
veira Marques Bresciane
203693 Lúcia Mara Garcia
14/9/2018 19 dias

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

fere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual

RESOLVE:

NOME

designar a servidora ALICE MARIA MOREIRA SALLES,
matrícula nº 202.677, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços, para exercer, a partir de 1/10/2018, a
função gratiﬁcada - FG-5, na Ouvidoria, de acordo com o
artigo 20, inciso V, da Lei Complementar nº 660, publicada no Diário Oﬁcial de 21/12/2012.

DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe con-

lheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,

MATR.

RESOLVE:

SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 366-P, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018.

servados os limites previstos no art. 115, §§ 1º e 9º da
Lei Complementar Estadual nº 46/94, conforme relação
abaixo:

interromper, por imperiosa necessidade do serviço, as
férias dos servidores, exercício 2018, assegurando-lhes
o direito de gozar, oportunamente, os dias restantes, obwww.tce.es.gov.br
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Atos do Plenário

PLENÁRIO

“ACÓRDÃO TC-1803/2015 - PLENÁRIO
Acórdãos e Pareceres - Plenário
ACÓRDÃOS

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos 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- 884/2018 – PLENÁRIO
Processos: 01951/2016-2, 09033/2013-1
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Anchieta
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Recorrente: ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS GOZZER
[PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES), LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES)]
PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC
1803/2015 PLENÁRIO – CONHECER – NÃO PROVIMENTO - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

parte dispositiva foi lavrada com o seguinte teor:

1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Pedido de Reexame interposto pela Sra. Ana Lúcia Pereira dos Santos Gozzer, em
face do Acórdão TC 1803/2015, proferido pelo Plenário
desta Corte nos autos do Processo TC 9033/2013, cuja
www.tce.es.gov.br

[...]
EMENTA
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANCHIETA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2013 - 1)
REJEITAR PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - 2)
PROCEDÊNCIA - MULTA - 3) ARQUIVAR
[...]
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC9033/2013, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão Plenária realizada no dia dezessete de novembro de dois mil
e quinze:
1. À unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do senhor Alexandre Pinheiro de Oliveira,
Subprocurador Municipal, nos termos do voto do então
Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da
Silva, que encampou, em sessão, o voto vista do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
2. No mérito, por maioria, nos termos do voto vencedor do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, considerar procedente a presente Representação, aplicando ao Subprocurador, Dr. Alexandre Pinheiro de Oliveira, e à Pregoeira, Srª. Ana Lúcia Pereira dos
Santos Gozzer, multa pecuniária individual no valor de
3.000,00 (três mil reais), na forma dos artigos 131, 132
e 135, inciso II da Lei Complementar Estadual nº 621/12,
legislação ora vigente, em razão da manutenção das irregularidades dispostas abaixo, em razão dos motivos explicitados na ITC 2459/2015, corroborados na íntegra no
voto vencedor:
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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3.1. Desclassiﬁcação de Empresa em Momento Inadequado
Base legal: art. 4º, inciso XII da Lei Federal n.º
10.520/2002
3.2. Habilitação de Empresa que Não Atendia aos Termos do Edital
Base legal: art. 41, da Lei Federal n.º 8.666/93, c/c cláusula 6.1 do Edital de Pregão Presencial n.º 019/2013 da
Prefeitura Municipal de Anchieta
3.3. Não Divisão da Licitação em Parcelas (Menor Preço por Item):
Base legal: art. 23, §1º, da Lei Federal n.º 8.666/93. [...]”
O Núcleo de Recursos e Consultas manifestou-se nos autos por meio da Instrução Técnica de Recurso 176/2018
opinando pelo conhecimento do recurso e não provimento.
O Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer 2706/2018), manifesta-se de acordo com a Instrução Técnica de Recurso 176/2018.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica de Recurso 176/2018,
abaixo transcrita:
“[...]
2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE - DOS PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
Em sede de admissibilidade, veriﬁca-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual.

No que tange ao cabimento observa-se que a decisão recorrida foi prolatada em sede de processo com natureza
de ﬁscalização, sendo, portanto, impugnável pela via recursal do Pedido de Reexame, a teor do disposto no art.
408, caput, do RITCEES, sendo portanto cabível o presente recurso.
Quanto à tempestividade, veriﬁca-se que, de acordo com o Despacho 16792/2016 (ﬂ. 32) da Secretaria
Geral das Sessões – SGS, a notiﬁcação do Acórdão TC
1803/2015-Plenário foi disponibilizada no Diário Oﬁcial
Eletrônico deste Tribunal no dia 15/02/2015, considerando-se publicada no dia 16/02/2016, de sorte que o
prazo para interposição de Pedido de Reexame, pela senhora Ana Lúcia Pereira dos Santos Gozzer, venceu em
17/03/2016. Nesse passo, tendo em vista que o expediente recursal foi interposto em 15/03/2016, tem-se o
mesmo como TEMPESTIVO, nos termos do art. 408, §5º,
do Regimento Interno do TCEES.
Assim, opina-se pelo CONHECIMENTO do presente recurso.
3. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL
3.1 Desclassiﬁcação de empresa em momento inadequado
De acordo com a Instrução Técnica Inicial ITI 999/2014
(processo TC 9033/2013, em apenso), a empresa Centro
Educacional Israel Ltda.- ME foi descredenciada (inabilitada) por não apresentar em seu contrato social atribuições referentes ao objeto da Licitação.
Veriﬁcou-se que a Pregoeira se manifestou no sentido de
que a licitante Centro Educacional Israel Ltda. fosse descredenciada, pois o seu CNAE não abrangia o objeto da
licitação. Assim, concluiu-se ter havido utilização indeviwww.tce.es.gov.br

da do documento encaminhado para credenciamento e
a consequente inabilitação (descredenciamento) sumária da pretensa licitante, contrariamente às normas do
procedimento licitatório que prevê a inversão nas fases
de disputa. Isto porque, conforme a Lei do Pregão – Lei
10.520/2002, nos art. 4º, Incisos VI, VII e XII, primeiro
ocorre a etapa de disputa comercial, com os respectivos
lances e posteriormente, a etapa de habilitação.
Após a apresentação das justiﬁcativas pelos responsáveis, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC
2459/2015, concluiu pela manutenção da presente irregularidade.
O Ministério Público de Contas corroborou com o entendimento contido na ITC 2459/2015, sendo que a presente irregularidade não fora afastada pelo Plenário deste
Tribunal de Contas.
Em sede recursal, a recorrente incialmente reitera os esclarecimentos trazidos por ocasião de sua citação, no
sentido que não houve qualquer prejuízo ao certame,
nem à empresa participante, uma vez que, mesmo sendo mantida sua presença na competição naquele momento, a mesma seria posteriormente desclassiﬁcada.
Destaca que na própria ITI constou a aﬁrmação de que a
empresa não preenchia, de fato, condições exigidas para
habilitação no procedimento.
Explica que ao veriﬁcar que a empresa participante não
atendia aos requisitos do edital, entendeu por bem desclassiﬁca-la, visando a celeridade do processo, uma vez
que, caso viesse a ser a sua a melhor proposta, não haveria como cumpri-la, pois não possui os requisitos essenciais para a sua participação.
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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Destaca que, ainda como Pregoeira, pudesse aguardar a
fase de habilitação para desclassiﬁcar a empresa, o ato
de desclassiﬁcação na fase de credenciamento estava
amparado no item 12.19 do edital, que assim estabelecia:
12.19 A desclassiﬁcação ou inabilitação poderá ocorrer
em qualquer fase, se porventura a Pregoeira vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do proponente.
Destaca o seguinte trecho do voto do relator Marco Antônio da Silva:
Veriﬁco do edital juntado pelo Representante, ﬂs. 29/43
e anexos, que no item 12 trata da sessão de julgamento,
estando previsto, nos subitens 12.10 e 12.19, que a Pregoeira, durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições que julgar necessárias, a ﬁm de por ordem ao certame, e que a desclassiﬁcação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase,
se a Pregoeira vier a tomar conhecimento de fatos que
contrariem as disposições contidas neste edital ou que
desabonem a idoneidade do proponente.
Veriﬁco, ainda, da documentação pertinente ao contrato social do representante, por ele juntado às ﬂs. 13/28,
que suas atividades sequer se assemelham ao objeto da
licitação em apreço, objeto este, de que tinha pleno conhecimento ao participar do certame, e que, ainda assim, seu recurso foi processado, analisado e decidido,
conforme documentação juntada pelo próprio Representante.
Posto isto, entendo que a Pregoeira agiu de acordo com
a sua competência estabelecida no art. 3º, IV da Lei

10.520/02, bem como nos subitens 12.10 e 12.19 do edital, razão pela qual divirjo do posicionamento técnico e
afasto a presente irregularidade.
Assevera, ainda, que o voto-vista vencedor baseou a
mantença da irregularidade no entendimento da área
técnica, destacando o seguinte trecho do voto-vista:
“(...) Constata-se, portanto, que ao desclassiﬁcar (inabilitar) a licitante ainda na fase de credenciamento, houve evidente violação ao que determina a lei, em seu art.
4º, especiﬁcamente no que se extrai do inciso XII, quando este determina que somente após “encerrada a etapa
competitiva e ordenada as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos do
licitante que apresentou a melhor proposta”.
Ressalta que não houve a abertura de invólucro contendo os documentos do licitante na fase de credenciamento e que acredita que a área técnica não tenha entendido corretamente, restando prejudicado o voto-vista
do Conselheiro. O que ocorreu, segundo a recorrente,
foi que, ao apresentar os documentos relativos ao credenciamento, nos mesmo pôde veriﬁcar a inabilitação
da empresa, ou seja, não houve violação ao art. 4º, II da
Lei 10520/2002. A desclassiﬁcação da empresa se deu
na análise dos documentos de credenciamento, devidamente permitido pelo instrumento convocatório.
Análise
Conforme se depreende dos autos, a empresa Centro
Educacional Israel Ltda – ME foi impedida de participar
do pregão presencial 19/2013, na fase de credenciamento, em razão do seu cadastro na Receita Federal do Brasil
não abranger o objeto da licitação.
O art. 4º, incisos VI e VII da Lei 10.520/2002 assim estawww.tce.es.gov.br

belece:
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:
[...]
VI - no dia, hora e local designados, será realizada sessão
pública para recebimento das propostas, devendo o interessado, ou seu representante, identiﬁcar-se e, se for
o caso, comprovar a existência dos necessários poderes
para formulação de propostas e para a prática de todos
os demais atos inerentes ao certame;
VII - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à veriﬁcação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;
Logo, o credenciamento é o ato praticado antes da abertura da sessão do pregão e tem como objetivo viabilizar
aos licitantes que se manifestem formalmente durante
o certame.
Importante destacar que o credenciamento não é obrigatório para os licitantes. Contudo, apenas os licitantes
credenciados é que poderão oferecer lances orais, negociar com o pregoeiro e manifestar a intenção motivada
em interpor recurso administrativo.
Assim, entende-se que, por ser facultativo o credenciamento em pregão presencial, não há a possibilidade,
neste momento, de desclassiﬁcar ou inabilitar qualquer
licitante.
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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Ademais, é na fase da habilitação que se busca veriﬁcar
as condições de qualiﬁcação daqueles que pretendem
contratar com a administração pública, devendo, os interessados, atender às exigências que a esse respeito forem formuladas no instrumento convocatório.
No pregão presencial primeiro ocorre a etapa de disputa
comercial, com o julgamento e classiﬁcação das propostas, para só depois se veriﬁcar as condições de habilitação do licitante que ofertou a melhor proposta.
Importante frisar, ainda, que, embora o edital estabeleça regras que devem ser cumpridas tanto pelos licitantes
quanto pela Administração, este deve sempre obedecer
aos regulamentos superiores, tais como a Lei 10.520/93,
a Lei 8.666/93.
Quanto à alegação que a área técnica não teria entendido corretamente, restando prejudicado o voto-vista do
Conselheiro, entendemos que razão não assiste à recorrente. Ficou claramente explicado na ITC 2459/2015 que
a desclassiﬁcação da empresa ocorreu no momento do
credenciamento. Em nenhum momento se aﬁrma que
os envelopes contendo os documentos do licitante foram abertos na fase de credenciamento. Apenas enfatizou-se que o momento correto para se veriﬁcar as condições de habilitação seria posteriormente à fase de julgamento e classiﬁcação.
Abaixo transcrevemos a análise feita na ITC 2459/2015, a
qual corroboramos in totum:
Em análise da defesa apresentada pelos responsáveis,
constata-se que estes reconhecem terem agido em equívoco, ao desclassiﬁcar a empresa licitante em momento inadequado, em contrariedade ao previsto na Lei
10.520/2002, que rege o Pregão.

Deste modo, não resta dúvida acerca da conﬁguração da
irregularidade.
De fato, o art. 4º da Lei 10.520/2002 assim prevê:
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:
(...)
XI - examinada a proposta classiﬁcada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir
motivadamente a respeito da sua aceitabilidade;
XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que
apresentou a melhor proposta, para veriﬁcação do atendimento das condições ﬁxadas no edital;
Constata-se, portanto, que ao desclassiﬁcar (inabilitar)
a licitante ainda na fase de credenciamento, houve evidente violação ao que determina a lei, em seu art. 4º, especiﬁcamente no que se extrai do inciso XII, quando este
determina que somente após “encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá
à abertura do invólucro contendo os documentos do licitante que apresentou a melhor proposta”. Somente
então passará à veriﬁcação das condições ﬁxadas no edital, como se extrai claramente do texto da lei.
Entendem os defendentes, contudo, que o simples fato
de não ter havido prejuízo direto ao erário, não restaria
conﬁgurada a irregularidade.
Ocorre, contudo, que a “simples” violação da norma,
ainda que por equívoco, justiﬁca a manutenção da irregularidade, pois o texto legal não exige a ocorrência de
prejuízo para sua aplicação. Na verdade, a norma prewww.tce.es.gov.br

vê uma determinada conduta que deve ser observada, e
ainda que não decorra de tal ato prejuízo direto ao procedimento licitatório, conﬁgura-se a sua violação, e portanto, a irregularidade.
Assim, entende-se pela manutenção da irregularidade,
no que tange a ambos os responsáveis indicados na ITI.
Diante de todo o exposto, opina-se pela manutenção da
irregularidade.
3.2 Habilitação de empresa que não atendia aos termos
do edital
De acordo com a Instrução Técnica Inicial ITI 999/2014
(processo TC 9033/2013), constatou-se que a empresa
vencedora do certame, a ﬁrma individual Eliziana da Silva Carletti ME, tem na descrição do objeto a que se propõe a executar junto a seu cadastro na Junta Comercial
e na Secretaria da Receita Federal, o ensino de música,
produção musical, sendo seu nome “Conservatório de
Música”. Sua atividade principal é o CNAE 90.01-9-02,
que signiﬁca produção musical. Desta forma, a empresa
vencedora não possui entre suas atividades, a execução
de serviços e atividades destinadas à prática da dança.
Concluiu-se assim que a empresa vencedora atendia
apenas de maneira parcial os termos do Edital do Pregão, logo, não poderia ter sido proclamada vencedora do
certame e sim, declarada inabilitada.
Após a apresentação das justiﬁcativas pelos responsáveis, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC
2459/2015, concluiu pela manutenção da presente irregularidade.
O Ministério Público de Contas corroborou com o entendimento contido na ITC 2459/2015, sendo que a presenSegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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te irregularidade não fora afastada pelo Plenário deste
Tribunal de Contas.
Em sede recursal, a recorrente incialmente reitera os esclarecimentos trazidos por ocasião de sua citação, no
sentido de que a comissão de licitação constatou que
seu objeto social possuía inscrição no CNAE sob as classes 9001-9 e 8592-9, compreendendo atividades proﬁssionais de dança independentes, cursos independentes
ligados ao ensino da dança, instrutores independentes
de dança e academias de cursos de dança folclóricas e
populares, razão pela qual concluíram pela habilitação
da empresa.
Destacou que a classe 9001-9 compreende grupos de
dança. Bem como compreende proﬁssionais de dança
independentes. E foi este fato que norteou o entendimento da Pregoeira de que a empresa teria a habilitação
para ministrar dança, tal como exigido no edital.
Análise
A recorrente apresenta praticamente as mesmas justiﬁcativas apresentadas por ocasião de sua defesa nos autos do processo TC 9033/2013, em apenso.
Conforme se depreende dos autos, a Pregoeira, ao considerar habilitada a empresa Eliziana da Silva Carletti –
ME, não se ateve às subclasses do CNAE para veriﬁcar
se a vencedora do certame realmente atendia aos termos do edital.
Conforme já exposto na ITC 2459/2015, a empresa Eliziana da Silva Carletti – ME tem como atividade principal
o CNAE 85.92-9-03, o qual corresponde à classe de Ensino de Arte e Cultura, tendo como subclasse o “Ensino de
Música”. Como atividade secundária, apresenta o CNAE
90.01-9-02, que por sua vez, enquadra-se na subclasse

“Produção Musical”.
Embora a recorrente alegue que a classe 9001-9 compreende grupos de dança, bem como compreende proﬁssionais de dança independentes, constata-se que esta
subclasse do CNAE se refere à produção e promoção de
espetáculos das companhias e grupos de danças. Não se
veriﬁca do referido CNAE a qualquer atividade relacionada ao ensino de dança.
Diante do exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
3.3 Não divisão da licitação em parcelas (menor preço por item)
De acordo com a Instrução Técnica Inicial ITI 999/2014
(processo TC 9033/2013, em apenso), o Pregão Presencial 019/2013, se realizou pelo tipo menor preço por Lote, onde consta contratação de empresa especializada
para oﬁcinas culturais de: Professor de Violino; Professor de Violão; Maestro de Coro; Pianista Clássico; Pianista Popular; e Professor de Dança de Salão.
Entendeu-se que, mesmo que os temas tratados na licitação sejam relativos à cultura e à arte, e que a prática
da atividade da dança tenha como pressuposto o acompanhamento de um ritmo musical, esta atividade de ensinamento para a prática da dança (no caso, dança de salão) não se encontra relacionada com a atividade de ensino de utilização de instrumentos musicais (piano, violão, violino) e de canto e voz (coral).
Assim conclui-se ser injustiﬁcado o fato de não se admitir a licitação por menor preço por item, ou a segregação por lotes, ao menos naquilo que não se relacionam, como ocorre com atividades musicais e atividades
de dança.
www.tce.es.gov.br

Após a apresentação das justiﬁcativas pelos responsáveis, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC
2459/2015, concluiu pela manutenção da presente irregularidade.
O Ministério Público de Contas corroborou com o entendimento contido na ITC 2459/2015, sendo que a presente irregularidade não fora afastada pelo Plenário deste
Tribunal de Contas.
Em sede recursal, a recorrente incialmente reitera os esclarecimentos trazidos por ocasião de sua citação, que
segundo a recorrente encontram-se em conformidade
com o entendimento expresso no voto 1549/2015 do
conselheiro relator Marco Antônio da Silva, destacando
o seguinte trecho:
Os responsáveis argumentaram, em síntese, que a divisão do objeto licitado somente deve ocorrer quando for
vantajoso, não somente ﬁnanceiramente, mas também,
operacionalmente para a Administração; que o fato de
mais de uma empresa executar serviços para um objeto único: realização de oﬁcinas culturais, ocasionaria diﬁculdades de gestão e não haveria garantia de redução
de preço, haja vista que uma única empresa com capacidade de realização de todos os serviços licitados reduziria sensivelmente seus custos, levando a um preço mais
vantajoso; e que o Município buscou, no caso, maior eﬁcácia.
A esse respeito, o §1º do art. 23 da Lei 8666/93 estabelece que “as obras, serviços e compras serão divididas em
tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia em esSegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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cala.
No caso concreto, veriﬁco que as ﬂs. 258/260 que constou do objeto licitado 5 (cinco) atividades relacionadas à
música e apenas uma referente a dança, constando também das atividades econômicas da empresa vencedora
do certame e que compareceram à reunião de abertura
do pregão apenas duas empresas, a Representante, que
comprovadamente não atua no ramo licitado e a vencedora do certame.
Em assim sendo, entendo que a Administração agiu dentro da sua discricionariedade, ao estabelecer a licitação
de preço por lote, haja vista que se houvessem dois lotes, como entendeu a área técnica, a mesma empresa
seria vencedora dos dois, pois foi a única proponente.
Além disso, a esse respeito, o Mestre Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, aﬁrma que “o objetivo maior da
obrigatoriedade do parcelamento do objeto é a ampliação das vantagens econômicas para a Administração, na
medida em que se reduzem as despesas administrativas.”
Para o referido autor “a possibilidade de participação de
maior número de interessados não é o objetivo imediato
e primordial, mas via instrumento de se obter melhores
ofertas (em virtude do aumento da competitividade). Logo, a Administração não pode justiﬁcar um fracionamento que acarretar em elevação de custos através do argumento de benefício a um número maior de particulares”.

basar a divisão da licitação em parcelas quando o objeto
era único: oﬁcinas culturais.
Destaca, por ﬁm, que embora as informações trazidas
por ocasião da defesa não tivessem constado dos autos
do processo administrativo, de modo a justiﬁcar a escolha da Administração, os esclarecimentos foram devidamente prestados e as intenções igualmente aclaradas.
Análise
Nos termos do §1º do art. 23 da Lei 8666/93, a realização da licitação em lotes ou itens é a regra quando o objeto for divisível. Nesse sentido, a lição de Jessé Torres
Pereira Júnior:
O antigo §1º do art. 8º e o atual §1º do art. 23, de teor
quase idêntico, fazem claro, ao contrário, que o parcelamento da execução é desejável sempre que assim o recomendem dois fatores cumulativos: o “melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado” e a “ampliação da competitividade”. Ocorrentes ambos, haverá
conveniência para o interesse público em que se parcele a execução do objeto, que resultará vantagem para a
Administração.

Desse modo, acolho as razões de defesa, divirjo do posicionamento técnico e afasto a presente irregularidade,
em face das razões antes expendidas.

Por conseguinte, parcelar a execução, nessas circunstâncias, é dever a que não se furtará a Administração sob
pena de descumprir princípios especíﬁcos da licitação,
tal como o da competitividade. Daí a redação trazida pela Lei nº 8.883/94 haver suprimido do texto anterior a
ressalva “a critério e por conveniência da Administração”, fortemente indicando que não pode haver discrição (parcelar ou não) quando o interesse público decorrer superiormente atendido do parcelamento. Este é de
rigor, com evidente apoio no princípio da legalidade.

Assevera que não havia fundamentos plausíveis a em-

Desta forma, a Administração deve demonstrar, por
www.tce.es.gov.br

meio de estudos e documentos, por que, no caso concreto, a licitação em lote único é mais econômica que o
parcelamento, visto que a lei impõe a parcela:
§1o As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da
competitividade sem perda da economia de escala. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) (g.n.)
Logo, considerando que a reunião dos itens a serem licitados é uma exceção, é dever da Administração, em momento anterior à abertura do certame, demonstrar explicitamente a vantajosidade da licitação conjunta.
Nesse sentido caminha a jurisprudência do TCU:
“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não
por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo
objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala,
tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens
ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade”. (TCU, Súmula nº 247.)
Contratação pública – Licitação – Objeto – Divisibilidade – Adjudicação – Itens – Obrigatoriedade – Súmula nº
247 – TCU
“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não
por preço global, nos editais das licitações para a conSegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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tratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo
objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala,
tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens
ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade”. (TCU, Súmula nº 247.)
Contratação pública – Planejamento – Digitalização e
certiﬁcação eletrônica – Lote único – Viabilidade técnica
ou econômica – Comprovação – Obrigatoriedade – TCU
Trata-se de representação contra edital de licitação para a aquisição de “solução de gerenciamento eletrônico de documentos e para contratação de serviço de digitalização de documentos e certiﬁcados digitais”, a serem contratados em um único lote. A Unidade Técnica
do TCU entendeu que os serviços de digitalização e certiﬁcação eletrônica poderiam ser licitados, contratados
e executados isoladamente, e que caberia à Administração “demonstrar nos autos a inviabilidade técnica ou
econômica de licitá-los isoladamente, ou, em outros termos, a necessidade de licitá-los e contratá-los conjuntamente, para execução por uma mesma empresa, o que
não ocorreu, sendo pacíﬁca a jurisprudência desta Corte
a respeito (Acórdãos 839/2009, 1491/2009, 2389/2007,
1842/2007, todos do Plenário)”. Acrescentou, ainda, que
“em que pese não haver dúvida quanto à viabilidade técnica do parcelamento dos serviços, deve-se assegurar (à
Administração) a prerrogativa de justiﬁcar a inviabilidade econômica dessa divisão, por meio de estimativas e
comparações de custos. Se tal justiﬁcativa for inserida

em um possível futuro edital, poderá ser admitida a licitação em lote único”. O Relator decidiu no mesmo sentido da Unidade Técnica, recomendando que a Administração não se abstenha de demonstrar nos autos do processo a inviabilidade técnica ou econômica de licitar os
itens separadamente, “conforme o disposto no art. 23,
§ 1º, da Lei 8.666/1993”. (Grifamos.) (TCU, Acórdão nº
2.763/2013, Plenário, Rel. Min. Weder de Oliveira, DOU
de 16.10.2013.)
No entendimento do TCU, a falta de parcelamento de
objeto em licitação para a contratação de serviços de naturezas variadas – no caso analisado, emissão, marcação,
remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres, hospedagem e locação
de meios de transportes, excesso de bagagem e seguro viagem – viola o disposto no art. 23, § 1º, da Lei nº
8.666/93, por restringir o caráter competitivo do certame. O Relator acrescentou, com base em manifestação
da unidade técnica, que “a opção pela não divisão do
objeto licitado, por se tratar de exceção, deve ser precedida de estudo técnico que comprove a inviabilidade
técnica e econômica da divisão do objeto em parcelas”.
Acórdãos no mesmo sentido: 839/2009 e 3.041/2008,
ambos do Plenário. (TCU, Acórdão nº 3.155/2011, Plenário, Rel. Min. José Jorge, DOU de 09.12.2011.) (g.n.)
Feitas estas considerações, passa-se à análise do caso
concreto.
O objeto do Pregão Presencia 019/2013 era a contratação de empresa especializada para a realização de oﬁcinas culturais de várias modalidades, como dança e música.
Percebe-se, pois, que haveria a realização de modalidades distintas de oﬁcinas culturais – de dança e de músiwww.tce.es.gov.br

ca.
Assim, pela simples leitura do edital, veriﬁca-se, que o
objeto era divisível, permitindo que a realização das oﬁcinas de dança e música fossem licitadas item a item, de
maneira que o certame deveria ter obedecido à regra, ou
seja, o objeto deveria ter sido licitado por lotes.
Conforme já enfatizado anteriormente, em se tratando
de objeto divisível, a Administração, ao decidir pela licitação em lote único, deverá fazê-lo de forma motivada,
deixando consignado no processo administrativo as justiﬁcativas para não adotar a regra prevista na Lei de Licitações.
Destaca-se, ainda, que o certame contou apenas com a
participação de duas empresas, sendo que a empresa
Centro Educacional Israel Ltda – ME foi impedida de participar do pregão presencial 19/2013, na fase de credenciamento. Assim, é possível que a ausências de parcelamento do objeto licitado possa ter restringido a caráter
competitivo do certame.
Diante do exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
3.4 Razoabilidade e Proporcionalidade
A recorrente, em síntese, alega que as supostas irregularidades não foram de natureza grave, não promoveram
nenhuma lesão aos cofres públicos, atenderam, integralmente, ao interesse público reﬂetindo uma prestação
desejada pela comunidade, dentro de um valor justo.
Entende que qualquer sanção, além da recomendação/
determinação, aﬁgura-se pouco razoável e desproporcional ao suposto deslize.
Assim requer o afastamento da multa que lhe foi imposta.
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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Pois bem.
No que concerne à dosimetria da penalidade aplicada,
entendemos que devem os argumentos expendidos pela Recorrente serem apreciados diretamente pelo órgão
julgador, ao qual compete a valoração, dentro dos limites do ordenamento jurídico, da lesividade das condutas
em face do interesse público, e não por este Núcleo, responsável, apenas, pela análise técnica das irregularidades apontadas e das razões de defesa apresentadas, em
grau recursal.
4. CONCLUSÃO
Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente Instrução Técnica de Recurso opina-se pelo CONHECIMENTO do presente Pedido de Reexame e, no mérito
pelo seu NÃO PROVIMENTO.
No que concerne à dosimetria da penalidade aplicada,
entende-se que devem os argumentos expendidos pela Recorrente serem apreciados diretamente pelo órgão
julgador, ao qual compete a valoração, dentro dos limites do ordenamento jurídico, da lesividade das condutas
em face do interesse público, e não por este Núcleo, responsável, apenas, pela análise técnica das irregularidades apontadas e das razões de defesa apresentadas, em
grau recursal.
Respeitosamente,
Em 20 de junho de 2018.
[...]”
O Ministério Público de Contas, no Parecer 2706/2018,
anui à proposta contida na Instrução Técnica de Recursos 176/2018:
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processu-

ais e legais, corroborando o entendimento técnico e do
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à
sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER do Pedido de Reexame, em face do Acórdão TC 1803/2015;
1.2. Quanto ao MÉRITO, não acolher as razões recursais
apresentadas NEGANDO PROVIMENTO ao Pedido de
Reexame, MANTENDO O ACÓRDÃO TC 1803/2015 em
todos os seus termos;
1.3. ARQUIVAR os autos do presente processo após o
trânsito em julgado.
1.4. DAR CIÊNCIA da decisão à recorrente.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/07/2018 - 24ª Sessão Ordinária do
Plenário.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 885/2018 – PLENÁRIO
Processos: 04883/2016-5, 06771/2014-7
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itarana

4. Especiﬁcação do quórum:

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

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

Recorrente: ADEMAR SCHNEIDER

4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
www.tce.es.gov.br

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 276/2016 PRIMEIRA CÂMARA – NÃO CONHECER –
AO MPEC PARA AVERIGUAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO NOS AUTOS ORIGINAIS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANSegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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NA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Ademar Schneider, em face do Acórdão
TC 276/2016 Primeira Câmara, nos autos do Processo
TC 6771/2014, cuja parte dispositiva foi lavrada com o
seguinte teor:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC6771/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada em nove de março de dois mil
e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1- Considerar parcialmente procedente a presente Representação com base no inciso II, do art. 95 c/c art. 99,
§2º, da Lei Complementar Estadual n° 621/2012, e art.
329, § 3º, da Resolução TC 261/2013, mantendo a irregularidade do item “Contratação e pagamento de quilometragem superior a de fato percorrida na prestação
do serviço de transporte escolar - linha 09”, de responsabilidade da empresa Egno Meneghel Junior ME, na forma da fundamentação encartada no item II.2.2, do voto
do relator;
2- Excluir a responsabilidade do senhor Ademar Schneider ante a ausência de nexo de causalidade entre a conduta e as falhas identiﬁcadas, conforme da fundamentado no item II.1, do voto do relator;
3- Converter os presentes autos em Tomada de Contas
Especial na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a existência de dano
demonstrado no item II.2.2, do voto do relator;
4- Considerar irregulares as contas tomadas nestes

autos, da empresa Egno Meneguel Júnior ME, determinando o ressarcimento no valor correspondente a
1.073,3836 VRTE equivalente a R$ 2.706,00 (dois mil setecentos e seis reais);
5- Arquivar o presente processo, sem o cancelamento
do débito correspondente a R$2.706,00, equivalente a
1.073,3836 VRTE, com fundamento no art. 187, da Lei
Complementar 621/2012, sob responsabilidade da empresa Egno Meneghel Junior ME para que lhe possa ser
dada quitação, nos termos já explicitados no item II.2.2,
do voto do relator;
6- Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de
Itarana, com fundamento no artigo 87, inciso VI, da Lei
Complementar nº 621/2012:
3.1. Proceda, em intervalos regulares, à inspeção dos
equipamentos de segurança e condições de uso dos veículos prestadores dos serviços, bem como, oriente os
ﬁscais dos contratos a exigirem a utilização dos cintos de
segurança pelas empresas contratadas ;
3.2. Disponibilize as listagens dos alunos transportados
em cada um dos veículos prestadores dos serviços de
transporte escolar;
3.3. Oriente os ﬁscais de contratos a observarem se os
motoristas relacionados pelas empresas encontram-se
credenciados junto ao Detran para a prestação do serviço;
3.4. Estabeleça maior rigor quanto às eventuais subcontratações operadas pelas empresas contratadas, observando que somente poderá ser subcontratada parcela
do objeto contratual e nunca a sua totalidade, bem como, condicionando o pagamento dos serviços desempenhados por empresas subcontratadas à necessidade de
www.tce.es.gov.br

prévia e expressa autorização do Executivo Municipal assentindo na subcontratação.
7- Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Mediante a Instrução Técnica de Recurso 187/2018 (ﬂs.
21/29), o Núcleo de Recursos e Consultas opinou pelo
não conhecimento do recurso com fundamento nos artigos 162, §2º; 159, da Lei Orgânica do TCEES, bem como 396, I, II, III e 397, III da Resolução TC 261/2013, ante o não preenchimento dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal atinentes à legitimidade e interesse recursais.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de
Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do
Ministério Público de Contas 2968/2018 - ﬂ. 33). Ademais, o Parquet de Contas observa que na exordial consta informação de que a quantia devida foi quitada, concluindo que tal fato deve ser objeto de análise no procedimento de execução da decisão.
É o relatório.
2 Fundamentação
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
na Instrução Técnica de Recurso 187/2018 (ﬂs. 21/29),
pelo não conhecimento do recurso, nos seguintes termos:
2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE - DOS PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
Antes de adentrar no mérito, faz-se necessário apreciar
se encontram-se presentes os pressupostos recursais.
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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Quanto ao cabimento tem-se que o Recurso de Reconsideração é cabível contra decisões deﬁnitivas em processos de prestação ou tomada de contas, nos termos do
art. 164 da Lei Complementar nº 621/2012.

III – o Ministério Público junto ao Tribunal.

No caso, o presente Recurso de Reconsideração foi interposto contra o Acórdão 276/2016, que converteu os autos do processo 6771/2014 em Tomada de Contas Especial, sendo portanto, cabível.

[...]

Quanto à tempestividade, tem-se que o Recurso de Reconsideração deve ser interposto no prazo de 30 (trinta) dias da data da ciência da decisão, nos termos do art.
164 da Lei Complementar nº 621/2012. Nesse passo, veriﬁca-se que de acordo com o Despacho 25351/2016 (ﬂ.
16) da Secretaria Geral das Sessões – SGS, a notiﬁcação
do Acórdão TC 276/2016 foi disponibilizada no Diário
Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal no dia 18/04/2016, considerando-se publicada no dia 19/04/2016, de sorte que
o prazo para interposição de Recurso de Reconsideração
venceu em 19/05/2016, sendo, portanto, tempestivo, já
que protocolizado na data de 17/05/2016.
No que concerne ao interesse e legitimidade recursais,
pressupostos intrínsecos de admissibilidade, faz-se necessário tecermos algumas considerações.
Inicialmente trazemos ao lume o disposto nos artigos
396 e 397, III, do RITCEES (Res. TC 261/2013) e 162, § 2º
da LC 621/2012, vejamos:
Art. 396. Poderão interpor recurso:
I – os responsáveis pelos atos impugnados;
II – os interessados, desde que alcançados pela decisão
ou que demonstrem razão legítima para intervir no processo, observado o disposto no art. 159 da Lei Orgânica
do Tribunal.

Art. 397. O recurso, liminarmente, não será conhecido
pelo Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário,
conforme a competência, quando:
III – for interposto ou assinado por parte ilegítima;
[...]
Art. 162. O recurso, preliminarmente, não será conhecido pelo Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário, conforme a competência, quando a petição:
[...]
§ 2º Não será conhecido o recurso quando ausentes os
pressupostos de legitimidade e tempestividade (grifos
da ITR).
Esclarecendo o conceito de legitimidade recursal leciona
o Professor Flávio Cheim Jorge:
A legitimidade para recorrer nada mais é do que um requisito para que se possa, legitimamente, exercer o poder de recorrer. Esse requisito tem o condão, pois de
qualiﬁcar determinadas pessoas para a utilização dos recursos. Inexistente esse requisito, o recurso não deverá
ser admitido (conhecido).
[...]
A regra relativa à legitimidade recursal e que leva a lei
a atribuir a determinadas pessoas a possibilidade de recorrer, decorre da presumível relevância que a decisão
possa ter para elas.
[...]
É perfeitamente possível que o recorrente tenha legitimidade e não interesse. A legitimidade não advém simplesmente do interesse recursal. Ambos os requisitos de
www.tce.es.gov.br

admissibilidade do recurso [...] não podem ser tratados
indistintamente, como se andassem sempre juntos.
Circunstância que leva a essa situação, advém do fato de
que o critério utilizado pelo legislador, para atribuir legitimidade para o recorrente, é o interesse. No entanto,
esse interesse que qualiﬁca o recorrente somente é atribuído em tese e de modo generalizado dentre aqueles
elencados no rol de legitimados.
Dessa forma, é por isso que se diz que a legitimidade
para recorrer cogita-se num momento lógico anterior
àquele em que se cogita o interesse. Somente após a lei
ter atribuído legitimidade é que será possível saber se o
recorrente teve prejuízo com aquela decisão, e se com
a interposição do recurso a sua situação poderá ser melhorada. Aí, portanto, do ponto de vista lógico, primeiro
há de se veriﬁcar se o recorrente é legítimo – isto é, se a
lei o arrola entre as pessoas habilitadas a recorrer – para
depois aferir-se o seu interesse em fazê-lo.
No caso concreto, somente aqueles apontados pela lei é
que podem recorrer. [...]
O interesse em recorrer propriamente dito será visto em
face da decisão proferida, de forma concreta. Há que se
perquirir, assim, se, por exemplo, aquele legitimado pela lei foi prejudicado pela decisão. Ou seja, poderá o recurso melhorar sua situação? Se a resposta for positiva,
além da legitimidade para recorrer, já deﬁnida pela lei,
o recorrente também preencherá o requisito do interesse em recorrer, o que, no entanto, já é uma situação diferente e posterior à questão da legitimidade (grifos da
ITR).
O precitado art. 396 do RITCEES elenca o rol daqueles
que detêm legitimidade para recorrer. De se notar que
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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o dispositivo confere legitimidade aos “responsáveis pelos atos impugnados” (inciso I); aos “interessados, desde
que alcançados pela decisão ou que demonstrem razão
legítima para intervir no processo [...]” (inciso II), e ao
“Ministério Público junto ao Tribunal” (inciso III).
No caso retratado nestes autos veriﬁca-se que o senhor
Ademar Schneider não se amolda à ﬁgura de responsável ou, tampouco, na de terceiro interessado. Isto ﬁca claro a partir da leitura da parte dispositiva do Acórdão recorrido que, longe de qualquer dúvida, excluiu a
responsabilidade do ora Recorrente conforme destacado abaixo:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC6771/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada em nove de março de dois mil
e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
[...]
2- Excluir a responsabilidade do senhor Ademar Schneider ante a ausência de nexo de causalidade entre a conduta e as falhas identiﬁcadas, conforme da fundamentado no item II.1, do voto do relator;
[...]
De se notar, ainda, que muito embora o Acórdão TC
176/2016-Primeira Câmara tenha expedido determinações ao “atual gestor da Prefeitura Municipal de Itarana”
constata-se, da leitura da peça recursal, que a impugnação do senhor Ademar Schneider não visa rediscutir as
determinações elencadas no item “6” da parte dispositiva do julgado, mas sim foi interposta em ataque à penalidade de multa, condenação em ressarcimento e julga-

mento pela irregularidade das contas impostos à sociedade empresária Egno Meneguel Junior ME.
Resulta evidenciada, portanto, a ilegitimidade recursal
do senhor Ademar Schneider eis que: i) não foi considerado responsável no Acórdão TC 176/2016-Primeira
Câmara; ii) não se constituiu como terceiro interessado
ante a não demonstração das razões que lhe ﬁzeram interpor recurso visando tutelar direito alheio, qual seja,
da empresa Egno Meneguel Junior ME. Diante da constatação de que o Recorrente não preencheu o pressuposto da legitimidade sugere-se que esta Corte de Contas negue conhecimento ao presente Recurso de Reconsideração.
Além de não preencher o requisito de admissibilidade
atinente à legitimidade percebe-se que o senhor Ademar Schneider carece de interesse em recorrer.
Acerca do interesse recursal ensina o preclaro Professor
Flávio Cheim Jorge:
Nas palavras de Kisch, o prejuízo ou gravame que a parte entenda ter-lhe trazido a decisão, contra a qual recorre, é requisito indispensável de todo recurso.

Esse requisito de admissibilidade pode ser buscado em
função da conjugação do binômio necessidade + utilidade. Tal conceito foi formulado por Barbosa Moreira e
acolhido por prestigiosa parcela da doutrina nacional.
A necessidade corresponde ao fato da parte ter que se
utilizar do recurso para alcançar a vantagem pretendida; e a utilidade, à circunstância do recorrente poder
esperar da interposição do recurso, uma situação mais
vantajosa, do ponto de vista prático, do que a advinda da
decisão recorrida.
Imprescindíveis, portanto, para a conﬁguração do interesse recursal, a presença do binômio necessidade e utilidade, conforme explicitado por José Carlos Barbosa
Moreira:
a) necessidade, eis que o recurso deverá ser o único
meio para a obtenção do resultado pretendido pelo recorrente.
b) utilidade, tendo em vista que o recurso deve subtrair
ou ao menos atenuar o gravame, trazendo, assim, um resultado prático mais vantajoso para o recorrente.

De um modo geral, o interesse de recorrer vem sempre
ligado, de uma forma ou de outra, à questão relacionada ao prejuízo que a parte teve com a prolação da decisão. Ibañe Frocham aﬁrma, peremptoriamente, que é
requisito indispensável a existência de um prejuízo, uma
lesão, um gravame.

Em outras palavras, o interessado deve vislumbrar, na
interposição do recurso, alguma utilidade que somente
poderá ser obtida através da via recursal, fazendo-se necessário para tanto que a parte interessada em recorrer
tenha sofrido algum prejuízo jurídico em decorrência do
pronunciamento judicial a ser atacada ou tenha ﬁcado
insatisfeita com tal decisão.

O interesse em recorrer relaciona-se diretamente com o
interesse processual, como condição para o ajuizamento da ação. Inexistindo o interesse em recorrer, a parte
não terá o seu recurso [...] conhecido e julgado no seu
mérito.

A melhor doutrina que tratou do tema da teoria geral do
processo aborda a condição da ação “interesse de agir”
no campo da utilidade da prestação jurisdicional pretendida pelo autor, aﬁrmando não ser permitido o desenvolvimento dos processos em casos nos quais se perce-
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ba que mesmo diante do acolhimento da pretensão do
autor, a decisão será absolutamente inútil, sem qualquer
proveito prático. Realmente não seria lógico obrigar a
movimentação da máquina jurisdicional para gerar resultado inútil ou já sabidamente ineﬁcaz.
Essa mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional
veriﬁca-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa
ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada
sob a perspectiva prática, sendo imperioso se observar
no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar
uma melhora na situação prática do recorrente. Quase
todos os problemas referentes ao interesse recursal se
resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação
mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.
A doutrina tradicionalmente estuda o fenômeno do interesse de agir à luz da existência de sucumbência, o que
geraria a necessidade na utilização do recurso. Essa associação decorre da concepção de que não deva existir recurso sem um prejuízo, um gravame, ideia presente em
todas as lições mais autorizadas a respeito do tema. Como o termo sucumbência deve ser entendido como frustração de uma expectativa inicial, resta claro que, havendo sucumbência no processo, terá havido o gravame ou
lesão exigida para a interposição do recurso.
Pois bem.
Conforme já aqui salientado o senhor Ademar Schneider teve sua responsabilidade inteiramente afastada no
Acórdão TC 176/2016-Primeira Câmara. Vale dizer que o
ora Recorrente não sofreu qualquer penalização, ou seja, não lhe foi aplicada nenhuma sanção, não houve con-

denação a ressarcimento, tampouco houve julgamento
de suas contas.
Em verdade a única parte a sofrer gravame com o julgado foi a sociedade empresária Egno Meneguel Junior
ME, que teve suas contas julgadas irregulares e foi condenada a ressarcir ao erário no valor correspondente a
1.073,3836 VRTE.
Nessa ordem de ideias, tendo em vista que o senhor Ademar Schneider não experimentou prejuízo com a prolação do Acórdão TC 176/2016-Primeira Câmara, tendo,
na realidade, interposto recurso visando a modiﬁcação
do julgado em benefício de outra parte, ou seja, da empresa Egno Meneguel Junior ME - esta sim condenada e
com contas julgadas irregulares – sem explicitar, contudo, as razões de estar tutelando direito alheio, não se reconhece a presença de interesse recursal.
Percebe-se, claramente, a ausência do binômio necessidade e utilidade do Recurso de Reconsideração apresentado pelo senhor Ademar Schneider, posto que, vale frisar, o ora Recorrente não sofreu qualquer gravame
com o julgado, ao contrário, já que foi declarado exculpado no Acórdão recorrido, inexistindo, portanto, vantagem ou serventia na interposição do recurso, razão
pela qual, a teor do disposto no art. 159 da LC 621/2012,
desmerece conhecimento.
Dessa forma, por todo o exposto, observa-se quanto
ao presente expediente recursal o não preenchimento, pelo senhor Ademar Schneider, dos pressupostos de
admissibilidade concernentes à legitimidade e interesse recursais, motivo pelo qual opina-se pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso interposto com fulcro nos artigos 162, §2º; 159, da LC 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), bem como 396, I, II, III e 397, III do RITCEES (Res. TC
www.tce.es.gov.br

261/2013).
Diante do não conhecimento do presente recurso, entendo que a veriﬁcação quanto à devida quitação do
débito imputado pelo Acórdão TC 276/2016 Primeira
Câmara deve ser realizada nos autos originais (Processo TC 6771/2014). Para tanto, o processo deve ser encaminhado ao Ministério Público de Contas, nos termos
do art. 463 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Não conhecer o presente Recurso, com fundamento nos artigos 162, §2º; 159, da Lei Complementar
621/2012, bem como 396, I, II, III e 397, III da Resolução
TC 261/2013, ante o não preenchimento dos requisitos
intrínsecos de admissibilidade recursal atinentes à legitimidade e interesse recursais;
1.2. Encaminhar os autos ao Ministério Público de Contas, com fulcro no art. 463 da Resolução TC 261/2013,
para veriﬁcação quanto à devida quitação do débito imputado pelo Acórdão TC 276/2016 Primeira Câmara nos
autos originais (Processo TC 6771/2014).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/07/2018 - 24ª Sessão Ordinária do
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Plenário.

Classiﬁcação: Embargos de Declaração

4. Especiﬁcação do quórum:

UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes

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

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 887/2018 – PLENÁRIO
Processos: 01524/2018-1, 03308/2018-1, 03629/20171, 08010/2013-7

Recorrente: AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 1426/2017 - PLENÁRIO – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração interpostos por Amaral e Barbosa Advogados (Nova denominação Social de Nunes e Amaral Advogados),
protocolado em 15/02/2018, em face do Acórdão TC
1426/2017 (ﬂs.55 a 60 – Processo TC 3629/2017), que
não conheceu o Recurso de Reconsideração em razão de
sua intempestividade, mantendo em todos os seus termos o Acórdão 1122/2015 (Processo TC 8010/2013).
O embargante aponta a existência de omissão na fundamentação do Acórdão, em razão de não ter observado
diversos dispositivos legais e da falta de análise da alegada inexistência da intimação individualizada das partes
interessadas e procurador, acerca da data da sessão de
julgamento e do posterior Acórdão, o que culminou com
cerceamento de defesa.

tentes nos presentes autos, razão pela qual serão aqui
enfrentadas, dada a anterioridade da data de protocolo e autuação.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
2.1 Dos pressupostos recursais
A Lei Complementar nº 621/2012, em seu artigo 152, inciso III, combinado com artigo 167, caput e §1º, prevê
que os Embargos de Declaração podem ser opostos pelo
interessado dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados
na forma prevista naquela lei, com indicações das matérias obscuras, omissas ou contraditórias porventura existentes no Acórdão.
Analisando as condições de admissibilidade do recurso
observa-se que Amaral e Barbosa Advogados (Nova denominação Social de Nunes e Amaral Advogados) possui
interesse e legitimidade processual.
Veriﬁca-se ainda que a peça recursal é cabível contra
Acórdão e o recorrente aponta omissão na decisão.
No que concerne à tempestividade, veriﬁca-se que o
Acórdão foi disponibilizado no Diário Oﬁcial Eletrônico
do TCEES em 19/02/2018, considerando-se publicado
em 20/02/2018 (ﬂs.8). O presente recurso foi interposto em 15/02/2018. Assim, os embargos foram interpostos tempestivamente.

A Secretaria Geral das Sessões apresenta às ﬂs. 8 informações sobre o prazo recursal.

Desta forma, conheço do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade exigidos em lei.

Observa-se que o processo TC 3308/2018 (em apenso),
impetrado pelo mesmo interessado - Amaral e Barbosa
Advogados (Nova denominação Social de Nunes e Amaral Advogados) - apresenta alegações idênticas às exis-

2.2 Do mérito
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De início o recorrente aponta a existência de omissão na
fundamentação do Acórdão, em razão de não ter observado diversos dispositivos legais e da falta de análise da
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alegada “inexistência da intimação individualizada das
partes interessadas e procurador, acerca da data da sessão de julgamento e do posterior Acórdão”, o que culminou com cerceamento de defesa.
Pois bem.
A argumentação acerca da ausência de análise da “inexistência da intimação individualizada das partes interessadas e procurador, acerca da data da sessão de julgamento e do posterior Acórdão”, não pode acolhida.
Na realidade inexiste qualquer omissão no Acórdão TC
1426/2017 – Plenário.
Na fundamentação do decisum, após a menção de sua
intempestividade, há enfrentamento da alegação de nulidade em razão da ausência de intimação acerca da Sessão de Julgamento e do posterior Acórdão, nos seguintes termos:
“(...) DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando os requisitos de admissibilidade do Recurso
de Reconsideração, observa-se que a parte possui interesse e legitimidade processual.
Quanto ao cabimento, veriﬁca-se que o Recurso de
Reconsideração interposto em face do Acórdão TC –
1122/2015 encontra respaldo no art. 164, caput, da Lei
Orgânica deste Tribunal de Contas.
A notiﬁcação do Acórdão TC – 1122/2015 (prolatado no
Processo TC nº 8010/2013) foi disponibilizada no Diário
Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal no dia 03/11/2015, considerando-se publicada no dia 04/11/2015, nos termos
dos artigos 62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/12 c/c art. 5º da Resolução TC nº
262/2013. Interposto o Recurso de Reconsideração em
13/06/2017, tem-se o mesmo como intempestivo.

Observa-se que o recorrente requer, em preliminar, que
seja arguida a nulidade do Acórdão recorrido em razão
da inobservância à garantia constitucional do devido
processo legal, haja vista que não houve intimação acerca da Sessão de Julgamento, de forma que pudesse exercer seu direito de defesa.

Art. 1º O Diário Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo (DOE-TCEES), instituído pelo
artigo 181 da Lei Complementar nº 621/2012, como veículo oﬁcial de publicação, divulgação e comunicação dos
seus atos administrativos e processuais, regulamenta-se
pelo disposto nesta Resolução.

Alega que não foi notiﬁcado da publicação do Acórdão
que o condenou, impossibilitando a interposição de recurso, o que fere o Duplo Grau de Jurisdição e os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa elencados no
art. 5°, LV da Constituição Federal. Aduz que tal fundamento encontra respaldo inclusive na Lei Orgânica deste
TCEES (arts. 52, 125, §6º e 117, §2º, I), na Lei nº 9.784/99
(arts. 26, 2º, 3º, II), juntamente com os demais Princípios
que regem a Administração Pública.

§ 1º O DOE-TCEES será permanentemente veiculado no
sítio eletrônico do Tribunal de Contas na internet, no endereço www.tce.es.gov.br, a partir de 02 de setembro de
2013.

Por ﬁm, baseado no direito de petição assegurado no
art. 5º, XXXIV, “a”, nos termos do Acórdão TC – 104/2013
e no fato de ter requerido que todas as intimações e publicações referentes ao processo se dessem em nome de
João Claudio Frazoni Barbosa, endente que o Acórdão TC
– 1122/2015 deve ser anulado.
Ocorre que, de acordo com o artigo 62, da Lei Complementar 621/2012, “a comunicação dos atos e decisões
presume-se perfeita com a publicação no Diário Oﬁcial
do Estado ou outro meio de divulgação oﬁcial do Tribunal de Contas, salvo as exceções previstas em lei”.
A mesma norma previu, em seu artigo 181, a instituição do Diário Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, “como órgão oﬁcial de publicação, divulgação e comunicação dos seus atos administrativos e processuais”, o que veio a ocorrer, efetivamente, a partir da publicação da Resolução TC 262, de 13
de agosto de 2013, que assim determinou:
www.tce.es.gov.br

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio de publicação oﬁcial do Tribunal
de Contas, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos
casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.
Assim, considerando que a hipótese sub examine não se
enquadra em nenhuma das exceções, previstas em lei,
que requerem intimação ou vista pessoal, a ciência do
julgamento feito por esta Corte se deu, presumivelmente, com a publicação, em 04/11/2015, do ACÓRDÃO TC1122/2015, ou seja, no primeiro dia útil seguinte ao da
sua disponibilização no D.O.E., ocorrida em 03/11/2015,
em atenção ao que estabelece o artigo 5º do citado instrumento normativo. Desta feita, não restou evidenciada
qualquer violação ao devido processo legal, devendo ser
afastada a preliminar suscitada.
Quanto ao Acórdão TC – 104/2013 deste Tribunal que
conheceu de expediente recursal como Direito de Petição e anulou decisão anterior haja vista o cerceamento
do direito de defesa de determinado recorrente registra-se que a situação ali narrada não pode servir de paradigma para os presentes autos, mormente porque a publicação obrigatória das pautas das sessões de julgamento somente foi implementada no âmbito do TCEES por
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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meio da Resolução TC nº 205 de 2005 e, naqueles autos,
a sessão de julgamento questionada era anterior, ocorrida em 03/08/2004. (...)”

3. Data da Sessão: 24/07/2018 - 24ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Classiﬁcação: Embargos de Declaração

4. Especiﬁcação do quórum:

Importante asseverar ainda que a Pauta da 26ª Sessão
Ordinária, de 04/08/2015 foi publicada no Diário Oﬁcial
Eletrônico de 30/07/2015, constando expressamente
que o Processo TC 8010/2013 seria julgado, tendo sido
publicado nome do senhor João Cláudio Franzoni Barbosa, como advogado.

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

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

Recorrente: ROGERIO FEITANI [FLAVIO CHEIM JORGE
(OAB: 262B-ES), CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469-ES), CARLOS EDUARDO
AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES), MARCELO ABELHA
RODRIGUES (OAB: 7029-ES), AMANDA LOYOLA GOULART (OAB: 24474-ES), CAMILA CARLETE GOMES (OAB:
23460-ES), NATHALIA SAIB DE PAULA (OAB: 20844-ES),
THIAGO FELIPE VARGAS SIMOES (OAB: 13399-ES), LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS (OAB: 21748ES), LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB:
15866-ES), MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA (OAB:
19008-ES), MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES (OAB:
14007-ES), CAROLINA AVELAR DE OLIVEIRA (OAB:
23097-ES), RAFAEL BEBBER CHAMON (CPF: 132.207.52713), ALEX DE FREITAS ROSETTI (OAB: 10042-ES), CHEIM
JORGE & ABELHA RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ: 03.444.489/0001-89), LUCAS GIANORDOLI PINTO CYPRESTE (OAB: 29031-ES), PEDRO LENNO
ROVETTA NOGUEIRA (OAB: 26891-ES), PATRICK GOMES DE SOUZA (CPF: 154.422.187-82), GABRIEL FERREIRA ZOCCA (CPF: 171.485.817-02), ARTHUR LUIS LOUREIRO (CPF: 164.971.447-57), CHRISTINA CORDEIRO
DOS SANTOS (OAB: 12142-ES), LUIZA NUNES DE NORONHA (CPF: 160.135.137-24), TATIANE MENDES RIBEIRO
(OAB: 28947-ES), MILENA MAGNOL CASAGRANDE (OAB:
28910-ES), GABRIEL JUNQUEIRA SALES (OAB: 27532-ES)]

Cópias das publicações encontram-se anexadas aos presentes autos.
Pelas razões expostas, nego provimento aos presentes
Embargos de Declaração.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de DELIBERAÇÃO que submeto à sua
consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. Conhecer dos presentes Embargos de Declaração interpostos em face do Acórdão TC 1426/2017 (Processo
TC 3629/2017), para, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo-se incólume os termos do referido Acórdão.
1.2. Após o trânsito em julgado, arquivar os presentes
autos, bem como o processo TC 3308/2018, em apenso.
2. Unânime.

4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 888/2018 – PLENÁRIO
Processos: 01862/2018-4, 01750/2014-6
www.tce.es.gov.br

UG: PMJ - Prefeitura Municipal de Jaguaré

Interessados: PEDRO JADIR BONNA, CARLOS ESTEVAN
FIOROT MALACARNE, ALCY MARINHO DE BACKER, SERGIO PINTO CORREA [Millayni Gama Camata], ASSOCIASegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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CAO DESPORTIVA BOTAFOGO DE JAGUARE

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 1444/2017 - PLENÁRIO – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO.

2 FUNDAMENTAÇÃO

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração
interpostos pelo senhor Rogério Feitani, protocolado em
26/02/2018, em face do Acórdão TC 1444/2017 (Processo TC 1750/2014), que apreciou questão preliminar relativa à celebração de convênio com objeto inconstitucional (Convênio 1/2013) – prejudicial de inconstitucionalidade do art. 241 da Lei Orgânica do Município de Jaguaré (item 2.1 da ITC) e à contratação de servidores temporários sem observância de critérios constitucionais –
negar exequibilidade aos incisos III e V do art. 2º da Lei
Municipal 406/1997 em razão de inconstitucionalidade
(item 2.9 da ITC).
O embargante aponta a existência de omissão na fundamentação do Acórdão, em razão da ausência de demonstração dos efeitos da decisão no que concerne ao
item 1.1.1 do Acórdão – conferir ao art. 241 da Lei Orgânica do Município de Jaguaré (Lei nº 01/90), interpretação conforme a Constituição, de modo que as subvenções a entidades esportivas proﬁssionais de que trata o
dispositivo sejam concedidas de modo não habitual, somente em casos especíﬁcos compatíveis com o interesse
público, e após priorizar o desporto educacional.
A Secretaria Geral das Sessões apresenta informações
sobre o prazo recursal (doc. 04), informando que venceu
em 26/02/2018.

2.1 Dos pressupostos recursais
A Lei Complementar nº 621/2012, em seu artigo 152, inciso III, combinado com artigo 167, caput e §1º, prevê
que os Embargos de Declaração podem ser opostos pela parte dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados na
forma prevista naquela lei, com indicações das matérias
obscuras, omissas ou contraditórias porventura existentes no Acórdão.
Analisando as condições de admissibilidade do recurso
observa-se que o senhor Rogério Feitani é parte capaz e
possui interesse e legitimidade processual.
Veriﬁca-se ainda que a peça recursal é cabível contra
Acórdão e o recorrente aponta omissão na decisão.
No que concerne à tempestividade, veriﬁca-se que o
Acórdão foi disponibilizado no Diário Oﬁcial Eletrônico
do TCEES em 19/02/2018, considerando-se publicado
em 20/02/2018 (doc. 04). O presente recurso foi interposto em 26/02/2018. Assim, os embargos foram interpostos tempestivamente.
Desta forma, conheço do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade exigidos em lei.
2.2 Do mérito
O recorrente aponta omissão na fundamentação do
Acórdão, em razão da ausência de demonstração dos
efeitos da decisão no que concerne ao item 1.1.1 do
Acórdão – conferir ao art. 241 da Lei Orgânica do Município de Jaguaré (Lei nº 01/90), interpretação conforme a Constituição, de modo que as subvenções a entidades esportivas proﬁssionais de que trata o dispositivo
www.tce.es.gov.br

sejam concedidas de modo não habitual, somente em
casos especíﬁcos compatíveis com o interesse público, e
após priorizar o desporto educacional.
Ressalta que, quanto ao item 1.1.2 foram modulados os
efeitos da decisão para que os contratos sejam preservados pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir
da publicação do Acórdão.
Pois bem.
O dispositivo do Acórdão TC 1444/2017 apresentou-se
da seguinte forma:
“(...) 1.1. Preliminarmente:
1.1.1. conferir ao art. 241 da Lei Orgânica do Município de Jaguaré (Lei nº 01/90), interpretação conforme
a Constituição, de modo que as subvenções a entidades
esportivas proﬁssionais de que trata o dispositivo sejam
concedidas de modo não habitual, somente em casos especíﬁcos compatíveis com o interesse público, e após se
priorizar o desporto educacional;
1.1.2. na forma do art. 176, da LC 621/2012, negar exequibilidade aos incisos III e IV do art. 2º, da Lei 406/1997
e à expressão “serviços” do inciso V do art. 2º da Lei
406/1997 de Jaguaré, modulando-se os efeitos da decisão para que os contratos sejam preservados pelo período de 12 (doze) meses contados a partir da publicação
do Acórdão, na forma do art. 335, parágrafo único, do
Regimento Interno (Resolução TC 261/2013);(...)”
Importante ressaltar que os itens 1.1.1 e 1.1.2 referem-se a leis diferentes, às quais o Acórdão conferiu, após
análise de possível inconstitucionalidade, em preliminar,
soluções distintas.
Desta forma, não há que se considerar a existência de
omissão no item 1.1.1.
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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Explica-se.
O item 1.1.1 do Acórdão é oriundo da análise da irregularidade referente à celebração de convênio com objeto inconstitucional (Convênio 1/2013) – prejudicial de inconstitucionalidade do art. 241 da Lei Orgânica do Município de Jaguaré (item 2.1 da ITC).
Por outro lado, o item 1.1.2 origina-se da irregularidade
referente à contratação de servidores temporários sem
observância de critérios constitucionais – negar exequibilidade aos incisos III e V e à expressão “serviços” do
inciso V todos do art. 2º da Lei Municipal 406/1997, em
razão de inconstitucionalidade (item 2.9 da ITC).
No item 1.1.2, o Plenário desta Corte decidiu por negar
exequibilidade a partes da norma, em razão da existência de inconstitucionalidade.
Neste caso, a partir da análise do caso concreto, em razão da necessidade de preservação do contrato por determinado período, esta Corte decidiu por modular os
efeitos desta decisão.
A modulação de efeitos da decisão não é cogente. É uma
opção do julgador, a ser utilizada em caráter excepcional,
dada uma necessidade especíﬁca de preservação de determinado ato, mesmo após declarada a inconstitucionalidade da norma.
Diferente do estabelecido no item 1.1.1, onde o Plenário
desta Corte decidiu por utilizar-se da interpretação conforme a Constituição.
A interpretação conforme possui objetivo de conferir
permanência à lei, garantindo que, caso possua um signiﬁcado que esteja de acordo com a Constituição, não
seja declarada inconstitucional.
Signiﬁca dizer que, dada a presunção de constituciona-

lidade da norma, havendo mais de uma interpretação
possível, deve-se utilizar aquela que esteja em conformidade com a Constituição Federal.

so TC 1750/2014), para, no mérito, NEGAR provimento,
mantendo-se incólume os termos do referido Acórdão.

Assim, o Tribunal declarou a legitimidade do ato questionado, neste caso o art. 241 da Lei Orgânica do Município de Jaguaré, desde que interpretado em conformidade com o texto constitucional.

3. Data da Sessão: 24/07/2018 - 24ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Desta forma, após a análise preliminar e a consequente
deﬁnição da interpretação conforme a constituição, os
efeitos de tal interpretação serão apresentados na análise do mérito, a ﬁm de afastar ou manter a irregularidade, a partir dos parâmetros apresentados na interpretação conforme.
Detalhar neste momento qualquer efeito equivaleria
adentrar no mérito da possível irregularidade, o que só
deve ocorrer em momento oportuno.
Pelas razões expostas, nego provimento aos presentes
Embargos de Declaração.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de DELIBERAÇÃO que submeto à sua
consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. Conhecer dos presentes Embargos de Declaração
interpostos em face do Acórdão TC 1444/2017 (Proceswww.tce.es.gov.br

2. Unânime.

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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Declaração.

Processos: 03308/2018-1, 01524/2018-1, 03629/20171, 08010/2013-7

impetrado pelo mesmo interessado - Amaral e Barbosa
Advogados (Nova denominação Social de Nunes e Amaral Advogados) - apresenta as mesmas alegações existentes nos presentes autos.

Classiﬁcação: Embargos de Declaração

É o relatório.

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de DELIBERAÇÃO que submeto à sua
consideração.

UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes

2 FUNDAMENTAÇÃO

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

2.1 Dos pressupostos recursais

Relator

Recorrente: AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS

A Lei Complementar nº 621/2012, em seu artigo 152, inciso III, combinado com artigo 167, caput e §1º, prevê
que os Embargos de Declaração podem ser opostos pelo
interessado dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados
na forma prevista naquela lei, com indicações das matérias obscuras, omissas ou contraditórias porventura existentes no Acórdão.

1. ACÓRDÃO

ACÓRDÃO TC- 891/2018 – PLENÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC
1426/2017 - PLENÁRIO – NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração interpostos por Amaral e Barbosa Advogados (Nova denominação Social de Nunes e Amaral Advogados),
protocolado em 26/02/2018, em face do Acórdão TC
1426/2017 (ﬂs. 55 a 60 – Processo TC 3629/2017), que
não conheceu o Recurso de Reconsideração em razão de
sua intempestividade, mantendo em todos os seus termos o Acórdão 1122/2015 (Processo TC 8010/2013).
O embargante aponta a existência de omissão na fundamentação do Acórdão, em razão de não ter observado
diversos dispositivos legais e da falta de análise da alegada inexistência da intimação individualizada das partes
interessadas e procurador, acerca da data da sessão de
julgamento e do posterior Acórdão, o que culminou com
cerceamento de defesa.

Ocorre que, analisando as condições de admissibilidade,
observa-se não ser o presente recurso cabível.
Explica-se.
O mesmo interessado - Amaral e Barbosa Advogados
(Nova denominação Social de Nunes e Amaral Advogados) impetrou anteriormente, em 15/02/2018, Embargos de Declaração (processo TC 1524/2018 - em apenso), com as mesmas alegações apresentadas nos presentes autos.
Desta forma, em razão do princípio da unirrecorribilidade (singularidade ou unicidade) recursal, que não admite interposição de dois recursos pela mesma parte em
face da mesma decisão, o presente recurso não deve ser
conhecido.

A Secretaria Geral das Sessões apresenta (doc. 04) informações sobre o prazo recursal.

Trata-se da ocorrência de preclusão consumativa, pois o
direito à prática do ato já foi exercido anteriormente.

Observa-se que o processo TC 1524/2018 (em apenso),

Desta forma, não conheço dos presentes Embargos de
www.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. Não conhecer dos presentes Embargos de Declaração interpostos em face do Acórdão TC 1426/2017 (Processo TC 3629/2017), em razão da inobservância do
Princípio da Unirrecorribilidade Recursal e consequente
ocorrência de preclusão consumativa.
1.2. Após o trânsito em julgado, arquivar os presentes
autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/07/2018 - 24ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 892/2018 – PLENÁRIO
Processos: 09527/2016-2, 04879/2011-8
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
UG: PMBG - Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Relator: Domingos Augusto Taufner
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Interessado: LASTENIO LUIZ CARDOSO
PEDIDO DE REEXAME – PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAIXO GUANDU – CONHECIMENTO – PROVIMENTO –
NULIDADE DO ACÓRDÃO TC-509/2016 - 2ª CÂMARA –
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAU-

FNER:

jasse, no prazo de 30 dias apresentasse as contrarrazões.

RELATÓRIO

Devidamente, notiﬁcado o recorrido apresentou suas
contrarrazões recursais, as quais foram juntadas as ﬂs.
49/53 dos autos.

Tratam os autos de Pedido de Reexame com pedido
de efeito suspensivo interposto pelo Ministério Público de Contas, em face do Acórdão TC 509/2016 – Segunda Câmara, proferido nos autos do processo TC n.º
4879/2011, referente à ﬁscalização ordinária realizada
na Prefeitura Municipal de Baixo Guandú/ES, com a ﬁnalidade de averiguar a regularidade e legalidade dos atos
praticados durante o exercício de 2010, nos seguintes
termos:
ACÓRDÃO TC-509/2016-SEGUNDA CÂMARA
EMENTA AUDITORIA ORDINÁRIA – EXERCÍCIO DE 2010 –
ACOLHER RAZÕES DE JUSTIFICATIVA –ARQUIVAR.
AC Ó R D ÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC4879/2011, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia onze de maio de dois mil
e dezesseis, à unanimidade, acolher as razões das justiﬁcativas apresentadas pelo senhor Lastênio Luiz Cardoso, para considerar regulares os atos de gestão analisados, arquivando os autos após o trânsito em julgado, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Devidamente notiﬁcado, o Ministério Público de Contas,
ora recorrente, interpôs o presente Pedido de Reexame
objetivando reformar a decisão proferida por este Tribunal.
Por meio da Decisão Monocrática 01478/2016-2, conheci o presente recurso, e determinei a notiﬁcação do Sr.
Lastenio Luiz Cardoso, ora recorrido, para que, se desewww.tce.es.gov.br

Os autos foram remetidos para a Secex Recurso, a qual
se manifestou por meio da Instrução Técnica de Recurso
– ITR 362/2017-5, opinando pelo provimento parcial do
recurso, vejamos:
CONCLUSÃO
Ante as razões expostas, opina-se pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso
e, em razão da ausência de instauração de incidente de
inconstitucionalidade para deliberação da matéria com
inobservância à cláusula de reserva de plenário, sejam
os autos encaminhados para decisão plenária, nos termos do caput do artigo 333 do RITCEES, ﬁcando prejudicada a análise de mérito diante da obrigatoriedade de
se propiciar o contraditório ao recorrido no referido incidente.
Seguindo os trâmites regimentais, os autos seguiram para o Ministério Público de Contas, o qual por meio do
Parecer 004/2018-2, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu integralmente o posicionamento técnico explícito na ITR 362/2017-5.
É o relatório, passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente veriﬁco que o presente recurso tem previsão nos artigos 165 c/c 166 da Lei Complementar nº.
621/2012 (Lei Orgânica desta Corte de Contas), as formalidades elencadas nos incisos dos artigos 408 do Regimento Interno deste Tribunal (RITCEES), encontram-se
satisfeitas.
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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Veriﬁco ainda, que o recurso é tempestivo, eis que foi interposto dentro do prazo estabelecido pelo §5º do artigo 408 do Regimento Interno desta Corte, conforme certiﬁca a Secretaria Geral das Sessões – SGS, por meio do
Despacho TC 46084/2016-1, ﬂs. 39, assim o presente recurso FOI CONHECIDO por meio da Decisão Monocrática TC 01478/2016-2.
Veriﬁco ainda, que foram cumpridas as formalidades explícitas no artigo 156 da Lei Orgânica e art. 409, caput
e § 1º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas,
qual seja; o interessado foi notiﬁcado para apresentar
suas contrarrazões, conforme Termo de Notiﬁcação nº.
50601/2016-3, a equipe técnica se manifestou por meio
da Instrução Técnica de Recurso ITR 362/2017-5, e o Ministério Público de Contas foi ouvido e se manifestou por
meio do Parecer 004/2018-2, de lavra do Procurador de
Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira. Portanto, os autos estão aptos para julgamento.
Assim, passo análise do mérito recursal.
DO MÉRITO
No tocante ao mérito o recorrente norteia seu recurso na nulidade que acredita ter ocorrido no Acórdão TC
509/2016, em razão da ausência de instauração de incidente de inconstitucionalidade, bem como por entender
que foi descumprido o princípio da anterioridade na ﬁxação dos subsídios de prefeitos e vice-prefeitos.
Em suas razões recursais, aﬁrma que as contas do responsável, ora recorrido, deveriam ter sido julgadas pela irregularidade, com condenação ao ressarcimento ao
erário pelos prejuízos causados e aplicação de multa pecuniária, tendo em vista que a Lei 2.478/2008 (lei que
ﬁxou o subsídio dos agentes políticos do Poder Executi-

vo para a legislatura de 2009) está claramente inconstitucional.
Sustenta ainda que o acórdão guerreado, TC 509/2016, é
nulo, em virtude da ausência de instauração de incidente de inconstitucionalidade, tratando-se de verdadeira
declaração de inconstitucionalidade velada.
Aﬁrma, que qualquer pronunciamento sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público deve ser
feita pelo Plenário deste Tribunal, momento em que se
revolve a preliminar e posteriormente, caso o processo
seja de compentência da Câmara os autos são devolvidos para a apreciação do mérito de acordo com o que foi
decidido no incidente, o que não ocorreu nos autos do
processo recorrido.
Argui que o Acórdão TC 509/2016 também padeceu in
judicando, ao passo que entendeu pela legalidade da ﬁxação dos subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito após a realização das eleições municipais, no último ano da legislatura (2008), indo de forma contrária ao que determina
o artigo 29 da CRFB/88 , bem como com a Lei Orgânica
do Munícipio.
Em suas contrarrazões o recorrido aduz dentre outros
pontos que o Acordão atacado foi muito claro quando
concluiu pela constitucionalidade da norma questionada, uma vez “editada de acordo com os ditames da Constituição Federal”, tendo inclusive sido esta “adequada”
por meio da “errata relativa à Emenda à Lei Orgânica”.
Sustenta ainda que a Lei Orgânica do Município de Baixo
Guandú/ES vigente antes da revisão geral ocorrida no
ano de 2008, não estabelecia prazo de trinta dias antes
das eleições municipais para a ﬁxação de subsídios, e
que houve um equívoco provocado pela Câmara Municiwww.tce.es.gov.br

pal na hora da redação ﬁnal do projeto de revisão por ela
aprovado e que o Princípio da Anterioridade na ﬁxação
dos subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito, tal norma fora
“suprimida” da CRFB/88.
Aﬁrma ainda, que a iniciativa da lei que ﬁxa subsídios é
exclusiva do Poder Legislativo, assim sendo, não poderia o Prefeito ser responsabilizado por um fato que não
tenha dado causa.
Por ﬁm, argumenta que fato semelhante ocorreu com
próprio Conselheiro desta Corte de Contas que foi conduzido irregularmentea ao cargo e que isso não gerou a
devolução de remuneração, nem anulação dos atos praticados; e por essa razão o ACÓRDÃO TC 509/2016 deve
ser mantido na sua íntegra, uma vez que analisou, de forma detalhada, todos os pontos apresentados.
Após análise das razões recursais e das contrarrazões
apresentadas opinou pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso e, em razão da ausência de instauração de incidente de inconstitucionalidade para deliberação da matéria com inobservância à cláusula de reserva de plenário, sejam os autos encaminhados para decisão plenária, nos termos do
caput do artigo 333 do RITCEES, ﬁcando prejudicada a
análise de mérito diante da obrigatoriedade de se propiciar o contraditório ao recorrido no referido incidente,
o que foi acompanhando integralmente pelo Ministério
Público de Contas.
Pois bem.
Inicialmente registro que o recorrente argui em sede
preliminar a nulidade do acórdão em face da ausência
de instauração de incidente de inconstitucionalidade.
Nesse sentido, entendo ser importante distinguir a difSegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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erença entre questões preliminares e questões prejudiciais de mérito. Conforme registrou a equipe técnica, questões preliminares estão relacionadas ao próprio
processo e o seu regular desenvolvimento que impendem o julgamento da lide, já questões prejudiciais de
mérito estão associadas ao mérito da causa, devendo ser
julgadas antes e como condição de resolução da própria
controvérsia.
No caso em tela, observo que persiste razão o recorrente ao aﬁrmar que não foi instaurado o incidente de
inconstituicionalida a ﬁm de apreciar a legalidade da Lei
2.478/2008 (lei que ﬁxou o subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo para a legislatura de 2009), tendo em vista que no âmbito dessa Corte de Contas, a forma de se veriﬁcar a legalidade de uma norma, necessariamente deve se dar pelo incidente de inconstitucionalidade.
Veriﬁco ainda que apreciação da matéria se deu pelo Colegiado da 2ª Câmara, entretanto, por debater a constitucionalidade da Lei 2.478/2008, matéria de competência EXCLUSIVA do PLENÁRIO, os autos deveriam ter sidos remetidos ao Plenário desta Corte para apreciação
da inconstitucionalidade e posteriormente retornar a 2ª
Câmara para julgamento do mérito.
Dessa forma, sinto divergir da equipe técnica por entender que nestes autos não estamos debatendo a constitucionalidade ou não da lei, e sim a ausência de instauração do incidente de inconstitucionalidade e o descumprimento da cláusula de reserva de plenário, dessa
forma temos uma questão preliminar e não uma prejudicial de mérito.
Nota-se que a decisão guerreada não obedeceu aos ritos processuais necessários para sua válida constituição,

quais sejam instauração de incidente de inconstitucionalidade e cláusula de reserva de plenário, inobservando o que determina a Lei Complementar Estadual nº
621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal), vejamos:

IX - apreciar incidente de inconstitucionalidade de lei
ou ato do Poder Público;

Art. 176. O Tribunal de Contas, no exercício das suas
atribuições, poderá pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade de leis e de atos do poder público.

(...)

Parágrafo único. Veriﬁcada a inconstitucionalidade de
lei ou ato do poder público, na apreciação de qualquer
feito, a matéria será apreciada pelo Plenário, em pronunciamento preliminar.
Art. 177. A decisão, contida no acórdão que deliberar sobre o incidente de inconstitucionalidade de lei ou ato do
poder público, solucionará a questão prejudicial, constituindo prejulgado a ser aplicado a todos os casos submetidos ao Tribunal de Contas.
Art. 178. A Câmara não submeterá a arguição de inconstitucionalidade ao Plenário, quando já houver o pronunciamento deste ou do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.
Art. 179. Poderá o Plenário, por iniciativa do Presidente ou a requerimento de Conselheiro ou do representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas,
pronunciar-se sobre a interpretação de qualquer norma
jurídica, ato ou procedimento da administração.
Regimento Interno deste Tribunal Contas, também disciplica acerca do tema, vejamos:
Art. 9.º Ao Plenário, órgão máximo de deliberação, dirigido pelo Presidente do Tribunal e composto por sete
Conselheiros, compete:
(...)
www.tce.es.gov.br

(...)
Art. 16. Compete às Câmaras:
§ 2.º Não será objeto de deliberação das Câmaras
matéria da competência privativa do Plenário deﬁnida
na Lei Orgânica do Tribunal ou neste Regimento.
(...)
Art. 333. O incidente será apresentado em Plenário,
com a explanação da matéria, pelo Presidente, pelos
Conselheiros ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dependendo da iniciativa da arguição.
(...)
§ 3º Ao Ministério Público junto ao Tribunal será oportunizado que se manifeste também por escrito, antes
da deliberação do Plenário.
(...)
Art. 337. Veriﬁcada a inconstitucionalidade de alguma lei
ou ato do Poder Público, por ocasião do julgamento de
qualquer feito pelas Câmaras, os autos serão remetidos
à discussão em sessão do Plenário para pronunciamento
preliminar sobre a matéria.
§ 1º Na primeira sessão plenária, o Relator exporá o caso, procedendo-se, em seguida, à deliberação sobre a
matéria.
§ 2º Deliberada a matéria pelo Plenário, serão os autos
devolvidos à Câmara para apreciação do caso de acordo
com a decisão prejudicial.
Assim, não restam dúvidas que o Acórdão recorrido se
encontra eivado de vícios, motivo pelo qual rejeito as
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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contrarrazões apresentadas e acolho a preliminar arguida pelo recorrente, para considerar nulo o acórdão
recorrido.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. Conhecer o presente pedido de reexame;
1.2. Por DAR PROVIMENTO ao Pedido de Reexame, a ﬁm
de considerar NULO o Acórdão TC TC 509/2016 – 2ª Câmara;
1.3. DAR CIÊNCIA aos interessados;
1.4. Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/07/2018 - 24ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Manifesta-se o NCR – Núcleo de Controle Externo de
Recursos e Consultas às ﬂs. 64/66, por meio da ITR
00120/2018-4, propondo o não conhecimento do presente recurso por perda do objeto recursal, vez que a
aposentadoria em questão já foi registrada por esta Corte, nos termos da Decisão TC 3691/2013 – Plenário (ﬂs.
143 do processo TC 6896/2008, em apenso).

ACÓRDÃO TC- 907/2018 – PLENÁRIO

No mesmo sentido, o representante do Ministério Público de Contas, por meio do Parecer de ﬂs. 70, do Procurador Luciano Vieira.

Processos: 07796/2009-2, 08438/2013-1, 06896/2008-5
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
UG: IPAMV - Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Município de Vitória
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Recorrente: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
Interessado: MARIO BEM DIAS DE MOURA
PEDIDO DE REEXAME – APOSENTADORIA – MÁRIO BEM
DIAS DE MOURA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARQUIVAMENTO.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁR-

www.tce.es.gov.br

CIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Município de Vitória – IPAMV, em face da Decisão TC 4219/2009, proferida nos autos do Processo TC
6896/2008, por meio da qual foi denegado o registro à
Portaria n. 241/2008, que concedia aposentadoria ao
servidor Mário Bem Dias de Moura.

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação:
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 pela Relatora, em:
1.1. EXTINGUIR o processo sem resolução de mérito, nos
termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil,
c/c art. 70 da Lei Complementar n. º 621/2012;
1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado, com
fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº 261/13.
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018

25

ATOS DO PLENÁRIO

2. Unânime.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

ção:

3. Data da Sessão: 24/07/2018 - 24ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Recorrente: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

4. Especiﬁcação do quórum:

Interessado: DIRLENE BRANDAO ZAMPROGNO

1. ACÓRDÃO:

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.

PEDIDO DE REEXAME – APOSENTADORIA – DIRLENE
BRANDÃO ZAMPROGNO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO - ARQUIVAMENTO.

4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e João Luiz Cotta Lovatti.

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

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 pela Relatora, em:

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Município de Vitória – IPAMV, em face da Decisão TC 4263/2009, proferida nos autos do Processo TC
1762/2009, por meio da qual foi denegado o registro à
Portaria n.º 54/2009, que concedia aposentadoria à servidora Dirlene Brandão Zamprogno.
Manifesta-se a SecexRecursos às ﬂs. 32/34, por meio da
Manifestação Técnica 01597/2017, propondo a extinção
do feito e consequente arquivamento, por perda superveniente do objeto. No mesmo sentido, o representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luciano
Vieira (ﬂs. 38).

Classiﬁcação: Pedido de Reexame

Constata-se que o presente recurso tornou-se sem utilidade ante a perda de seu objeto, uma vez que a aposentadoria da servidora já foi registrada por meio da Decisão TC 894/2014 – Primeira Câmara (ﬂ. 138 do processo TC 1762/2009 em apenso), após revisão do ato, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC 6965/2013
(TC 1762/2009, ﬂs. 129/132) e Parecer Ministerial (TC
1762/2009, ﬂs. 133).

UG: IPAMV - Instituto de Previdência e Assistência Dos
Servidores do Município de Vitória

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a minuta de deliberação que submeto à aprecia-

ACÓRDÃO TC- 908/2018 – PLENÁRIO
Processos: 07797/2009-7, 01762/2009-2

www.tce.es.gov.br

Conselheira Substituta

1.1. EXTINGUIR o processo sem resolução de mérito, nos
termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil,
c/c art. 70 da Lei Complementar n.º 621/2012;
1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado, com
fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº 261/13.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/07/2018 - 24ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo
de Contas, que expediu Relatório Técnico 336/2017 (ﬂs
8/19) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação dos responsáveis, para apresentação
de justiﬁcativas quanto aos seguintes achados:
Responsável

ACÓRDÃO TC- 836/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06850/2016-4

Fronzio Calheira Mota

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SEMSU - Secretaria Municipal de Segurança Urbana de Vitória
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: FRONZIO CALHEIRA MOTA, LUCIANA FIORIN E SILVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA DE VITÓRIA - EXERCÍCIO
DE 2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÕES
– ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Secretaria Municipal de Segurança Urbana de Vitória,
referente ao exercício ﬁnanceiro de 2015, sob a responsabilidade da senhora Luciana Fiorin e Silva (período de
13 a 30/07/2015) e senhor Fronzio Calheira Mota (01 a
12/07 e 31/07 a 31/12/2015).

Luciana Fiorin
e Silva e Fronzio Calheira
Mota

Itens
Achados
Subitens
3.1.1
Divergência entre o valor do Resultado
Patrimonial apurado na DVP e o valor do
Resultado do Exercício apurado no Balanço Patrimonial.
Base Legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei Federal 4.320/1964, Artigo 85 c/
c Artigo 89.
3.2.1.1
Não comprovação do valor registrado de
saldo ﬁnanceiro através do extrato bancário.
Base normativa: arts. 89 e 103 da Lei
4.320/64; Anexo I da IN 34/2015.
3.2.2.1
Divergências entre os valores apurados
nos inventários anuais dos bens em almoxarifado/bens patrimoniais móveis e
os saldos registrados no balanço patrimonial.
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.
3.2.2.2
Realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial), relativos a perdas involuntárias de bens móveis, sem documentação
de suporte.
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.
3.3.1
Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do
controle interno sobre a totalidade da
Prestação de Contas Anual.
Base Legal: Art. 2º c/c arts. 5º e 8º da Resolução TCEES nº 227/2011.

Os indícios de irregularidade apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 651/2017 (ﬂs. 23/24),
propiciaram a citação dos responsáveis para apresentação de justiﬁcativas, determinada monocraticamente
(Decisão Monocrática 868/2017) às folhas 26/28.
www.tce.es.gov.br

Regularmente convocados (termo de citação 942/2017
e 943/2017; ﬂs. 31 e 34), os responsáveis exercitaram o
seu direito de defesa, apresentando justiﬁcativas e documentos comprobatórios às folhas 37/138.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 1332/2018
(ﬂs. 142/153), opinou no sentido de que as contas do
exercício de 2015 da Secretaria Municipal de Segurança
Urbana de Vitória sejam julgadas Regulares com Ressalvas com relação ao Sr. Fronzio Calheira Mota, com fulcro
no artigo 84, II da Lei Complementar nº 621/2012, e Regulares a da Senhora Luciana Fiorin e Silva, na forma do
artigo 84, I da Lei Complementar nº 621/2012.
Ainda, sugere determinar ao atual gestor da Secretaria
Municipal de Segurança Urbana de Vitória, que adote as
medidas administrativas visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a que se refere o artigo
82, §2º da Lei Complementar 621/2012 c/c artigo 135,
§4º do RITCEES e art. 5º da Res. TCEES 227/2011, com os
requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se em
consonância com a área técnica (ﬂs. 157), opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da prestação de contas anual da Secretaria Municipal de Segurança Urbana
de Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2015, sob
responsabilidade do Senhor Fronzio Calheira Mota e pela REGULARIDADE da Senhora Luciana Fiorin e Silva.
Após, vieram-me os autos para análise.
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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II. FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Segurança Urbana de Vitória, ora em discussão, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da senhora Luciana Fiorin e Silva (período de 13 a
30/07/2015) e senhor Fronzio Calheira Mota (01 a 12/07
e 31/07 a 31/12/2015), preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico
336/2017 resultando na citação dos responsáveis com
relação aos seguintes itens:
Fronzio Calheira Mota
ITEM 3.1.1- Divergência entre o valor do Resultado Patrimonial apurado na DVP e o valor do Resultado do Exercício apurado no Balanço Patrimonial.
Base Legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei Federal
4.320/1964, Artigo 85 c/c Artigo 89.
ITEM 3.2.1.1- Não comprovação do valor registrado de
saldo ﬁnanceiro através do extrato bancário.
Base normativa: arts. 89 e 103 da Lei 4.320/64; Anexo I
da IN 34/2015.
ITEM 3.2.2.1- Divergências entre os valores apurados
nos inventários anuais dos bens em almoxarifado/bens
patrimoniais móveis e os saldos registrados no balanço
patrimonial.
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.
ITEM 3.2.2.2- Realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial), relativos a perdas involuntárias de bens móveis, sem documentação de suporte.
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.
ITEM 3.3.1- Ausência de medidas administrativas que

viabilizassem a emissão do parecer do controle interno
sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual.

ma diferença no valor de R$ 6.342,10 (13.838.804,62 13.832.462,52).

Base Legal: Art. 2º c/c arts. 5º e 8º da Resolução TCEES
nº 227/2011.

Portanto, faz-se necessário que o Sr. Fronzio Calheira
Mota, gestor responsável pelo envio dos relatórios inconsistentes, apresente justiﬁcativas sobre os fatos relatados.

Luciana Fiorin e Silva
ITEM 3.2.2.1- Divergências entre os valores apurados
nos inventários anuais dos bens em almoxarifado/bens
patrimoniais móveis e os saldos registrados no balanço
patrimonial.
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.
ITEM 3.2.2.2- Realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial), relativos a perdas involuntárias de bens móveis, sem documentação de suporte.
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.
ITEM 3.3.1- Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do controle interno
sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual.
Base Legal: Art. 2º c/c arts. 5º e 8º da Resolução TCEES
nº 227/2011
No que concerne ao ITEM 3.1.1, o RT 336/2017 trouxe:
O Resultado Patrimonial apurado na DVP deve ser igual
ao Resultado do Exercício no PL.
Contudo, embora a Demonstração das Variações Patrimoniais (arquivo DEMVAP) demonstre um Resultado Patrimonial relativo ao exercício atual, no valor de
R$ 13.838.804,62 negativos, o Balanço Patrimonial (arquivo BALPAT), exibe um saldo igual a R$ 13.832.462,52
negativos para o mesmo período.
Da mesma forma, ainda que Saldos Devedores (Ativo + VPD) e Credores (Passivo + VPA) devam ser iguais,
conforme Item 10 do APÊNDICE 01, observa-se a meswww.tce.es.gov.br

A defesa alega que a divergência no valor de R$ 6.342,10
decorreu de informação de valores incorretos no grupo
de conta DVP.H022, reﬂetindo nas contas totalizadoras
que estão diretamente· relacionadas ao resultado patrimonial do arquivo XML.
Apresentou ainda, após correções, o balanço patrimonial – arquivo Balpat e Demonstrativo de Resultado – arquivo DEMVAP, onde o resultado patrimonial nos dois
relatórios está da mesma forma representado com o valor de R$13.832.462,52, entendendo a área técnica que
esta irregularidade está sanada.
Quanto ao ITEM 3.2.1.1, segundo o RT 336/2017:
Conforme Tabela 01, não foi possível a veriﬁcação da totalidade dos saldos contábeis exibidos em 31/12/2015,
em decorrência da ausência de documentação comprobatória dos respectivos saldos bancários.
Portando, faz-se necessário que o Sr. Fronzio Calheira
Mota, gestor responsável pelo envio dos extratos bancários faltantes, apresente tais documentos acompanhados de suas justiﬁcativas.
Recorte da Tabela 01 do relatório técnico contábil:
A defesa alega que as contas com saldo zero foram enviadas por questão de transparência, e que os bancos não
emitem mais extrato de tais contas, solicitando, junto ao
Banestes e ao Banco do Brasil, os extratos das contas que
estavam com saldo zero e que foram objeto de questioSegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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namento conforme ITI 651/2017.
Em resposta às solicitações constante dos ofícios nº
27/2017 – SEMFA/SUB-CONT, e 28/2017– SEMFA/SUB-CONT, o Banestes e o Banco do Brasil apresentaram nota explicativa aﬁrmando que não havia saldo para emissão de extrato bancário para as referidas contas bancárias.
Sabendo que a contabilidade registrou saldo zero para
tais contas e que os bancos, emitiram nota explicativa no
mesmo sentido, entendeu a área técnica que a irregularidade está sanada.
No que tange ao ITEM 3.2.2.1, o RT constatou divergência entre os inventários de bens em almoxarifados/bens
patrimoniais móveis e os montantes evidenciados nos
demonstrativos contábeis, conforme demonstrado na
tabela abaixo.
Recorte parcial da tabela Tabela 02: Saldos patrimoniais
Em R$1,00
Descrição

Balanço
Patrimonial
Bens em al1.800,00
moxarifado
Bens móveis
6.705.695,98

Inventário

Diferença

0,00

1.800,00

6.526.054,20

179.641,78

Foi apresentada alegações de defesa no seguinte sentido:
BENS EM ALMOXARIFADO:
Como informado pelo setor contábil (manifestação anexa), no mês de agosto/2015, efetuou-se a integração deﬁnitiva entre os sistemas de controle de materiais, compras e licitações com o sistema de contabilidade.
Dessa forma, segundo o Subsecretário de Contabilidade, “para a correção e implantação dos saldos da anti-

ga UG centralizadora na abertura de 2015, na Secretaria Municipal de Administração, proveniente do exercício de 2014,centralizados, no mês de agosto foram realizados lançamentos de segregação para as novas Unidades Gestoras, por variações patrimoniais, baixando os
referidos valores da até então centralizados, através de
lançamentos acumulados dos meses de janeiro a julho
no mês de agosto.”
A divergência apresentada na conta 1.1.5.6.1.01.99 Materiais de Consumo, foi decorrente de um ajuste de
lançamento do fechamento anual de 2015 do movimento em liquidação, gerando o valor de R$ 1.800,00.
Explica-se: Quando do recebimento no almoxarifado das
compras, materiais de consumo, o almoxarife recebe o
material com a respectiva nota ﬁscal e, que é considerado “recebimento provisório”, de acordo com artigo 73,
inc. I, “a” da Lei Federal n° 8.666/93.
Nesse momento, existe um lançamento contábil que se
refere a “empenhos em liquidação”, conforme determina o Item 2.3.5.2 do Manual de Contabilidade Aplicado
ao Setor Público- MCASP.
Todavia, conforme esclarecimentos prestados pela Contabilidade, em certos casos, “é necessário de validação
pelo requisitante ou técnico responsável para avaliar se
o material entregue se encontra de acordo com a especiﬁcação do edital. Após essa conﬁrmação, se dá o RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme determina a letra “b” do
Inciso I do art. 73 da Lei 8.666/93”.
Quando do recebimento provisório, os materiais que estão “em liquidação” fazem parte do relatório da IN 34,
nos campos que se relacionam aos “valores do inventário físico”, uma vez que, neste momento, os materiais já
www.tce.es.gov.br

estão de posse do Município, mas no status “em liquidação” (nova fase), que ainda não atendem ao determinado no artigo 106, inc. 111, da Lei 4.320/64, a respeito do
cálculo do custo médio ponderado, que se dá após o recebimento DEFINITIVO, fazendo o registro deﬁnitivo no
almoxarifado.
Ocorre que, como elucidado no parecer anexo, “foi lançada uma nota no Sistema de Materiais gerando um registro “Em Liquidação no dia 23/09/2015, esta foi cancelada gerando o estorno em 06/10/2015 e lançada outra nota, gerando outro registro “Em liquidação” em
06/10/2015”.
E prossegue esclarecendo o parecer que, neste momento, “os movimentos estavam corretos, porém no fechamento anual, no mês de dezembro, depois de registrar
os movimentos de estorno do pagamento para inscrição
em ‘Restos a pagar’, foi lançado outro registro ‘Em liquidação’, enquanto a nota já se encontrava na fase de ‘Liquidação a pagar”’.
A indigitada Nota Fiscal de n° 155270 da Empresa Solução Equipamento Ltda foi paga em 11/03/2016, por
meio do processo n° 4827905/2015, mediante ordem
bancária 17/2016 no valor de R$ 1.800,00, como se depreende do relatório constante à ﬁ. 46 do parecer anexo.
BENS MÓVEIS
No que diz respeito aos bens móveis, insta esclarecer que
o valor de R$179.641,78 representa a soma de 12 (doze)
motocicletas, as quais foram baixadas em 29/09/2015,
por meio de um leilão público de bens inservíveis, conforme se intere do Termo de Baixa n° 24/2015 (ﬂs. 47 do
parecer anexo).
Registre-se, nesse ponto, que no corrente exercício, após
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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os ajustes de todo Patrimônio Municipal, que está em
curso, será realizado um novo inventário geral, para regularização de todo patrimônio municipal, conforme informação fornecida pelo setor contábil do Município
(documento anexo).
Da análise da justiﬁcativa entendeu a área técnica por
afastar tal irregularidade:
Com relação ao valor de R$1.800,00 que foi registrada
na contabilidade e não fez parte do levantamento de inventário de bens em almoxarifado, no mês de dezembro, depois de registrar os movimentos de estorno do
pagamento para inscrição em ‘Restos a pagar’, foi lançado outro registro ‘Em liquidação’, enquanto a nota ﬁscal
se encontrava em fase de “Liquidação a pagar’. O pagamento foi feito conforme ordem bancária 17/2016 em
11/03/2016, documentação apresentada. Desta forma,
considera-se encerrada a divergência apontada entre inventário de bens em almoxarifado e registros contábeis.
Quanto a diferença entre inventário de bens móveis e
registros contábeis no valor de R$179.641,78, consta dos
documentos da defesa, o Termo de Responsabilidade de
Baixa de Veículos nº.24/2015, realizado conforme processo 69302016/2014, referente a 12 motocicletas. Assim, uma vez encerrada as divergências físico e contábeis, que seja afastada a irregularidade.
Quanto ao ITEM 3.2.2.2, segundo Relatório Técnico, foram identiﬁcadas nas contas contábeis ns.
3.6.3.1.1.01.02.000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS
DE INFORMÁTICA, baixas de bens patrimoniais móveis
no total de R$ 17.188,75.
No entanto, da análise da presente PCA não se tinha elementos suﬁcientes para identiﬁcação de quais bens tive-

ram seus saldos baixados ou das circunstâncias que resultaram em suas perdas.
As justiﬁcativas foram no sentido de que as perdas no valor de R$17.188,75, foram em decorrência da baixa de 5
(cinco) computadores que foram adquiridos e registrados na contabilidade de forma conjunta (CPU e MONITOR). Os bens foram baixados conforme Termo de Baixa 41/2015, em 14/10/2015, para que fosse corrigido este equívoco.
Portanto não houve uma perda real, mas a baixa de
bens, que foram registrados conjuntamente, para que
após o feito, se ﬁzesse o registro correto. Justiﬁcada a divergência, sugeriu a área técnica que seja afastada a irregularidade.
Por ﬁm, quanto ao ITEM 3.3.1, segundo RT:
O Relatório de Controle Interno (RELUCI) traz em seu
conteúdo as seguintes informações:
Importante ressaltar que a implementação da desconcentração administrativa, no exercício de 2015, impactou substancialmente os resultados dos exames.
Enumeramos dentre os fatos o quantitativo de relatórios
emitidos por esta Controladoria, no qual eram 02 (dois),
um relativo ao Chefe do Executivo e outro relativo aos
Ordenadores de Despesa apresentado de maneira uniﬁcada, que, com a implementação da desconcentração, e,
em atendimento a IN 34 TCE/ES, passaram a ser produzidos 34 (trinta e quatro) documentos.
Outro fator importante foi a impossibilidade de ampliação do quadro de pessoal da CGM, tendo em vista que
o processo nº 5070960/2014, relativo ao concurso para contratação de pessoal para quadro próprio da CGM
encontra-se paralisado. O Município atingiu o limite de
www.tce.es.gov.br

alerta deﬁnido pela Lei de Responsabilidade Fiscal no segundo quadrimestre do exercício, sendo inclusive notiﬁcado por este Egrégio Tribunal.
Neste contexto de relevantes modiﬁcações administrativas, adequação imediata à relatórios padronizados por
esse Tribunal, especialmente à IN TCEES 34/2015, restrições de despesas com pessoal que impossibilitou novas contratações de proﬁssionais especializados e o prazo legal estabelecido no artigo 18 do Decreto Municipal 16.506/2015, restringimos o detalhamento de nossa análise.
Assim, em decorrência dos fatos narrados, a Controladoria apresenta este Relatório com signiﬁcativa limitação na abrangência da análise dos documentos contábeis sendo o exame insuﬁciente para um opinamento
conclusivo acerca da execução orçamentária, ﬁnanceira
e patrimonial.
Assim, observa-se que o Controle Interno não emitiu
opinião sobre os demonstrativos contábeis que integram
a prestação de contas de 2015 da Secretaria Municipal
de Administração de Vitória.
Portanto, sugere-se CITAR o gestor, para apresentar justiﬁcativas pela ausência de tomada de medidas necessárias e suﬁcientes que viabilizassem a realização de procedimentos de controle e a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual na sua
totalidade.
As alegações de defesa foram as seguintes:
A Instrução Normativa n° 28/2013 - TCEES que dispõe
sobre a composição e a forma de envio das Prestações
de Contas alterou a forma de Prestação de Contas dos
Gestores, com desconcentração administrativa, conforSegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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me inciso Vil do Art. 1°, c/c o § 4° do art. 3°, incubindo
ao Município de Vitória a realização da efetiva desconcentração.
Até o exercício de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito, sendo necessário o envio de 85 documentos.
A partir de 2015, ocorreu efetivamente a implantação da
desconcentração administrativa do Município de Vitória,
totalizando 34 (trinta e quatro) unidades gestoras. Com
isso, o Município passou a emitir 1.386 documentos relativos à Prestação de Contas de todas as Unidades Gestoras (Contas de Gestão), além do envio de mais 45 documentos referentes à Prestação de Contas do Prefeito
(Contas de Governo).
Desta forma, foi necessário transferir todos os saldos patrimoniais de conta a conta da UG Prefeitura para as demais UGs individualizadas, assim como os restos a pagar,
saldos bancários, receitas, fechando um balanço único
em 2015 e efetuando a abertura do exercício de 2016,
com a separação das 34 UGs com balanços distintos.
A título de ilustração, como se depreende do documento exarado pelo setor técnico (anexo), “foi necessário,
inclusive, fazer a adequação do então Sistema CIDADES
WEB, por parte do próprio TCEES, pois não estava adequado para receber as prestações de forma desconcentrada, uma vez que a UG consolidadora, no caso em tela,
a UG - Prefeitura, não poderia ter movimentação por ser,
a partir de 2015, somente UG CONSOLIDADORA”.
Assim, durante todo o exercício de 2015, foi necessária
a adequação de normas de procedimentos, alteração de
ﬂuxos e rotinas de serviços, patrimônio e almoxarifado,
inclusive ﬁsicamente, de todas as UGs do Município de

Vitória.
Tais adequações ocasionaram extrema demora na elaboração de todas as peças contábeis, o que impactou a demanda de todas as secretarias, conforme esclarecimentos, em anexo, prestados pela Contabilidade.
[...]
Outrossim, registramos que conforme relatório e parecer emitido pela Controladoria Geral à mesma absteve-se na análise de opinião sobre as demonstrações contábeis, entretanto os trabalhos que englobam as auditorias e achados do controle foram executados adequadamente.
Desta feita, considerando os esclarecimentos prestados
pelo Subsecretário de Contabilidade no parecer anexo e
a efetiva execução dos trabalhos de auditoria pela CGM,
veriﬁca-se que os achados indicados não passam de meras irregularidades formais que não causaram qualquer
risco ou prejuízo à administração pública, em especial ao
erário.
Da análise das justiﬁcativas apresentadas, opinou a área
técnica pela manutenção desta irregularidade:
O gestor alega que até o exercício do ano de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito e que a partir do ano de 2015, ocorreu a efetivamente a implantação da desconcentração administrativa nos
municípios, ampliando o número de unidades gestoras.
O gestor informa que a desconcentração aumentou
substancialmente a quantidade de documentos a serem
elaborados e apresentados na prestação de contas e que
isso impactou nos trabalhos de prestação de contas tendo em vista que passou de 01(um) para 34(trinta e quatro) UGs.
www.tce.es.gov.br

É passível de entendimento que um município do porte
de Vitória, quando da desconcentração, viesse a ter muito trabalho para produzir as documentações individualizadas por UG, no entanto, a implantação do controle interno foi determinada em 2011, conforme Resolução TC
227/2011.
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.
A ITC 1332/2018 ainda opina que as contas de LUCIANA FIORIN E SILVA sejam julgadas REGULARES, na forma do artigo 84, I da LC 621/2012, uma vez que assumiu a gestão interinamente por apenas 18 dias durante
um período que não se pode imputar a ela, responsabilidade pela irregularidade mantida no item 3.3.1 do RTC
336/2017-2.
Ratiﬁcando manifestação técnica conclusiva pela manutenção da irregularidade do item 3.3.1 do RT 336/2017,
encampa o Ministério Público de Contas a fundamentação constante da ITC 1332/2018.
O controle interno é um sistema organizado para controlar os próprios atos dos órgãos públicos, analisando
se as despesas estão alinhadas com os princípios constitucionais da legalidade, economicidade e ﬁnalidade pública, e os seus responsáveis legais 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 (artigo 44
da LC 621/2012).
Dessa forma, corroborando entendimento técnico e
parecer ministerial, deve ser mantida a irregularidade
apontada no item 3.3.1, entretanto, por se tratar de item
com natureza moderada, é suﬁciente a expedição da determinação suscitada pela área técnica.
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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III. CONCLUSÃO

sobre a totalidade da Prestação De Contas Anual

Pelos motivos acima expedidos e tendo em conta que
tem os administradores públicos o dever de observar o
disposto nas regras legais e regulamentares, perﬁlho do
mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto.

Base Legal: Art. 2º c/c arts. 5º e 8º da Resolução TCEES
nº 227/2011.

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Segurança Urbana de Vitória sob responsabilidade da Senhora Luciana Fiorin e Silva, relativa ao exercício ﬁnanceiro de 2015, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO à
responsável, conforme artigo art. 85 da mesma lei.
Julgar REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação
de Contas Anual da Secretaria Municipal de Segurança
Urbana de Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de
2015, sob a responsabilidade do Senhor Fronzio Calheira Mota, nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO ao responsável nos termos do art. 86 do dispositivo legal retro
mencionado, tendo em vista o reconhecimento da impropriedade descrita abaixo:
Item 3.3.1. – Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do controle interno

3.1.1 Divergência entre o Valor do Resultado Patrimonial apurado na DVP e o valor do Resultado do Exercício
apurado no Balanço Patrimonial.

3) DETERMINAR ao atual gestor da Secretaria Municipal
de Segurança Urbana de Vitória, ou a quem venha a sucedê-lo, que:

Base legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei Federal
4.320/1964, artigo 85 c/c artigo 89.

a) adote as medidas administrativas visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a que se
refere o artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012 c/
com artigo 135, §4º do RITCEES e art. 5º da Res. TCEES
227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na
Instrução Normativa TC 43/2017.

3.2.1.1 Não comprovação do valor registrado de saldo
ﬁnanceiro através do extrato bancário.

4) DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição Relator
VOTO VENCEDOR DO EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual da Secretaria
Municipal de Segurança Urbana de Vitória, referente ao
exercício ﬁnanceiro de 2015, sob a responsabilidade do
Sr. Fronzio Calheira Mota e Sra. Luciana Fiorin e Silva.
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas elaborou Relatório Técnico RT 336/2017-2 corroborado pela Instrução Técnica Inicial ITI 651/2017-5, sugerindo a citação dos responsáveis para apresentação de justiﬁcativas e demais documentos que entendessem necessários, em razão das seguintes irregularidades apontadas:
www.tce.es.gov.br

Responsável: Fronzio Calheira Mota.

Base legal: arts. 89 e 103 da Lei 4.320/64; Anexo I da IN
34/2015.
Responsável: Fronzio Calheira Mota.
3.2.2.1 Divergências entre os valores apurados nos inventários anuais dos bens em almoxarifado/bens patrimoniais móveis e os saldos registrados no balanço patrimonial.
Base legal: Lei Federal 4.320/1964, arts. 94 a 96.
Responsáveis: Luciana Fiorin e Silva e Fronzio Calheira
Mota.
3.2.2.2 Realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial), relativos a perdas invonluntárias de bens móveis,
sem documentação de suporte.
Base legal: Lei Federal 4.320/1964, arts. 94 a 96.
Responsáveis: Luciana Fiorin e Silva e Fronzio Calheira
Mota.
3.3.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a totalidade da Prestação de Contas Anual.
Base legal: Art. 2º c/c arts. 5º e 8º da Resolução TCEES
nº 277/2011.
Responsáveis: Luciana Fiorin e Silva e Fronzio Calheira
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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Mota.

regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.

das pela Área Técnica:

Em Decisão Monocrática 868/2017-6, o Conselheiro José
Antônio Almeida Pimentel determinou a citação dos responsáveis, para que apresentassem seus esclarecimentos no prazo improrrogável de 30 dias, o que foi atendido tempestivamente pelo Sr. Fronzio Calheira Mota (Defesa/Justiﬁcativa 816/2017-9 em 25/08/2017) e pela Sra.
Luciana Fiorin e Silva (Defesa/Justiﬁcativa 817/2017-3
em 25/08/2017).

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

Divergência entre o Valor do Resultado Patrimonial apurado na DVP e o valor do Resultado do Exercício apurado
no Balanço Patrimonial (Item 3.1.1. do RT 336/2017-2).

Ato sequente, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, através de Instrução Técnica Conclusiva ITC 1332/2018-4, opinou pela regularidade das contas de Luciana Fiorin e Silva, e regularidade
com ressalva das contas de Fronzio Calheira Mota, com
expedição de determinações ao atual gestor.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
em Parecer 2025/2018-8, da lavra do Procurador de Contas Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, anuiu aos argumentos apresentados pelo Corpo Técnico.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, reﬂetido nos resultados da gestão orçamentária, ﬁnanceira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,

A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas em 31 de março de 2016, ou
seja, tempestivamente, nos termos do art. 139 da Resolução TCEES nº 261/2013.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal nº 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
Indispensável para tanto a obediência aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eﬁciência, como determina o artigo 37 da Constituição
Federal.
Insta salientar, incialmente, que a Sra. Luciana Fiorin e
Silva alegou não ter o Corpo Técnico levado em consideração o fato de que a responsável esteve respondendo
pela titularidade da Secretaria por apenas 18 (dezoito)
dias (entre 13/07/2015 e 30/07/2015).
Nessa senda, entendeu a responsável que a Equipe Técnica não teria individualizado as condutas de forma clara, apontando qual ato especíﬁco e relacionado às irregularidades teria sido praticado por qual gestor, considerando não ser imputável a autoria dos achados a substituto nomeado em período tão ínﬁmo.
Passo então à detida análise das inconsistências apontawww.tce.es.gov.br

Base legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei Federal
4.320/1964, artigo 85 c/c artigo 89.
Responsável: Fronzio Calheira Mota.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas veriﬁcou que a Demonstração das Variações
Patrimoniais (arquivo DEMVAP) demonstra um Resultado Patrimonial relativo ao exercício atual, no valor de R$ 13.838.804,62 negativos, enquanto o Balanço Patrimonial (arquivo BALPAT) exibe um saldo de R$
13.832.462,52 negativos para o mesmo período.
Assim, ainda que Saldos Devedores (Ativo+VPD) e Credores (Passivo+VPA) devam ser iguais, conforme Item 10 do
Apêndice 01, contata-se a mesma diferença no valor de
R$ 6.342,10 (13.838.804,62-13.832.462,52).
Em suas razões de justiﬁcativa, o responsável informou
que o exercício de 2015 foi o primeiro ano da Desconcentração Administrativa implementada no Município
de Vitória, com diversas adequações internas, inclusive
por parte do sistema CidadES, razão pela qual ocorreram
equívocos formais na elaboração dos documentos contábeis.
Esclarece que na geração dos arquivos pelo sistema informatizado, foram inseridos valores incorretos nos grupos de contas DVP.H022. Esse grupo de contas representa a conta analítica “ganhos com incorporação de ativos”, onde constou o valor de R$ 13.838.804,62, quando
o correto seria o valor de R$ 13.832.462,52, o que gerou
a divergência de R$ 6.342,10, tendo ocorrido a correção
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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por meio de arquivos xml no exercício de 2016.
Após compulsar a documentação apresentada pela defesa, o Núcleo de Contabilidade e Economia - NCE entendeu estar sanada a irregularidade, haja vista o responsável ter apresentado o Balanço Patrimonial (arquivo BALPAT) e Demonstrativo de Resultado (arquivo
DEMVAP), onde o resultado patrimonial nos dois relatórios está da mesma forma representada com o valor R$
13.832.462,52.
Nessa senda, anuindo ao posicionamento técnico, afasto a irregularidade em análise, por terem sido acostados
aos autos documentos probatórios suﬁcientes a esclarecer o presente apontamento.
Não comprovação do valor registrado de saldo ﬁnanceiro através do extrato bancário (Item 3.2.1.1 do RT
336/2017-2).
Base legal: arts. 89 e 103 da Lei 4.320/64; Anexo I da IN
34/2015.
Responsável: Fronzio Calheira Mota.
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas constatou não haver documentação comprobatória
dos saldos bancários, impossibilitando a veriﬁcação dos
saldos contábeis exibidos em 31/12/2015.
O responsável aﬁrmou, em sua defesa, que no exercício
de 2015 os extratos bancários eram efetuados através de
arquivos não estruturados, em padrão excel, sendo emitidas todas as contas constantes do cadastro de bancos
de cada Unidade Gestora.
Acrescentou que existem contas das quais os bancos não
emitem extratos, que embora cadastradas, não são movimentadas, constando saldo zero. Assim, para comprovar a ausência de saldo e movimentação das referidas

contas, foram juntados documentos fornecidos pelas
instituições ﬁnanceiras responsáveis.
Após exame dos autos, em sede de Instrução Técnica
Conclusiva, o Núcleo de Contabilidade e Economia - NCE
entendeu estar sanada a irregularidade, tendo em vista notas emitidas pelo Banco Banestes e pelo Banco do
Brasil, em que informam que as contas discriminadas
nos Ofícios nºs 27/2017 – SEMFA/SUB-CONT e 28/2017 –
SEMFA/SUB-CONT não possuíam saldo para emissão de
extratos bancários.
Destarte, acompanhando o posicionamento técnico,
afasto a irregularidade em comento, haja vista terem
sido acostados aos autos documentos probatórios suﬁcientes para esclarecer o presente apontamento.
Divergências entre os valores apurados nos inventários
anuais dos bens em almoxarifado/bens patrimoniais móveis e os saldos registrados no balanço patrimonial (Item
3.2.2.1 do RT 336/2017-2)
Base legal: Lei Federal 4.320/1964, arts. 94 a 96.
Responsáveis: Luciana Fiorin e Silva e Fronzio Calheira
Mota.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas constatou divergências entre os inventários de bens
em almoxarifado/bens patrimoniais móveis e os montantes evidenciados nos demonstrativos contábeis.
Em que pese os responsáveis (Luciana Fiorin e Silva e
Fronzio Calheira Mota) terem apresentado suas alegações de defesa separadamente, os fundamentos utilizados quanto ao presente indício de irregularidade foram
exatamente os mesmos, que ora transcrevo:
BENS EM ALMOXARIFADO
www.tce.es.gov.br

Como informado pelo setor contábil (manifestação anexa), no mês de agosto/2015, efetuou-se a integração deﬁnitiva entre os sistemas de controle de materiais, compras e licitações com o sistema de contabilidade.
Dessa forma, segundo o Subsecretário de Contabilidade, “para a correção e implantação dos saldos da antiga UG centralizadora na abertura de 2015, na Secretaria Municipal de Administração, proveniente do exercício de 2014, centralizados, no mês de agosto foram realizados lançamentos de segregação para as novas Unidades Gestoras, por variações patrimoniais, baixando os
referidos valores da até então centralizadors, através de
lançamentos acumulados dos meses de janeiro a julho
no mês de agosto.”
A divergência apresentada na conta 1.1.5.6.1.01.99 Materiais de Consumo, foi decorrente de um ajuste de
lançamento do fechamento anual de 2015 do movimento em liquidação, gerando o valor de R$ 1.800,00.
Explica-se: Quando do recebimento no almoxarifado das
compras, materiais de consumo, o almoxarife recebe o
material com a respectiva nota ﬁscal e, que é considerado “recebimento provisório”, de acordo com artigo 73,
inc. I, “a” da Lei Federal n° 8.666/93.
Nesse momento, existe um lançamento contábil que se
refere a “empenhos em liquidação”, conforme determina o Item 2.3.5.2 do Manual de Contabilidade Aplicado
ao Setor Público-MCASP.
Todavia, conforme esclarecimentos prestados pela Contabilidade, em certos casos, “é necessário de validação
pelo requisitante ou técnico responsável para avaliar se
o material entregue se encontra de acordo com a especiﬁcação do edital. Após essa conﬁrmação, se dá o RECEBISegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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MENTO DEFINITIVO, conforme determina a letra “b” do
Inciso I do art. 73 da Lei 8.666/93’.
Quando do recebimento provisório, os materiais que estão “em liquidação” fazem parte do relatório da IN 34,
nos campos que se relacionam aos “valores do inventário físico”, uma vez que, neste momento, os materiais já
estão de posse do Município, mas no status “em liquidação” (nova fase), que ainda não atendem ao determinado no artigo 106, inc. 111, da Lei 4.320/64, a respeito do
cálculo do custo médio ponderado, que se dá após o recebimento DEFINITIVO, fazendo o registro deﬁnitivo no
almoxarifado.
Ocorre que, como elucidado no parecer anexo, “foi lançada uma nota no Sistema de Materiais gerando um registro “Em Liquidação no dia 23/09/2015, esta foi cancelada gerando o estorno em 06/10/2015 e lançada outra nota, gerando outro registro “Em liquidação” em
06/10/201S’.
E prossegue esclarecendo o parecer que, neste momento, “os movimentos estavam corretos, porém no fechamento anual, no mês de dezembro, depois de registrar
os movimentos de estorno do pagamento para inscrição
em ‘Restos a pagar’, foi lançado outro registro ‘Em liquidação’, enquanto a nota já se encontrava na fase de ‘Liquidação a pagar”.
A indigitada Nota Fiscal de no 155270 da Empresa Solução Equipamento Ltda foi paga em 11/03/2016, por
meio do processo n° 4827905/2015, mediante ordem
bancária 17/2016 no valor de R$ 1.800,00, como se depreende do relatório constante à ﬁ. 46 do parecer anexo.

No que diz respeito aos bens móveis, insta esclarecer que
o valor de R$ 179.641,78 representa a soma de 12 (doze)
motocicletas, as quais foram baixadas em 29/09/2015,
por meio de um leilão público de bens inservíveis, conforme se intere do Termo de Baixa no 24/2015 (ﬂs. 47 do
parecer anexo).
Registre-se, nesse ponto, que no corrente exercício, após
os ajustes de todo Patrimônio Municipal, que está em
curso, será realizado um novo inventário geral, para regularização de todo patrimônio municipal, conforme informação fornecida pelo setor contábil do Município
(documento anexo).
Veriﬁca-se assim, apontamento esclarecido.
Em sua Instrução Técnica Conclusiva, o Núcleo de Contabilidade e Economia - NCE sugeriu o afastamento da irregularidade, por entender terem sido encerradas as divergências físico e contábeis.
Insta notar que quanto à divergência apontada entre inventário de bens em almoxarifado e registros contábeis,
no valor de R$ 1.800,00, depois de registrar os movimentos de estorno do pagamento para inscrição em ‘Restos
a pagar’, foi lançado outro registro ‘Em liquidação’, enquanto a nota ﬁscal se encontrava em fase de ‘Liquidação a pagar’. O pagamento foi realizado conforme ordem
bancária 17/2016 em 11/03/2016.

Resta, pois esclarecida a divergência apontada.

No que tange à diferença entre inventário de bens móveis e registros contábeis no valor de R$ 179.641,78,
consta dos documentos da defesa, o Termo de Responsabilidade de Baixa de Veículos nº 24/2015, realizado
conforme processo 69302016/2014, referente a 12 motocicletas.

BENS MÓVEIS

Ante o exposto, anuindo ao opinamento técnico, afasto
www.tce.es.gov.br

a irregularidade em exame.
Realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial), relativos a perdas invonluntárias de bens móveis, sem documentação de suporte (Item 3.2.2.2 do RT 336/2017-2).
Base legal: Lei Federal 4.320/1964, arts. 94 a 96.
Responsáveis: Luciana Fiorin e Silva e Fronzio Calheira
Mota.
Como mencionado em seu Relatório Técnico, a Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas identiﬁcou a ocorrência de baixas de bens patrimoniais móveis no total de R$ 17.188,75, nas contas contábeis ns.
3.6.3.1.1.01.02.000 – Perdas Involuntárias de Bens de
Informática, sem que houvessem elementos suﬁcientes
para identiﬁcação de quais bens tiveram seus saldos baixados ou das circunstâncias que resultaram em suas perdas.
Quanto ao presente indício de irregularidade, os responsáveis utilizaram como justiﬁcativa a aquisição de diversos computadores no exercício de 2015. No entanto, quando do registro patrimonial, foram registrados
conjuntamente a CPU (Desktop) e o monitor, como um
único bem, embora tenham numerações de patrimônio
próprias.
Aduziram, ainda, que os setores de patrimônio e de informática, ao identiﬁcarem o equívoco, baixaram e registraram os bens separadamente, com novos registros.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE sugeriu o afastamento da irregularidade,
em razão de não ter havido uma perda real, mas a baixa
de bens, que foram registrados conjuntamente, para que
após o feito, se ﬁzesse o registro correto.
Nesse sentido, acompanhando o opinamento técnico,
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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afasto a irregularidade em exame.
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a emissão do parecer do controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual (Item 3.3.1. do RT
336/2017-2).
Base legal: Art. 2º c/c arts. 5º e 8º da Resolução TCEES
nº 277/2011.
Responsáveis: Luciana Fiorin e Silva e Fronzio Calheira
Mota.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas veriﬁcou não ter o Controle Interno emitido opinião
sobre os demonstrativos contábeis que integram a prestação de contas de 2015 da Secretaria Municipal de Segurança Urbana de Vitória.
Em suas alegações de defesa, os responsáveis aduziram
que até o exercício de 2014, a PCA restringia-se às Contas do Prefeito, ocorrendo a implantação da desconcentração administrativa do Município de Vitória a partir de
2015, com o total de 34 Unidades Gestoras.
Argumentaram ainda, que durante todo o ano de 2015
foram realizadas adequações de normas e procedimentos, alterações de ﬂuxos e rotinas de serviços, patrimônio e almoxarifado, o que ocasionou extrema demora na
elaboração de todas as peças contábeis, impactando a
demanda de todas as secretarias.
Os responsáveis acrescentam que o Município padece
da impossibilidade de ampliação do quadro de pessoal,
haja vista ter atingido o limite de alerta deﬁnido pela Lei
de Responsabilidade Fiscal no segundo quadrimestre do
exercício, sendo, inclusive notiﬁcado por este Tribunal.
Registram também, que em relatório e parecer emitidos
pela Controladoria Geral, a mesma absteve-se na análise

de opinião sobre as demonstrações contábeis, em que
pese os trabalhos que englobam as auditorias e achados do controle terem sido executados adequadamente.

prestações de contas, de parecer conclusivo acerca das
contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012.

Concluem aduzindo que os achados indicados não passam de meras irregularidades formais, que não causaram qualquer risco ou prejuízo à administração pública,
em especial ao erário.

Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.

Após exame dos autos, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE opinou pela manutenção desta irregularidade, por perceber que embora um
Município como Vitória viesse a ter muito trabalho para produzir as documentações individualizadas por Unidade Gestora, a desconcentração administrativa ocorreu
em 2014 e a implantação do controle interno foi determinada em 2011, conforme Resolução TC 221/2011.
Insta ressaltar que a mesma irregularidade fora apontada
nas prestações de contas dos processos: TC 7093/2017
e TC 7094/2017, sendo o entendimento da área técnica e do Colegiado no sentido de julgar regulares aquelas
prestações de contas.
O entendimento da área técnica mais coerente, a meu
sentir, é regular com recomendação, isto porque o exercício de 2015 foi o primeiro em que se exigiu na PCA a
apresentação do parecer conclusivo.
Desta feita, vejo que coerente se faz o julgamento das
contas em apreço como regulares e nesse sentido, visando prevenir futuras irregularidades semelhantes, entendo que devem ser expedidas recomendações para que
adote medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de
atividades a serem controladas e encaminhe, nas futuras
www.tce.es.gov.br

Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos conﬁabilidade, ﬁdedignidade, veriﬁcabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]
4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios
e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.
[...]
(c) Conﬁabilidade – o registro e a informação contábil
devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar ﬁelmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]
(l) Veriﬁcabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.
Considerando que não houveram outras divergências
detectadas, é possível aﬁrmar que os demonstrativos
contábeis, bem como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios
descritos no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o
opinamento da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
Julgar REGULARES as contas da Secretaria Municipal de
Segurança Urbana de Vitória, relativas ao exercício de
2015, sob responsabilidade da Sra. Luciana Fiorin e Silva
e do Sr. Fronzio Calheira Mota, nos termos do inciso I, do
artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando-se quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal;
Expedir RECOMENDAÇÕES ao atual gestor ou a quem
vier a lhe suceder:
Que adote as medidas administrativas necessárias à elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de
contas, do Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno a que se refere o ao artigo 82, § 2º da Lei Complementar 621/2012, bem como artigo 135, § 4º do Regimento Interno desta Corte de Contas;

Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

3. Data da Sessão: 17/07/2018 - 23ª Sessão Ordinária do
Plenário.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

4. Especiﬁcação do quórum:

Relator

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

Dar ciência aos interessados;

1. ACÓRDÃO TC- 836/2018 – PLENÁRIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Secretaria Municipal
de Segurança Urbana de Vitória, relativas ao exercício de
2015, sob responsabilidade da Sra. Luciana Fiorin e Silva
e do Sr. Fronzio Calheira Mota, nos termos do inciso I, do
artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando-se quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal;
1.2. Expedir RECOMENDAÇÕES ao atual gestor ou a
quem vier a lhe suceder:
1.2.1. Que adote as medidas administrativas necessárias
à elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações
de contas, do Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno a que se refere o ao artigo 82, § 2º da Lei Complementar 621/2012, bem como artigo 135, § 4º do Regimento Interno desta Corte de Contas;
1.3. Dar ciência aos interessados;

4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(relator) e Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 25/09/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1.4. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Por maioria. Nos termos do voto vogal do conselheiro Domingos Augusto Taufner. Parcialmente vencido o
relator, que subscreveu os pareceres técnico e ministerial, pela regularidade com ressalva para Fronzio Calheira Mota e determinação.
www.tce.es.gov.br
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UG: SEMOHAB - Secretaria de Obras e Habitação
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: RODRIGO MONJARDIM VALLORINI, ZACARIAS CARRARETTO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE VITÓRIA – EXERCÍCIO 2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÕES – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Secretaria Municipal de Obras e Habitação de Vitória,
referente ao exercício ﬁnanceiro de 2015, sob a responsabilidade do Senhor Zacarias Carraretto.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo
de Contas, que expediu Relatório Técnico 347/2017 (ﬂs.
8/21) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação do responsável, para apresentação
de justiﬁcativas quanto ao seguinte achado:
Descrição do achado
3.3.1.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de contas anual
O indício de irregularidade apontado, e também assinalado na Instrução Técnica Inicial 522/2017 (ﬂs. 22/23),
propiciou a citação do responsável para apresentação de
justiﬁcativas, determinada monocraticamente (Decisão
Monocrática 858/2017) às folhas 26/27.
Regularmente convocado (termo de citação 901/2017-5;
ﬂs. 28), o responsável exercitou o seu direito de defesa,

apresentando justiﬁcativas e documentos comprobatórios às folhas 34-47.

co 347/2017 resultando na citação do responsável com
relação ao seguinte item:

Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 1176/2018
(ﬂs. 51/55), opinou no sentido de que as contas do exercício de 2015 da Secretaria Municipal de Obras e Habitação de Vitória sejam julgadas Regulares com Ressalvas
com relação ao Sr. Zacarias Carrareto, com fulcro no artigo 84, II da Lei Complementar nº 621/2012.

3.3.1.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de contas anual

Ainda, sugere determinar ao atual gestor da Secretaria
Municipal de Obras e Habitação de Vitória, que adote as
medidas administrativas visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a que se refere o artigo
82, §2º da Lei Complementar 621/2012 c/c artigo 135,
§4º do RITCEES e art. 5º da Res. TCEES 227/2011, com os
requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se em
consonância com a área técnica (ﬂs. 59-60), opinando
pela REGULARIDADE COM RESSALVA da presente prestação de conta anual.

Base Legal: artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012
(DOE 19/03/2012– alterada pela LC 658/2012) c/com
art. 54 e 59 da Lei Complementar 101, de 04 de maio
de 2000.
Relatou a área técnica no RTC 347/2017 o seguinte achado de irregularidade:
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle
Interno, encaminhado pelo gestor na presente Prestação
de Contas, veriﬁcou-se a existência do Relatório de Controle Interno – RELUCI, emitido pelo órgão de Controle
Interno, com a seguinte conclusão:
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
a responsabilidade da Sra. Zacarias Carratto, Secretária
de Obras, relativa ao exercício de 2015.

II. FUNDAMENTAÇÃO

[...] Enumeramos dentre os fatos o quantitativo de relatórios emitidos por esta Controladoria, no qual eram 02
(dois), um relativo ao Chefe do Executivo e outro relativo aos Ordenadores de Despesa apresentado de maneira uniﬁcada, que, com a implementação da desconcentração, e, em atendimento a IN 34 TCE/ES, passaram a
ser produzidos 34 (trinta e quatro) documentos.

Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Obras e Habitação de Vitória, ora em discussão,
referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade
do senhor Zacarias Carrareto, preliminarmente, indícios
de irregularidades foram detectados no Relatório Técni-

[...] Assim, em decorrência dos fatos narrados, a Controladoria apresenta este Relatório com signiﬁcativa limitação na abrangência da análise dos documentos contábeis sendo o exame insuﬁciente para um opinamento
conclusivo acerca da execução orçamentária, ﬁnanceira
e patrimonial. (g.n.)

Após, vieram-me os autos para análise.

www.tce.es.gov.br
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No tocante às análises realizadas para emissão deste Parecer, somos da opinião que os trabalhos que englobam
as auditorias e achados do controle, foram executados
adequadamente.
Considerando a abstenção da unidade central do controle interno em emitir opinião sobre a prestação de contas ora analisada, por não ter recebido os documentos
em tempo hábil e por deﬁciência operacional, conforme
alegado, sugere-se CITAR o Sr. Zacarias Carraretto, para
que se justiﬁque pela ausência de tomada de medidas
necessárias e suﬁcientes que viabilizassem a emissão do
parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual.
O responsável traz as seguintes justiﬁcativas:
A Instrução Normativa n° 28/2013 -TCEES que dispõe sobre a composição e a forma de envio das Prestações de
Contas alterou a forma de Prestação de contas dos gestores, com a desconcentração administrativa, conforme
inciso VIl do art. 1°c/c o § 4 do art 3°, incumbindo ao Município de Vitória a realizar a efetiva desconcentração.
Até o exercício de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito, sendo necessário o envio de 85 documentos.
A partir de 2015, ocorreu a efetivamente a implantação
da desconcentração administrativa do Município de Vitória, totalizando 34 (trinta e quatro) unidades gestoras.
Com isso, o Município passou a emitir 1.386 documentos relativos à Prestação de Contas de todas as Unidades
Gestoras (Contas de Gestão), além do envio de mais 45
documentos referentes à Prestação de Contas do Prefeito (Contas de Governo).
Desta forma, foi necessário transferir todos os saldos pa-

trimoniais de conta a conta da UG Prefeitura para as demais UGs individualizadas, assim como os restos a pagar,
saldos bancários, receitas, fechando um balanço único
em 2015 e efetuando a abertura do exercício de 2016,
com a separação das 34UGs com balanços distintos.
Tal movimentação ocasionou extrema demora na elaboração de todas as peças contábeis, o que impactou a demanda de todas as secretarias, conforme esclarecimentos, em anexo, prestados pela Contabilidade, no processo administrativo PMV n° 3914600/2017.
Ressaltamos que esta administração se programou para
enviar a prestação de contas dentro do prazo previsto na
Instrução Normativa n° 34/2015 - TCEES, como estabelecido no Decreto Municipal n° 16.506/2015 que dispõe
sobre o encerramento do exercício ﬁnanceiro de 2015,
e que em seus artigos 18 e 21 estabelecem os limites de
prazos para envio dos documentos à Controladoria Geral
do Município para emissão do Relatório e Parecer Conclusivo do Controle, conforme Decreto anexo.
Outrossim, registramos, que conforme relatório e parecer emitido pela Controladoria Geral a mesma absteve-se na análise de opinião sobre as demonstrações contábeis, entretanto os trabalhos que englobam as auditorias e achados do controle foram executados adequadamente. (g.n)
Da análise das justiﬁcativas entendeu a área técnica pela
manutenção da irregularidade:
Da análise da justiﬁcativa
O gestor alega que até o exercício do ano de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito e que a partir do ano de 2015, ocorreu a efetivamente a implantação da desconcentração administrativa nos
www.tce.es.gov.br

municípios, ampliando o número de unidades gestoras.
O gestor informa que a desconcentração aumentou
substancialmente a quantidade de documentos a serem
elaborados e apresentados na prestação de contas e que
isso impactou nos trabalhos de prestação de contas tendo em vista que passou de 01 (um) para 34 (trinta e quatro) UGs.
É passível de entendimento que um município do porte
de Vitória, quando da desconcentração, viesse a ter muito trabalho para produzir as documentações individualizadas por UG, no entanto, a implantação do controle interno foi determinada em 2011, conforme Resolução TC
227/2011.
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.
Ratiﬁcando manifestação técnica conclusiva pela manutenção da irregularidade, encampa o Ministério Público de Contas a fundamentação constante da ITC
1176/2018-1.
O controle interno é um sistema organizado para controlar os próprios atos dos órgãos públicos, analisando
se as despesas estão alinhadas com os princípios constitucionais da legalidade, economicidade e ﬁnalidade pública, e os seus responsáveis legais 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 (artigo 44
da LC 621/2012).
Dessa forma, corroborando entendimento técnico e
parecer ministerial, deve ser mantida a irregularidade
apontada, entretanto, por se tratar de item com natureza moderada, é suﬁciente a expedição da determinação
suscitada pela área técnica.
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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III. CONCLUSÃO

cedê-lo, que:

Pelos motivos acima expedidos e tendo em conta que
tem os administradores públicos o dever de observar o
disposto nas regras legais e regulamentares, perﬁlho do
mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto.

a) adote as medidas administrativas visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a que se
refere o artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012 c/
com artigo 135, §4º do RITCEES e art. 5º da Res. TCEES
227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na
Instrução Normativa TC 43/2017.

Ante o exposto, 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 Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
Julgar REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação de
Contas Anual da Secretaria Municipal de Obras e Habitação de Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2015,
sob a responsabilidade do Senhor Zacarias Carraretto,
nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar nº
621/2012, dando a devida QUITAÇÃO ao responsável
nos termos do art. 86 do dispositivo legal retro mencionado, tendo em vista o reconhecimento da impropriedade descrita abaixo:
Item 3.3.1.1 – Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer sobre a Prestação De
Contas Anual
Base Legal: artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012
(DOE 19/03/2012 –alterada pela LC 658/2012) c/com
art. 54 e 59 da Lei Complementar 101, de 04 de maio
de 2000.
2) DETERMINAR ao atual gestor da Secretaria Municipal
de Obras e Habitação de Vitória, ou a quem venha a su-

3) DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
VOTO VENCEDOR DO EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Obras de Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Zacarias Carraretto.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas elaborou Relatório Técnico RT 347/2017-1 corroborado pela Instrução Técnica Inicial ITI 522/2017-6, sugerindo a citação do responsável para apresentação de justiﬁcativas e demais documentos que entendesse necessários, em razão da seguinte irregularidade apontada:
3.3.1.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual.
Base legal: Art. 2º c/c arts. 5º e 8º da Resolução TCEES
nº 277/2011.
Responsável: Zacarias Carraretto.
www.tce.es.gov.br

Em Decisão Monocrática 858/2016-2, o Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel determinou a citação do
responsável, para que apresentasse seus esclarecimentos no prazo improrrogável de 30 dias, o que foi atendido
tempestivamente (Defesa/Justiﬁcativa 653/2017-4 e Peça Complementar 4812/2017-8) em 03/08/2017.
Ato sequente, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, através de Instrução Técnica Conclusiva ITC 1176/2018-1, opinou pela regularidade com ressalva das contas de Zacarias Carraretto, com
expedição de determinações ao atual gestor.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
em Parecer 2021/2018-1, da lavra do Procurador Especial de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu
aos argumentos apresentados pelo Corpo Técnico.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, reﬂetido nos resultados da gestão orçamentária, ﬁnanceira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas em 31 de março de 2016, ou
seja, tempestivamente, nos termos do art. 139 da Resolução TCEES nº 261/2013.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal nº 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
Indispensável para tanto a obediência aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eﬁciência, como determina o artigo 37 da Constituição
Federal.
Passo então à detida análise da única inconsistência
apontada pela Área Técnica:
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a emissão do parecer do controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual (Item 3.3.1.1 do RT
347/2017-1).
Base legal: Art. 2º c/c arts. 5º e 8º da Resolução TCEES
nº 277/2011.
Responsável: Zacarias Carraretto.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas veriﬁcou não ter o Controle Interno emitido opinião
sobre a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de
Obras de Vitória, referente ao exercício de 2015, por não
ter recebido os documentos em tempo hábil e por deﬁciência operacional.

Em sede de defesa, o responsável aduz que até o exercício de 2014, a PCA restringia-se às Contas do Prefeito,
ocorrendo a implantação da desconcentração administrativa do Município de Vitória a partir de 2015, com o
total de 34 Unidades Gestoras.
Argumenta ainda, que durante todo o ano de 2015 foram realizadas adequações de normas e procedimentos,
alterações de ﬂuxos e rotinas de serviços, patrimônio e
almoxarifado, o que ocasionou extrema demora na elaboração de todas as peças contábeis, impactando a demanda de todas as secretarias.
O responsável registra, também, que em relatório e parecer emitidos pela Controladoria Geral, a mesma absteve-se na análise de opinião sobre as demonstrações contábeis, em que pese os trabalhos que englobam as auditorias e achados do controle terem sido executados adequadamente.
Após exame dos autos, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE opinou pela manutenção desta irregularidade, por perceber que embora um
Município como Vitória viesse a ter muito trabalho para produzir as documentações individualizadas por Unidade Gestora, a desconcentração administrativa ocorreu
em 2014 e a implantação do controle interno foi determinada em 2011, conforme Resolução TC 221/2011.

cício de 2015 foi o primeiro em que se exigiu na PCA a
apresentação do parecer conclusivo.
Desta feita, vejo que coerente se faz o julgamento das
contas em apreço como regulares e nesse sentido, visando prevenir futuras irregularidades semelhantes, entendo que devem ser expedidas recomendações para que
adote medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de
atividades a serem controladas e encaminhe, nas futuras
prestações de contas, de parecer conclusivo acerca das
contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos conﬁabilidade, ﬁdedignidade, veriﬁcabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL

Insta ressaltar que a mesma irregularidade fora apontada
nas prestações de contas dos processos: TC 7093/2017
e TC 7094/2017, sendo o entendimento da área técnica e do Colegiado no sentido de julgar regulares aquelas
prestações de contas.

[...]

O entendimento da área técnica mais coerente, a meu
sentir, é regular com recomendação, isto porque o exer-

(c) Conﬁabilidade – o registro e a informação contábil
devem reunir requisitos de verdade e de validade que

www.tce.es.gov.br

4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios
e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.
[...]

Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.

Expedir RECOMENDAÇÕES ao atual gestor ou a quem
vier a lhe suceder:

1.4. Dar ciência aos interessados;

(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar ﬁelmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.

Que adote as medidas administrativas necessárias à elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de
contas, do Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno a que se refere o ao artigo 82, § 2º da Lei Complementar 621/2012, bem como artigo 135, § 4º do Regimento Interno desta Corte de Contas;

2. Por maioria. Nos termos do voto vogal do conselheiro
Domingos Augusto Taufner. Parcialmente vencido o relator, que subscreveu os pareceres técnico e ministerial,
pela regularidade com ressalva.

Dar ciência aos interessados;

4. Especiﬁcação do quórum:

Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

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

[...]
(l) Veriﬁcabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.
Considerando que não houveram outras divergências
detectadas, é possível aﬁrmar que os demonstrativos
contábeis, bem como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios
descritos no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o
opinamento da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
Julgar REGULARES as contas da Secretaria Municipal de
Obras de Vitória, relativas ao exercício de 2015, sob responsabilidade do Sr. Zacarias Carraretto, nos termos do
inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012,
dando-se quitação ao responsável, nos termos do art.
85, do mesmo diploma legal;

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro
1. ACÓRDÃO TC- 837/2018 – PLENÁRIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Secretaria Municipal
de Obras de Vitória, relativas ao exercício de 2015, sob
responsabilidade do Sr. Zacarias Carraretto, nos termos
do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012,
dando-se quitação ao responsável, nos termos do art.
85, do mesmo diploma legal;
1.2. Expedir RECOMENDAÇÕES ao atual gestor ou a
quem vier a lhe suceder:
1.3. Que adote as medidas administrativas necessárias à
elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações
de contas, do Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno a que se refere o ao artigo 82, § 2º da Lei Complementar 621/2012, bem como artigo 135, § 4º do Regimento Interno desta Corte de Contas;
www.tce.es.gov.br

1.5. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

3. Data da Sessão: 17/07/2018 - 23ª Sessão Ordinária do
Plenário.

4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(relator) e Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 25/09/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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Itens
Subitens
3.1.1

Achados

Exercício: 2015

3.2.1.1

UG: SETRAN - Secretaria de Transportes,Trânsito e Infra-

3.2.2.2

Não comprovação do valor registrado de saldo ﬁnanceiro através do extrato bancário.
Base normativa: arts. 89 e 103 da Lei 4.320/64; Anexo I da IN 34/2015.
Inventário físico não evidencia a totalidade dos bens patrimoniais imóveis.
Base Legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei 4.320/64, arts. 94 e 96.
Divergências entre os valores apurados nos inventários anuais dos bens patrimoniais imóveis e os saldos registrados no balanço patrimonial.
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.

ACÓRDÃO TC- 838/2018 – PLENÁRIO
Processo: 07123/2016-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

estrutura Urbana de Vitória
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: OBERACY EMMERICH JUNIOR, JOSIVALDO
BARRETO DE ANDRADE, JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, TRÂNSITO E INFRAESTRUTURA
URBANA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO DE 2015 - REGULAR –
QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÕES – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de
2015, sob a responsabilidade dos senhores José Eduardo
de Souza Oliveira e Josivaldo Barreto de Andrade, ordenadores de despesa.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo
de Contas, que expediu Relatório Técnico 349/2017 (ﬂs
9/21) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação dos responsáveis, para apresentação

Responsável
Josivaldo Barreto de Andrade

José Eduardo 3.2.2.1
de Souza e Josivaldo Barreto de Andrade
3.3.1

Divergência entre o valor do Resultado Patrimonial apurado na DVP e o valor do Resultado do Exercício apurado no Balanço Patrimonial.
Base Legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei Federal 4.320/1964, Artigo 85 c/c Artigo 89.

Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a totalidade da Prestação de
Contas Anual.
Base Legal: Art. 2º c/c arts. 5º e 8º da Resolução TCEES nº 227/2011.

Os indícios de irregularidade apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 637/2017 (ﬂs. 25-26), propiciaram a citação dos responsáveis para apresentação de justiﬁcativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 872/2017) às folhas 29/30.
Regularmente convocados (termo de citação 936/2017 e 937/2017; ﬂs. 31 e 34), os responsáveis exercitaram o seu direito de defesa, apresentando justiﬁcativas e documentos comprobatórios às folhas 41/114.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 1272/2018 (ﬂs. 117/128), opinou no sentido de que as contas do exercício de 2015
da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória sejam julgadas Regulares com Ressalvas com
relação aos Senhores José Eduardo de Souza Oliveira e Josivaldo Barreto de Andrade, com fulcro no artigo 84, II da Lei
Complementar nº 621/2012.
Ainda, sugere determinar ao atual gestor da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, que
adote as medidas administrativas visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a que se refere o artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012 c/c artigo 135,
§4º do RITCEES e art. 5º da Res. TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC
43/2017 e que adote providências para melhorar as informações a respeito das obras em andamento, apresentando a
descrição da obra e sua localização, em notas explicativas, por meio do arquivo “invimo ou resimo”.
O douto representante do Ministério Público de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se em consonância com a área técnica (ﬂs. 132/133), opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da presente prestação de contas anual.

de justiﬁcativas quanto aos seguintes achados:
www.tce.es.gov.br
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Após, vieram-me os autos para análise.

de da Prestação de Contas Anual.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Base Legal: Art. 2º c/c arts. 5º e 8º da Resolução TCEES
nº 227/2011.

Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual da Secretaria de
Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória,
ora em discussão, referente ao exercício de 2015, sob a
responsabilidade dos Senhores José Eduardo de Souza
Oliveira e Josivaldo Barreto de Andrade, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 349/2017 resultando na citação dos responsáveis com relação aos seguintes itens:
Josivaldo Barreto de Andrade
Divergência entre o valor do Resultado Patrimonial apurado na DVP e o valor do Resultado do Exercício apurado
no Balanço Patrimonial.

José Eduardo de Souza Oliveira
Divergências entre os valores apurados nos inventários
anuais dos bens patrimoniais imóveis e os saldos registrados no balanço patrimonial.
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a
emissão do parecer do controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual.
Base Legal: Art. 2º c/c arts. 5º e 8º da Resolução TCEES
nº 227/2011.
No que concerne ao ITEM 3.1.1, o RT 349/2017 trouxe:

Base Legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei Federal
4.320/1964, Artigo 85 c/c Artigo 89.

O Resultado Patrimonial apurado na DVP deve ser igual
ao Resultado do Exercício no PL.

Não comprovação do valor registrado de saldo ﬁnanceiro através do extrato bancário.

Contudo, embora a Demonstração das Variações Patrimoniais (arquivo DEMVAP) demonstre um Resultado Patrimonial relativo ao exercício atual, no valor de
R$ 10.304.721,46 negativos, o Balanço Patrimonial (arquivo BALPAT), exibe um saldo igual a R$ 7.841.196,32
negativos para o mesmo período. Da mesma forma,
ainda que Saldos Devedores (Ativo + VPD) e Credores
(Passivo + VPA) devam ser iguais, conforme Item 10 do
APÊNDICE 01, observa-se a mesma diferença no valor de
R$ 2.463.525,14 (10.304.721,46 - 7.841.196,32).

Base normativa: arts. 89 e 103 da Lei 4.320/64; Anexo I
da IN 34/2015.
Inventário físico não evidencia a totalidade dos bens patrimoniais imóveis.
Base Legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei
4.320/64, arts. 94 e 96.
Divergências entre os valores apurados nos inventários
anuais dos bens patrimoniais imóveis e os saldos registrados no balanço patrimonial.
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a
emissão do parecer do controle interno sobre a totalida-

2.463.525,14 decorreu de informação de valores incorretos nos grupos de contas DVPH021, DVPH022, reﬂetindo nas contas totalizadoras que estão diretamente relacionadas ao resultado patrimonial do arquivo XML.
Apresentou ainda, após correções, o balanço patrimonial- arquivo Balpat e Demonstrativo de Resultado- arquivo DEMVAP, onde o resultado patrimonial nos dois
relatórios está da mesma forma representada com o valor de R$7.841.196,32, entendendo a área técnica que
esta irregularidade está sanada.
Quanto ao ITEM 3.2.1.1, segundo o RT 349/2017:
Conforme Tabela 01, não foi possível a veriﬁcação da totalidade dos saldos contábeis exibidos em 31/12/2015,
em decorrência da ausência de documentação comprobatória dos respectivos saldos bancários.
Portando, faz-se necessário que o Sr. Josivaldo Barreto
de Andrade, gestor responsável pelo envio dos extratos
bancários faltantes, apresente tais documentos acompanhados de suas justiﬁcativas.
Recorte da Tabela 01 do relatório técnico contábil:
A defesa alega que as contas com saldo zero foram enviadas por questão de transparência, e que os bancos não
emitem mais extrato de tais contas.
O Banestes emitiu a seguinte nota:

Portanto, faz-se necessário que o Sr. Josivaldo Barreto de
Andrade, gestor responsável pelo envio dos relatórios inconsistentes, apresente justiﬁcativas sobre os fatos relatados

Em atendimento ao Ofício Nº34/2017 – SEMFA/SUB-CONT, informamos que as contas discriminadas no referido ofício, não possuíam saldo no mês de dezembro
de 2015 e consequentemente não existem extratos disponíveis para impressão. Ressaltando que a conta nº
25204009, encontra-se encerrada desde 25/03/2015.

A defesa alega que a divergência no valor de R$

Quanto as contas da Caixa Econômica e o Banco do Bra-

www.tce.es.gov.br
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sil, que possuíam saldo zero, a defesa anexou o extrato
daquelas contas onde se observa que por ter saldo zero
não trazem alguma informação, ou seja, não informa saldo. Desta forma, entendeu a área técnica que a irregularidade está sanada.
No que tange ao ITEM 3.2.2.1, o RT constatou divergência entre o arquivo INVIMO e os montantes evidenciados
nos demonstrativos contábeis relativos aos bens patrimoniais imóveis, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Recorte parcial da tabela Tabela 02: Saldos patrimoniais
Em R$ 1,00
Descrição
Bens imóveis

Balanço
Patrimonial
5.744.963,87

Inventário
0,00

Diferença
5.744.963,87

Foram apresentadas alegações de defesa no seguinte
sentido:
Consoante observado pelo setor contábil (manifestação anexa), consta às ﬂs. 42/44 do relatório Balancete Contábil (Encerramento) a comprovação da conta
1.2.3.2.1.06.01.000-OBRAS EM ANDAMENTO, no valor
de R$ 5.744.963,87, que representaria a suposta diferença apresentada na “Tabela “’02: Saldos Patrimoniais”.
Todavia, segundo o Subsecretário de Contabilidade, “não
se trata de diferença, mas somente de EVIDENCIAÇÃO,
na contabilidade, dos valores constantes como OBRAS
EM ANDAMENTO”.
Tal escrituração se deu em observância às inovações
contidas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor
Público-MCASP, especiﬁcamente no que diz respeito aos
itens 4.3 e 5.1, senão vejamos:
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público -

MCASP [ ... ] 4.3.EVIDENCIAÇÃO

porada.”

As demonstrações contábeis devem divulgar: [ ... ]

Registre-se, oportunamente, que no dia 26 de março de
2017, para o Balanço de 2016, foi encaminhado ao CidadES um e-mail de outra Unidade Gestora-UG do Município de Vitória, solicitando providência por parte da equipe do CidadES, segundo parecer anexo, “para não tratar como impeditiva a obrigatoriedade de envio dos valores de OBRAS EM ANDAMENTO, no arquivo INVIMO.
XML (Inventário de bens imóveis) com o padrão XML”.

b. O valor total escriturado em estoques e o respectivo
desdobramento utilizado pelo ente;
5. ATIVO IMOBILIZADO
5.1. DEFINIÇÕES
Ativo Imobilizado
Bens Imóveis Compreende os bens vinculados ao terreno (solo) que não podem ser retirados sem destruição
ou danos. São exemplos deste tipo de bem os imóveis
residenciais, comerciais, edifícios, terrenos, aeroportos,
pontes, viadutos, obras em andamento, hospitais, dentre outros. Os bens imóveis classiﬁcam-se em:
[ ... ]
d) Bens imóveis em andamento: compreendem os valores de bens imóveis em andamento, ainda não concluídos. Exemplos: obras em andamento, estudos e projetos
(que englobam limpeza do terreno, serviços topográﬁcos etc), benfeitoria em propriedade de terceiros, dentre outros.
De outro modo, é preciso observar que na Contabilidade deve ser informado o registro sintético das obras que
estão em construção, por exemplo, mas que ainda não
concluíram seu estágio para a devida incorporação ao
Patrimônio Municipal.
Em razão disso, como ressaltou o setor contábil, “não
é tecnicamente correto apresentar no INVENTARIO DE
BENS IMÓVEIS, uma vez que ainda não foi efetivamente incorporado com um BEM IMÓVEL ao patrimônio do
Município, sendo, até então, uma despesa de capital,
que num determinado tempo será efetivamente incorwww.tce.es.gov.br

Tal solicitação foi devidamente atendida, corroborando
com o parecer anexo e a presente defesa.
Veriﬁca-se assim, apontamento esclarecido, uma vez
que a escrituração contábil se deu de acordo com as normas técnicas da contabilidade.
Da análise da justiﬁcativa entendeu a área técnica que
seja afastada a irregularidade tendo em vista que não
existe ainda o bem imóvel a ser inventariado, no entanto, recomendou que nas próximas prestações de contas
seja enviado nota explicativa no arquivo “invimo ou Resimo” com descrição da obra e sua localização.
Quanto ao ITEM 3.2.2.2, segundo Relatório Técnico
349/2017:
O arrolamento de todos os componentes ativos e passivos do patrimônio com indicação de valor é uma das formas de controle e preservação dos bens públicos passíveis de registros contábeis.
O inventário físico é o instrumento de controle para a veriﬁcação dos saldos de estoques nos almoxarifados e depósitos, e dos bens patrimoniais em uso no órgão ou entidade.
No entanto, o arquivo INVIMO traz a seguinte Nota Explicativa:
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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Declaro, para os devidos ﬁns, que a Unidade Gestora SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, TRÂNSITO E INFRAESTRUTURA URBANA não possui bens imóveis em
seu nome.
Os seguintes arquivos não serão enviados na Prestação
de Contas Anual pela inexistência de informações a serem prestadas:
051 INVIMO Inventário anual dos bens imóveis.
Sob esse argumento, ainda que os registros contábeis da
Secretaria demonstrem um saldo de R$ 5.744.963,87,
não foi encaminhado o respectivo Inventário Analítico
de Bens Patrimoniais Imóveis.
Em que pese a publicação da Portaria STN nº 548 e da
Instrução Normativa TC n. 036, de 23 de fevereiro de
2016, cabe destacar que as mesmas tratam da adoção
de novos procedimentos contábeis relativos à classiﬁcação, bem como à mensuração do patrimônio público, visando a consolidação das contas públicas nacionais sob
uma mesma base conceitual.
Dessa forma, nos termos do art. 94 da Lei n. 4.320/64, a
contabilidade deverá manter registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos
elementos necessários para a perfeita caracterização de
cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.

dade desta integração, é necessário que o registro contábil possua suporte documental.
No procedimento de implantação dos registros contábeis do ativo imobilizado, devem ser destacadas em
notas explicativas a política contábil de depreciação e
exaustão, de reavaliação e de ajuste ao valor recuperável. Ademais, quando da existência de políticas contábeis distintas para os bens legado do imobilizado, estas
deverão ser evidenciadas em notas explicativas.
É importante destacar que os procedimentos de registro contábil não devem ser confundidos com a responsabilização pelo controle patrimonial. Faz-se necessária
a segregação de funções dos responsáveis pelo registro
contábil da informação e do controle e gestão patrimonial. A conciliação patrimonial, entre o sistema de patrimônio e o sistema contábil, deve ser realizada periodicamente (recomenda-se, pelo menos, uma vez ao mês).
(grifo nosso)
Como se vê, tanto Portaria STN n°. 548/2015, quando a
Instrução Normativa TC n. 036/2016, concedem prazo
para que os entes públicos procedam ao reconhecimento, à mensuração e à evidenciação, e outras medidas, de
bens móveis e imóveis que jamais tenham sido registrados no patrimônio do Ente/Órgão.

3.3.2 Resumo das ações necessárias para a implantação

Não amparam, portanto, a situação daqueles bens móveis, já devidamente reconhecidos e registrados na contabilidade, no total de R$ 5.744.963,87. A situação destes deverá estar devidamente demonstrada e evidenciada.

Os procedimentos relacionados ao ativo imobilizado
guardam relação com a integração entre os sistemas de
gestão patrimonial e o sistema contábil. Na impossibili-

Sendo o inventário o instrumento de controle que tem
por ﬁnalidade conﬁrmar a existência física da totalidade dos bens imóveis em uso na secretaria, propõe-se a

Também merece destaque o item 3.3.2 do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais,
anexo à referida Portaria STN nº 548:

www.tce.es.gov.br

citação do Sr. Josivaldo Barreto de Andrade, gestor responsável pelo envio do relatório inconsistente, para demonstrar, em arquivos assinados com certiﬁcação digital, conforme Anexo I, título M - DAS ASSINATURAS, da
Instrução Normativa TC Nº 34/2015, a listagem analítica
completa da carga patrimonial da Secretaria Municipal
de Administração de Vitória em 31/12/2015.
O gestor não apresentou os bens imóveis no inventário,
arquivo invimo, porque não havia “bem” a ser inventariado, mas, obras em andamento.
Desta forma, a área técnica entendeu pela manutenção
da irregularidade, no entanto, sugeriu que seja determinado ao atual gestor ou quem vier lhe suceder, que
nas próximas prestações de contas, seja informado em
notas explicativas (arquivo invimo ou resimo) a descrição da obra e localização, para melhorar a informação e
o controle.
Por ﬁm, quanto ao ITEM 3.3.1, segundo RT:
O Relatório de Controle Interno (RELUCI) traz em seu
conteúdo as seguintes informações:
Importante ressaltar que a implementação da desconcentração administrativa, no exercício de 2015, impactou substancialmente os resultados dos exames.
Enumeramos dentre os fatos o quantitativo de relatórios
emitidos por esta Controladoria, no qual eram 02 (dois),
um relativo ao Chefe do Executivo e outro relativo aos
Ordenadores de Despesa apresentado de maneira uniﬁcada, que, com a implementação da desconcentração, e,
em atendimento a IN 34 TCE/ES, passaram a ser produzidos 34 (trinta e quatro) documentos.
Outro fator importante foi a impossibilidade de ampliação do quadro de pessoal da CGM, tendo em vista que
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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o processo nº 5070960/2014, relativo ao concurso para contratação de pessoal para quadro próprio da CGM
encontra-se paralisado. O Município atingiu o limite de
alerta deﬁnido pela Lei de Responsabilidade Fiscal no segundo quadrimestre do exercício, sendo inclusive notiﬁcado por este Egrégio Tribunal.
Neste contexto de relevantes modiﬁcações administrativas, adequação imediata à relatórios padronizados por
esse Tribunal, especialmente à IN TCEES 34/2015, restrições de despesas com pessoal que impossibilitou novas contratações de proﬁssionais especializados e o prazo legal estabelecido no artigo 18 do Decreto Municipal 16.506/2015, restringimos o detalhamento de nossa análise.
Assim, em decorrência dos fatos narrados, a Controladoria apresenta este Relatório com signiﬁcativa limitação na abrangência da análise dos documentos contábeis sendo o exame insuﬁciente para um opinamento
conclusivo acerca da execução orçamentária, ﬁnanceira
e patrimonial.
Assim, observa-se que o Controle Interno não emitiu opinião sobre os demonstrativos contábeis que integram a
prestação de contas de 2015 da Secretaria Municipal de
Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória.
Portanto, sugere-se CITAR o gestor, para apresentar justiﬁcativas pela ausência de tomada de medidas necessárias e suﬁcientes que viabilizassem a realização de procedimentos de controle e a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual na sua
totalidade.
As alegações de defesa foram as seguintes:
A Instrução Normativa n° 28/2013 -TCEES que dispõe so-

bre a composição e a forma de envio das Prestações de
Contas alterou a forma de Prestação de contas dos gestores, com a desconcentração administrativa, conforme
inciso VIl do art. 1°c/c o § 4 do art 3°, incumbindo ao Município de Vitória a realizar a efetiva desconcentração.
Até o exercício de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito, sendo necessário o envio de 85 documentos.
A partir de 2015, ocorreu a efetivamente a implantação
da desconcentração administrativa do Município de Vitória, totalizando 34 (trinta e quatro) unidades gestoras.
Com isso, o Município passou a emitir 1.386 documentos relativos à Prestação de Contas de todas as Unidades
Gestoras (Contas de Gestão), além do envio de mais 45
documentos referentes à Prestação de Contas do Prefeito (Contas de Governo).
Desta forma, foi necessário transferir todos os saldos patrimoniais de conta a conta da UG Prefeitura para as demais UGs individualizadas, assim como os restos a pagar,
saldos bancários, receitas, fechando um balanço único
em 2015 e efetuando a abertura do exercício de 2016,
com a separação das 34UGs com balanços distintos.
Conforme informado a título de ilustração pelo setor
contábil na manifestação anexa, “foi necessário, inclusive, fazer adequação do então Sistema CIDADES WEB,
por parte do TCEES, pois não estava adequado para receber as prestações de forma desconcentrada, uma vez
que a UG consolidadora, no caso em tela, a UG - Prefeitura, não poderia ter movimentação por ser, a partir de
2015, somente UG CONSOLIDADORA”.
Tais adequações ocasionaram extrema demora na elaboração de todas as peças contábeis, o que impactou a dewww.tce.es.gov.br

manda de todas as secretarias, conforme esclarecimentos, em anexo, prestados pela Contabilidade, no processo administrativo PMV n° 3914600/2017.
[...]
Outrossim, registramos, que conforme relatório e parecer emitido pela Controladoria Geral a mesma absteve-se na análise de opinião sobre as demonstrações contábeis, entretanto os trabalhos que englobam as auditorias e achados do controle foram executados adequadamente.
[...]
Da análise das justiﬁcativas apresentadas, opinou a área
técnica pela manutenção desta irregularidade:
O gestor alega que até o exercício do ano de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito e que a partir do ano de 2015, ocorreu a efetivamente a implantação da desconcentração administrativa nos
municípios, ampliando o número de unidades gestoras.
O gestor informa que a desconcentração aumentou
substancialmente a quantidade de documentos a serem
elaborados e apresentados na prestação de contas e que
isso impactou nos trabalhos de prestação de contas tendo em vista que passou de 01( um) para 34( trinta e quatro) UGs.
É passível de entendimento que um município do porte
de Vitória, quando da desconcentração, viesse a ter muito trabalho para produzir as documentações individualizadas por UG, no entanto, a implantação do controle interno foi determinada em 2011, conforme Resolução TC
227/2011.
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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Ratiﬁcando manifestação técnica conclusiva, encampa o
Ministério Público de Contas a fundamentação constante da ITC 1272/2018, opinando pela regularidade com
ressalva da presente prestação de contas anual, bem como pela expedição de determinação sugerida.
O controle interno é um sistema organizado para controlar os próprios atos dos órgãos públicos, analisando
se as despesas estão alinhadas com os princípios constitucionais da legalidade, economicidade e ﬁnalidade pública, e os seus responsáveis legais 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 (artigo 44
da LC 621/2012).
Dessa forma, corroborando entendimento técnico e
parecer ministerial, deve ser mantida a irregularidade
apontada, entretanto, por se tratar de item com natureza moderada, é suﬁciente a expedição da determinação
suscitada pela área técnica.
III. CONCLUSÃO
Pelos motivos acima expedidos e tendo em conta que
tem os administradores públicos o dever de observar o
disposto nas regras legais e regulamentares, perﬁlho do
mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição Relator
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
Julgar REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação de
Contas Anual da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2015, sob a responsabilidade dos Senhores
Josivaldo Barreto de Andrade e José Eduardo de Souza
Oliveira, nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO aos responsáveis nos termos do art. 86 do dispositivo legal retro
mencionado, tendo em vista o reconhecimento da impropriedade descrita abaixo:
Item 3.3.1. – Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer sobre a Prestação De
Contas Anual
Base Legal: Art. 2º c/c arts. 5º e 8º da Resolução TCEES
nº 227/2011.
2) DETERMINAR ao atual gestor da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, ou a
quem venha a sucedê-lo, que:
a) adote as medidas administrativas visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a que se
refere o artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012 c/
com artigo 135, §4º do RITCEES e art. 5º da Res. TCEES
227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na
Instrução Normativa TC 43/2017.
b) adote providências para melhorar as informações a
respeito das obras em andamento, apresentando a descrição da obra e sua localização, em notas explicativas,
www.tce.es.gov.br

por meio do arquivo “invimo ou resimo”.
3) DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
VOTO VENCEDOR DO EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana
de Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2015, sob
a responsabilidade dos Srs. José Eduardo de Souza Oliveira e Josivaldo Barreto de Andrade.
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas elaborou Relatório Técnico RT 349/2017-1 corroborado pela Instrução Técnica Inicial ITI 637/2017-5, sugerindo a citação dos responsáveis para apresentação de justiﬁcativas e demais documentos que entendessem necessários, em razão das seguintes irregularidades apontadas:
3.1.1 Divergência entre o Valor do Resultado Patrimonial apurado na DVP e o valor do Resultado do Exercício
apurado no Balanço Patrimonial.
Base legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei Federal
4.320/1964, artigo 85 c/c artigo 89.
Responsável: Josivaldo Barreto de Andrade.
3.2.1.1 Não comprovação do valor registrado de saldo
ﬁnanceiro através do extrato bancário.
Base legal: arts. 89 e 103 da Lei 4.320/64; Anexo I da IN
34/2015.
Responsável: Josivaldo Barreto de Andrade.
3.2.2.2 Inventário físico não evidencia a totalidade dos
bens patrimoniais imóveis.
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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Base legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei Federal
4.320/1964, artigos 94 e 96.

Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, no exercício de 2015.

Responsável: Josivaldo Barreto de Andrade.
3.2.2.1 Divergências entre os valores apurados nos inventários anuais dos bens patrimoniais imóveis e os
saldos registrados no balanço patrimonial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
em Parecer 2020/2018-5, da lavra do Procurador Especial de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu
aos argumentos apresentados pelo Corpo Técnico.

Base legal: Lei Federal 4.320/1964, arts. 94 a 96.

É o relatório. Passo a fundamentar.

Responsáveis: José Eduardo de Souza e Josivaldo Barreto de Andrade.
3.3.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a totalidade da Prestação de Contas Anual.
Base legal: Art. 2º c/c arts. 5º e 8º da Resolução TCEES
nº 277/2011.
Responsáveis: José Eduardo de Souza e Josivaldo Barreto de Andrade.
Em Decisão Monocrática 872/2017-2, o Conselheiro José
Antônio Almeida Pimentel determinou a citação dos responsáveis, para que apresentassem seus esclarecimentos no prazo improrrogável de 30 dias, o que foi atendido tempestivamente pelo Sr. José Eduardo de Souza
(Defesa/Justiﬁcativa 881/2017-1 e Peça Complementar
6441/2017-7 em 11/09/2017) e pelo Sr. Josivaldo Barreto de Andrade (Defesa/Justiﬁcativa 866/2017-7 e Peça
Complementar 6447/2017-4 em 11/09/2017).
Ato sequente, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, através de Instrução Técnica
Conclusiva ITC 1272/2018-6, opinou pelo julgamento regular com ressalva das contas dos Srs. José Eduardo de
Souza Oliveira e Josivaldo Barreto de Andrade, no exercício de funções de ordenador de despesas da Secretaria

FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, reﬂetido nos resultados da gestão orçamentária, ﬁnanceira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas em 30 de março de 2017, ou
seja, tempestivamente, nos termos do art. 139 da Resolução TCEES nº 261/2013.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
www.tce.es.gov.br

contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal nº 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
Indispensável para tanto a obediência aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eﬁciência, como determina o artigo 37 da Constituição
Federal.
Passo então à detida análise das inconsistências apontadas pela Área Técnica:
Divergência entre o Valor do Resultado Patrimonial apurado na DVP e o valor do Resultado do Exercício apurado
no Balanço Patrimonial (Item 3.1.1. do RT 349/2017-1).
Base legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei Federal
4.320/1964, artigo 85 c/c artigo 89.
Responsável: Josivaldo Barreto de Andrade.
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas veriﬁcou que a Demonstração das Variações Patrimoniais (arquivo DEMVAP) demonstra um Resultado
Patrimonial relativo ao exercício atual, no valor de R$
10.304.721,46 negativos, enquanto o Balanço Patrimonial (arquivo BALPAT) exibe um saldo de R$ 7.841.196,32
negativos para o mesmo período.
Assim, ainda que Saldos Devedores (Ativo+VPD) e Credores (Passivo+VPA) devam ser iguais, conforme Item 10 do
Apêndice 01, contata-se a mesma diferença no valor de
R$ 2.463.525,14 (10.304.721,46-7.841.196,32).
Em suas razões de justiﬁcativa, o responsável informou
que o exercício de 2015 foi o primeiro ano da Desconcentração Administrativa implementada pelo Município
de Vitória, com diversas adequações internas, inclusive
por parte do sistema CidadES, razão pela qual ocorreram
equívocos formais na elaboração dos documentos conSegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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tábeis.
Esclarece que na geração dos arquivos pelo sistema informatizado, foram inseridos valores incorretos nos grupos de contas DVP.H021 e DVP.H022. Esse grupo de contas representa a conta analítica “uso de material de consumo”, onde constou o valor de R$ 94.710,26, quando o
correto seria o valor de R$ 2.558.235,40, o que gerou a
divergência de R$ 2.463.525,14, tendo ocorrido a correção por meio de arquivos xml no exercício de 2016.
Após compulsar a documentação apresentada pela defesa, o Núcleo de Contabilidade e Economia - NCE entendeu estar sanada a irregularidade, haja vista o responsável ter apresentado o Balanço Patrimonial (arquivo BALPAT) e Demonstrativo de Resultado (arquivo
DEMVAP), onde o resultado patrimonial nos dois relatórios está da mesma forma representada com o valor R$
7.841.196,32.
Nessa senda, anuindo ao posicionamento técnico, afasto a irregularidade em análise, por terem sido acostados
aos autos documentos probatórios suﬁcientes a esclarecer o presente apontamento.
Não comprovação do valor registrado de saldo ﬁnanceiro através do extrato bancário (Item 3.2.1.1 do RT
249/2017-1).
Base legal: arts. 89 e 103 da Lei 4.320/64; Anexo I da IN
34/2015.
Responsável: Josivaldo Barreto de Andrade.
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas constatou não haver documentação comprobatória
dos saldos bancários, impossibilitando a veriﬁcação dos
saldos contábeis exibidos em 31/12/2015.
O responsável aﬁrmou, em sua defesa, que no exercício

de 2015 os extratos bancários eram efetuados através de
arquivos não estruturados, em padrão excel, sendo emitidas todas as contas constantes do cadastro de bancos
de cada Unidade Gestora.
Acrescentou que existem contas das quais os bancos não
emitem extratos, que embora cadastradas, não são movimentadas, constando saldo zero. Assim, para comprovar a ausência de saldo e movimentação das referidas
contas, foram juntados documentos fornecidos pelas
instituições ﬁnanceiras responsáveis.
Após exame dos autos, em sede de Instrução Técnica
Conclusiva, o Núcleo de Contabilidade e Economia - NCE
entendeu estar sanada a irregularidade, tendo em vista
nota emitida pelo Banco Banestes, em que informa que
as contas discriminadas no Ofício nº 34/2017 – SEMFA/
SUB-CONT não possuíam saldo no mês de dezembro de
2015, e que, portanto, não existiam extratos disponíveis
para impressão.
Ademais, constatou o NCE que os extratos das contas da
Caixa Econômica e do Banco do Brasil não trazem informação alguma por possuírem saldo zero, assim, não informam saldo.
Destarte, acompanhando o posicionamento técnico,
afasto a irregularidade em comento, haja vista terem
sido acostados aos autos documentos probatórios suﬁcientes para esclarecer o presente apontamento.

to de Andrade.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas constatou divergências entre o arquivo INVIMO e os
montantes evidenciados nos demonstrativos contábeis
relativos aos bens patrimoniais imóveis.
O Sr. José Eduardo de Souza alegou em sua defesa que
respondeu como ordenador de despesa da Secretaria
por apenas 2 meses (entre 01/01/2015 e 10/03/2015),
e que não haveria qualquer comando ou assinatura em
seu nome, que culminassem na irregularidade em análise.
Entendeu ainda não ter a Equipe Técnica individualizado
as condutas de forma clara, apontando qual ato especíﬁco e relacionado à irregularidade em tela teria sido praticado por qual gestor, a ﬁm de viabilizar a ampla defesa
e o contraditório.
Esclareceu que na contabilidade deve ser informado o
registro sintético das obras que estão em construção,
por exemplo, mas que ainda não concluíram seu estágio para a devida incorporação ao Patrimônio Municipal.
Assim, não seria tecnicamente correto apresentar no inventário de bens imóveis, pois ainda não teria sido incorporado como bem imóvel ao patrimônio do Município,
considerando-se como despesa de capital, que efetivamente será incorporada num determinado tempo.

Base legal: Lei Federal 4.320/1964, arts. 94 a 96.

Por ﬁm, ressaltou ter sido encaminhado ao CidadES um
e-mail de outra Unidade Gestora do Município de Vitória, solicitando não tratar como impeditiva a obrigatoriedade de envio dos valores “obras em andamento” no arquivo INVIMO.XML (inventário de bens imóveis) com o
padrão xml, o que foi atendido.

Responsáveis: José Eduardo de Souza e Josivaldo Barre-

O Sr. Josivaldo Barreto de Andrade apresentou defesa

Divergências entre os valores apurados nos inventários anuais dos bens patrimoniais imóveis e os saldos
registrados no balanço patrimonial (Item 3.2.2.1 do RT
349/2017-1)

www.tce.es.gov.br
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nos mesmos termos, excetuando-se a questão temporal
de assunção de responsabilidade como gestor.
Em sua Instrução Técnica Conclusiva, o Núcleo de Contabilidade e Economia - NCE sugeriu o afastamento da
irregularidade, por não existir ainda o bem imóvel a ser
inventariado, recomendando-se que nas próximas prestações de contas seja enviada nota explicativa no arquivo “invimo ou Resimo” com descrição da obra e sua localização.

tações de contas seja enviada nota explicativa no arquivo
“invimo ou Resimo” com descrição da obra e sua localização, com o ﬁto de melhorar a informação e o controle.
Nesse sentido, acompanhando o opinamento técnico,
afasto a irregularidade em exame.
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a emissão do parecer do controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual (Item 3.3.1. do RT
349/2017-1).

Ante o exposto, anuindo ao opinamento técnico, afasto
a irregularidade em exame.

Base legal: Art. 2º c/c arts. 5º e 8º da Resolução TCEES
nº 277/2011.

Inventário físico não evidencia a totalidade dos bens patrimoniais imóveis (Item 3.2.2.2 do RT 349/2017-1).

Responsáveis: José Eduardo de Souza e Josivaldo Barreto de Andrade.

Base legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei Federal
4.320/1964, artigos 94 e 96.

A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas se manifestou em seu Relatório Técnico:

Responsável: Josivaldo Barreto de Andrade.

“O Relatório de Controle Interno (RELUCI) traz em seu
conteúdo as seguintes informações:

Como mencionado em seu Relatório Técnico, a Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas apurou
não ter sido enviado na PCA o arquivo INVIMO, sob a alegação de que não existiriam bens imóveis em nome da
referida Unidade Gestora.
Assim, ainda que os registros contábeis da Secretaria demonstrem um saldo de R$ 5.744.963,87, não foi encaminhado o respectivo Inventário Analítico de Bens Patrimoniais Imóveis.
Quanto ao presente indício de irregularidade, os responsáveis utilizaram como razões de justiﬁcativa os argumentos apresentados no tópico anterior.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE sugeriu o afastamento da irregularidade,
mantendo a recomendação para que nas próximas pres-

Importante ressaltar que a implementação da desconcentração administrativa, no exercício de 2015, impactou substancialmente os resultados dos exames.
Enumeramos dentre os fatos o quantitativo de relatórios
emitidos por esta Controladoria, no qual eram 02 (dois),
um relativo ao Chefe do Executivo e outro relativo aos
Ordenadores de Despesa apresentado de maneira uniﬁcada, que, com a implementação da desconcentração, e,
em atendimento a IN 34 TCE/ES, passaram a ser produzidos 34 (trinta e quatro) documentos.
Outro fator importante foi a impossibilidade de ampliação do quadro de pessoal da CGM, tendo em vista que
o processo nº 5070960/2014, relativo ao concurso para contratação de pessoal para quadro próprio da CGM
www.tce.es.gov.br

encontra-se paralisado. O Município atingiu o limite de
alerta deﬁnido pela Lei de Responsabilidade Fiscal no segundo quadrimestre do exercício, sendo inclusive notiﬁcado por este Egrégio Tribunal.
Neste contexto de relevantes modiﬁcações administrativas, adequação imediata à relatórios padronizados por
esse Tribunal, especialmente à IN TCEES 34/2015, restrições de despesas com pessoal que impossibilitou novas contratações de proﬁssionais especializados e o prazo legal estabelecido no artigo 18 do Decreto Municipal 16.506/2015, restringimos o detalhamento de nossa análise.
Assim, em decorrência dos fatos narrados, a Controladoria apresenta este Relatório com signiﬁcativa limitação na abrangência da análise dos documentos contábeis sendo o exame insuﬁciente para um opinamento
conclusivo acerca da execução orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial.
Assim, observa-se que o Controle Interno não emitiu opinião sobre os demonstrativos contábeis que integram a
prestação de contas de 2015 da Secretaria Municipal de
Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória.
Portanto, sugere-se CITAR o gestor, para apresentar justiﬁcativas pela ausência de tomada de medidas necessárias e suﬁcientes que viabilizassem a realização de procedimentos de controle e a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual na sua
totalidade.”
Em suas alegações de defesa, os responsáveis aduziram
que até o exercício de 2014, a PCA restringia-se às Contas do Prefeito, ocorrendo a implantação da desconcentração administrativa do Município de Vitória a partir de
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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2015, com o total de 34 Unidades Gestoras.
Os responsáveis concluem registrando que em relatório
e parecer emitidos pela Controladoria Geral, a mesma
absteve-se na análise de opinião sobre as demonstrações contábeis, em que pese os trabalhos que englobam
as auditorias e achados do controle terem sido executados adequadamente.
Após exame dos autos, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE opinou pela manutenção desta irregularidade, por perceber que embora um
Município como Vitória viesse a ter muito trabalho para produzir as documentações individualizadas por Unidade Gestora, a desconcentração administrativa ocorreu
em 2014 e a implantação do controle interno foi determinada em 2011, conforme Resolução TC 221/2011.
Insta ressaltar que a mesma irregularidade fora apontada
nas prestações de contas dos processos: TC 7093/2017
e TC 7094/2017, sendo o entendimento da área técnica e do Colegiado no sentido de julgar regulares aquelas
prestações de contas.
O entendimento da área técnica mais coerente, a meu
sentir, é regular com recomendação, isto porque o exercício de 2015 foi o primeiro em que se exigiu na PCA a
apresentação do parecer conclusivo.
Desta feita, vejo que coerente se faz o julgamento das
contas em apreço como regulares e nesse sentido, visando prevenir futuras irregularidades semelhantes, entendo que devem ser expedidas recomendações para que
adote medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de
atividades a serem controladas e encaminhe, nas futuras

prestações de contas, de parecer conclusivo acerca das
contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos conﬁabilidade, ﬁdedignidade, veriﬁcabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]
4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios
e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.
[...]
(c) Conﬁabilidade – o registro e a informação contábil
devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar ﬁelmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]
(l) Veriﬁcabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.
www.tce.es.gov.br

(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.
Considerando que não houveram outras divergências
detectadas, é possível aﬁrmar que os demonstrativos
contábeis, bem como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios
descritos no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o
opinamento da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
Julgar REGULARES as contas da Secretaria Municipal de
Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, relativas ao exercício de 2015, sob responsabilidade
dos Srs. José Eduardo de Souza Oliveira e Josivaldo Barreto de Andrade, nos termos do inciso II, do artigo 84,
da Lei Complementar 621/2012, dando-se quitação aos
responsáveis, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal;
Expedir RECOMENDAÇÕES ao atual gestor ou a quem
vier a lhe suceder:
Que adote providências para melhorar as informações a
respeito das obras em andamento, apresentando a descrição da obra e sua localização, em notas explicativas,
por meio do arquivo “invimo ou resimo”;
Que adote as medidas administrativas necessárias à elaSegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

boração e encaminhamento, nas futuras prestações de
contas, do Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno a que se refere o ao artigo 82, § 2º da Lei Complementar 621/2012, bem como artigo 135, § 4º do Regimento Interno desta Corte de Contas;

le Interno a que se refere o ao artigo 82, § 2º da Lei Complementar 621/2012, bem como artigo 135, § 4º do Regimento Interno desta Corte de Contas;

Dar ciência aos interessados;

2. Por maioria. Nos termos do voto vogal do conselheiro
Domingos Augusto Taufner. Parcialmente vencido o relator, que subscreveu os pareceres técnico e ministerial,
pela regularidade com ressalva.

Processo: 07124/2016-4

3. Data da Sessão: 17/07/2018 - 23ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: SEMC - Secretaria Municipal de Cultura de Vitória

4. Especiﬁcação do quórum:

Responsável: FRANCISCO AMALIO GRIJO, LELIANE
KROHLING VIEIRA, ERLON JOSE PASCHOAL, ANA LAURA
NAHAS

Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro
1. ACÓRDÃO TC- 838/2018 – PLENÁRIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de
Vitória, relativas ao exercício de 2015, sob responsabilidade dos Srs. José Eduardo de Souza Oliveira e Josivaldo Barreto de Andrade, nos termos do inciso II, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando-se quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85, do mesmo
diploma legal;
1.2. Expedir RECOMENDAÇÕES ao atual gestor ou a
quem vier a lhe suceder:
1.2.1. Que adote providências para melhorar as informações a respeito das obras em andamento, apresentando
a descrição da obra e sua localização, em notas explicativas, por meio do arquivo “invimo ou resimo”;
1.2.2. Que adote as medidas administrativas necessárias
à elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações
de contas, do Relatório e Parecer Conclusivo do Contro-

1.3. Dar ciência aos interessados;
1.4. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(relator) e Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 25/09/2018
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 912/2018 – PLENÁRIO
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANAUL – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO DE 2015 – REGULAR – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2015, sob a responsabilidade de Ana Laura Nahas, Leliane Krohling Vieira e Erlon
José Paschoal.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo
de Contas, que expediu Relatório Técnico 316/2017 (ﬂs.
8/18) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação de Leliane Krohling Vieira e Erlon José Paschoal, para apresentação de justiﬁcativas quanto
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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ao seguinte achado:
Descrição do achado
3.3.1.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de contas anual
O indício de irregularidade apontados e também assinalado na Instrução Técnica Inicial 493/2017 (ﬂs. 22/23),
propiciaram a citação dos responsáveis para apresentação de justiﬁcativas, determinada monocraticamente
(Decisão Monocrática 869/2017- ﬂs.27/28).
Regularmente convocados (termos de citação 965/2017966/2017- ﬂs. 29/30), os responsáveis exercitaram o seu
direito de defesa, apresentando justiﬁcativas e documentos comprobatórios às ﬂs. 39/52.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 1187/2018,
opinou no sentido de que as contas do exercício de 2015
da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória sejam julgadas Regulares com Ressalvas com relação a Ana Laura
Nahas, Leliane Krohling Vieira e Erlon José Paschoal, com
fulcro no artigo 84, II da Lei Complementar nº 621/2012.
Ainda, sugere determinar ao atual gestor da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória, ou a quem venha a
sucedê-lo, que adote as medidas administrativas visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a que se refere o artigo 82, §2º da Lei Complementar
621/2012 c/c artigo 135, §4º do RITCEES e art. 5º da Res.
TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017.
O douto representante do Ministério Público de Contas,

Dr. Luciano Vieira, opinou pela Regularidade com Ressalva das contas de Leliane Krohling Vieira e Erlon José
Paschoal e pela Regularidade com relação a Ana Laura
Nahas, devendo ser expedida a determinação proposta
pela área técnica.
Após, vieram-me os autos para análise.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória, ora em discussão, referente ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade de Ana Laura
Nahas, Leliane Krohling Vieira e Erlon José Paschoal, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 316/2017, resultando na citação dos responsáveis Leliane Krohling Vieira e Erlon José
Paschoal com relação ao seguinte item:
3.3.1.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de contas anual
Base Legal: artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012
(DOE 19/03/2012 –alterada pela LC 658/2012) c/c art. 54
e 59 da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000.
Relatou a área técnica:
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle
Interno, encaminhado pelo gestor na presente Prestação
de Contas, veriﬁcou-se a existência do Relatório de Controle Interno – RELUCI, emitido pelo órgão de Controle
Interno, com a seguinte conclusão:
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
a responsabilidade Leonardo Caetano Krohling (interino), Secretário de Cultura, relativa ao exercício de 2015.
www.tce.es.gov.br

[...] Enumeramos dentre os fatos o quantitativo de relatórios emitidos por esta Controladoria, no qual eram 02
(dois), um relativo ao Chefe do Executivo e outro relativo aos Ordenadores de Despesa apresentado de maneira uniﬁcada, que, com a implementação da desconcentração, e, em atendimento a IN 34 TCE/ES, passaram a
ser produzidos 34 (trinta e quatro) documentos.
[...] Assim, em decorrência dos fatos narrados, a Controladoria apresenta este Relatório com signiﬁcativa limitação na abrangência da análise dos documentos contábeis sendo o exame insuﬁciente para um opinamento
conclusivo acerca da execução orçamentária, ﬁnanceira
e patrimonial. (g.n.)
No tocante às análises realizadas para emissão deste Parecer, somos da opinião que os trabalhos que englobam
as auditorias e achados do controle, foram executados
adequadamente.
Considerando a abstenção da unidade central do controle interno em emitir opinião sobre a prestação de contas
ora analisada, por não ter recebido os documentos em
tempo hábil e por deﬁciência operacional, conforme alegado, sugere-se CITAR os Srs. Leliane Krohling Vieira e Erlon José Paschoal, para que se justiﬁquem pela ausência
de tomada de medidas necessárias e suﬁcientes que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual.
As alegações de defesa apresentadas foram as seguintes:
A Instrução Normativa n° 28/2013 -TCEES que dispõe sobre a composição e a forma de envio das Prestações de
Contas alterou a forma de Prestação de contas dos gestores, com a desconcentração administrativa, conforme
inciso VIl do art. 1°c/c o § 4 do art 3°, incumbindo ao MuSegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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nicípio de Vitória a realizar a efetiva desconcentração.
O prazo para prestação e contas com a nova forma exigida na Instrução Normativa foi a partir do exercício 2015,
portanto, o exercício d 2014 foi executado e prestado
contas ao TCEES da forma determinada na Lei Municipal
nº.5983/2003 de forma concentrada.
A partir de 2015, ocorreu a efetivamente a implantação
da desconcentração
Administrativa do Município de Vitória, totalizando 34
(trinta e quatro) unidades gestoras. Com isso, o Município passou a emitir 1.386 documentos relativos à Prestação de Contas de todas as Unidades Gestoras (Contas
de Gestão), além do envio de mais 45 documentos referentes à Prestação de Contas do Prefeito (Contas de Governo).
Desta forma, foi necessário transferir todos os saldos patrimoniais de conta a conta da UG Prefeitura para as demais UGs individualizadas, assim como os restos a pagar,
saldos bancários, receitas, fechando um balanço único
em 2015 e efetuando a abertura do exercício de 2016,
com a separação das 34UGs com balanços distintos.
Tal movimentação ocasionou extrema demora na elaboração de todas as peças contábeis, o que impactou a demanda de todas as secretarias, conforme esclarecimentos, em anexo, prestados pela Contabilidade, no processo administrativo PMV n° 4264610/2017.
Ressaltamos que esta administração se programou para
enviar a prestação de contas dentro do prazo previsto na
Instrução Normativa n° 34/2015 - TCEES, como estabelecido no Decreto Municipal n° 16.506/2015 que dispõe
sobre o encerramento do exercício ﬁnanceiro de 2015,
e que em seus artigos 18 e 21 estabelecem os limites de

prazos para envio dos documentos à Controladoria Geral
do Município para emissão do Relatório e Parecer Conclusivo do Controle, conforme Decreto anexo.
Outrossim, registramos, que conforme relatório e parecer emitido pela Controladoria Geral a mesma absteve-se na análise de opinião sobre as demonstrações contábeis, entretanto os trabalhos que englobam as auditorias e achados do controle foram executados adequadamente. (g.n)
Da análise das justiﬁcativas entendeu a área técnica pela
manutenção da irregularidade:
Da análise da justiﬁcativa
O gestor alega que até o exercício do ano de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito e que a partir do ano de 2015, ocorreu a efetivamente a implantação da desconcentração administrativa nos
municípios, ampliando o número de unidades gestoras.
O gestor informa que a desconcentração aumentou
substancialmente a quantidade de documentos a serem
elaborados e apresentados na prestação de contas e que
isso impactou nos trabalhos de prestação de contas tendo em vista que passou de 01(um) para 34( trinta e quatro) UGs.
É passível de entendimento que um município do porte
de Vitória, quando da desconcentração, viesse a ter muito trabalho para produzir as documentações individualizadas por UG, no entanto, a implantação do controle interno foi determinada em 2011, conforme Resolução TC
227/2011.
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.
O controle interno é um sistema organizado para controlar os próprios atos dos órgãos públicos, analisando
www.tce.es.gov.br

se as despesas estão alinhadas com os princípios constitucionais da legalidade, economicidade e ﬁnalidade pública, e os seus responsáveis legais 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 (artigo 44
da LC 621/2012).
Entendeu a área técnica pela REGULARIDADE COM RESSALVA das contas de Ana Laura Nahas, Leliane Krohling
Vieira e Erlon José Paschoal, no exercício de funções de
ordenador de despesas, exercício de 2015, na forma do
artigo 84, II da LC 621/2012, devendo ser expedida determinação.
O Ministério Público de contas, por sua vez, entendeu
pela REGULARIDADE das contas de Ana Laura Nahas e
pela REGULARIDADE COM RESSALVA das contas de Leliane Krohling Vieira e Erlon José Paschoal, expedindo determinação proposta pelao Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia.
III. CONCLUSÃO
Pelos motivos acima expedidos e tendo em conta que
tem os administradores públicos o dever de observar o
disposto nas regras legais e regulamentares, acompanho
parcialmente o entendimento da área técnica e integralmente o Parecer do douto Ministério Público, tendo em
vista que a Senhora Ana Laura Nahas, titular da pasta,
não foi citada, portanto, não se pode imputar a ela responsabilidade pela irregularidade mantida.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória sob responsabilidade
de Ana Laura Nahas, relativa ao exercício ﬁnanceiro de
2015, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art.
84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se
a devida QUITAÇÃO à responsável, conforme artigo art.
85 da mesma lei.
Julgar REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação
de Contas Anual da Secretaria Municipal de Cultura de
Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2015, sob a
responsabilidade de Leilane Krohling Vieira e Erlon José Paschoal, nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO aos
responsáveis nos termos do art. 86 do dispositivo legal
retro mencionado, tendo em vista o reconhecimento da
impropriedade descrita abaixo:
3.3.1.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de contas anual
Base Legal: artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012
(DOE 19/03/2012 –alterada pela LC 658/2012) c/c art. 54
e 59 da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000.
DETERMINAR ao atual gestor da Secretaria Municipal de
Cultura de Vitória, ou a quem venha a sucedê-lo, que:
a) Adote as medidas administrativas visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a que se
refere o artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012
c/c artigo 135, §4º do RITCEES e art. 5º da Res. TCEES

227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na
Instrução Normativa TC 43/2017.

Laura Nahas, Leliane Krohling Vieira e Erlon José Paschoal.

3) DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.

Conforme acima exposto não foram apresentados elementos suﬁcientes ao afastamento as seguintes irregularidades:

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição Relator
VOTO VOGAL DO CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória - SEMC, sob a responsabilidade da senhora Ana Laura Nahmas (01/01 a
22/02), senhora Leliane Krohling Vieira (23/02 a 08/03;
13/07 a 28/07 e a partir de 20/10) e senhor Erlon José
Paschoal (12/03 a 19/10 e 07/12 a 11/12), referente ao
exercício ﬁnanceiro de 2015.
No Relatório Técnico 00316/2017-5 a área técnica apontou indícios de irregularidades, originando a Instrução
Técnica Inicial - ITI 00493/2017-3 para a citação dos responsáveis.
Em atenção aos Termos de Citação 00965/2017-5 e
00966/2017-1, os gestores encaminharam os documentos e justiﬁcativas, as quais foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 01187/2018-1, opinando para que as contas sejam julgadas regulares com ressalvas, concluindo nos
seguintes termos:

2.1 - Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de contas anual.
Desta forma, quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se, que este Egrégio Tribunal julgue REGULARES COM RESSALVA as contas de. Ana Laura Nahas, Leliane Krohling Vieira e Erlon
José Paschoal, no exercício de funções de ordenador de
despesas, exercício de 2015, na forma do artigo 84, II, da
Lei Complementar Estadual 621/2012, uma vez que a irregularidade mantida, em relação ao item 2.1 desta instrução, não representa grave infração à norma legal.
E, ainda, com fundamento no artigo 86 da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 162, §2º do RITCEES, considerando o exposto no item 2.1 desta instrução, que seja determinado ao atual gestor, ou quem venha a sucedê-lo:

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Que adote as medidas administrativas visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de
contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a que
se refere o artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012
c/c artigo 135, §4º do RITCEES e art. 5º da Res. TCEES
227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na
Instrução Normativa TC 43/2017.

Foi examinada a Prestação de Contas Anual, exercício de
2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 297/16
e alterações posteriores, sob a responsabilidade de Ana

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o em. procurador Luciano
Vieira elaborou o parecer PPJC 02058/2018-2 e manifes-

www.tce.es.gov.br
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tou-se de acordo com área técnica.
Incluído o presente processo na 24ª sessão do Plenário
ocorrida em 24/07/2018, o conselheiro relator em substituição João Luiz Cotta Lovatti apresentou o voto acompanhando parcialmente a área técnica e o Ministério Público de Contas, com a sugestão do julgamento pela regularidade das contas para a senhora Ana Laura Nahmas
e regularidade com ressalvas para senhora a Leliane
Krohling Vieira e senhor Erlon José Paschoal, e ainda,
emissão das determinações constantes na Instrução Técnica Conclusiva 01187/2018-1.
Divirjo do voto do relator quanto ao julgamento das contas pela regularidade com ressalvas e pela emissão de
determinações à Secretaria Municipal de Cultura de Vitória, pois o exercício de 2015 é o primeiro para qual se
exigiu a apresentação do parecer conclusivo de controle interno.
E ainda, o Estado, por meio da Lei Complementar
856/2017, estabelece que as contas devam estar acompanhadas do relatório e parecer conclusivo da unidade
técnica contendo os elementos indicados nos atos normativos deste Tribunal, sendo certo que o Decreto 4131R, de 18/07/2017, que a regulamentou, determina que
os órgãos e entidades da administração do Estado devem instituir as unidades de controle interno no prazo
de 60 (sessenta) dias, sendo esta a razão para se expedir RECOMENDAÇÕES, pois ainda não há comprovação
de que esta foi instituída, mas há um comando normativo que indica que o Estado tem adotado as medidas para sua efetivação.
Diante do exposto, por simetria à Lei Complementar
nº 856/2017, regulamentada pelo Decreto 4131-R de
18/07/2017, e, por critério de isonomia em relação a ou-

tros processos julgados recentemente nesse Colegiado
(TC 4981/2016, TC 7096/2016), entendo que este item
deve ser julgado regular, sendo expedido recomendações.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta Deliberação que submeto à
sua consideração.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
7124/2016, DECIDEM os conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária em:
1. Julgar REGULARES as contas da Secretaria Municipal
de Cultura de Vitória, referente ao exercício de 2015, sob
responsabilidade pela gestão dos atos administrativos,
ﬁnanceiros, orçamentários e patrimoniais a senhora Ana
Laura Nahmas, senhora Leliane Krohling Vieira e senhor
Erlon José Paschoal, nos termos do artigo 84, inciso I,
da Lei Complementar Estadual 621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal.
2. RECOMENDAR à Secretaria Municipal de Cultura de
Vitória, que adote medidas administrativas visando a
elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações
de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno
a que se refere o artigo 82, §2º da Lei Complementar
621/2012 c/c artigo 135, §4º do RITCEES e art. 5º da Res.
TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017.
Dar ciência aos interessados e, após os trâmites legais,
arquive-se.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
www.tce.es.gov.br
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Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
7124/2016, DECIDEM os conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária em:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória, referente ao exercício de 2015,
sob responsabilidade pela gestão dos atos administrativos, ﬁnanceiros, orçamentários e patrimoniais a senhora Ana Laura Nahmas, senhora Leliane Krohling Vieira e
senhor Erlon José Paschoal, nos termos do artigo 84, inciso I, da Lei Complementar Estadual 621/2012, dando
quitação aos responsáveis, nos termos do artigo 85 do
mesmo diploma legal.
1.2. RECOMENDAR à Secretaria Municipal de Cultura de Vitória, que adote medidas administrativas visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a que se refere o artigo 82, §2º da Lei Complementar
621/2012 c/c artigo 135, §4º do RITCEES e art. 5º da Res.
TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017.
1.3. Dar ciência aos interessados e, após os trâmites legais, arquive-se.
2. Por maioria. Nos termos do voto vencedor do conselheiro Domingos Augusto Taufner, que encampou e proferiu o voto vogal disponibilizado pelo conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Parcialmente vencido o relator, que votou pela regularidade com ressalva
para Leliane Krohling Vieira e Erlon Jose Paschoal, com
expedição de determinação, subscrevendo o parecer do
MPEC.
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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3. Data da Sessão: 24/07/2018 - 24ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Interessado: ELIAS DAL COL [JOSIMADSONN MAGALHAES DE OLIVEIRA (OAB: 18957-ES)]

4. Especiﬁcação do quórum:

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

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(relator) e Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relatora
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 25/09/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 894/2018 – PLENÁRIO
Processos: 08170/2017-4, 07615/2011-8
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
UG: PME - Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC
1017/2017 – SEGUNDA CÂMARA – PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA – ADMISSIBILIDADE – CONHECIMENTO – NEGAR PROVIMENTO – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo - MPC,
em face do Acórdão TC 600/2017 – Segunda Câmara
proferido no bojo do processo TC 7615/2011 (Representação), o qual dispõe do seguinte teor em sua parte dispositiva:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC7615/2011, ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dezessete de maio de dois mil
e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Considerar improcedente a Representação, nos termos do inciso I do artigo 95 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas;
2. Recomendar à Administração do município de Ecoporanga que:
2.1 Promova capacitações periódicas para seus servidores, principalmente em áreas estratégicas, tais como aswww.tce.es.gov.br

sessorias jurídica e contábil;
2.2 Promova a reestruturação de seu quadro de pessoal,
de modo que atenda satisfatoriamente a demanda existente, inclusive com o acréscimo de servidores efetivos
na área contábil, com a ﬁnalidade de ter uma melhor organização administrativa para prestar serviços de maneira eﬁciente à população local. Porém, respeitando os limites de gasto com pessoal previsto na LRF.
3. Dar ciência aos interessados;
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Inicialmente, foi proferido Despacho 60118/2017-4,
oportunidade em que restou atestada a tempestividade
do Pedido de Reexame outrora interposto, restando determinada a devida análise e instrução recursal.
Nos termos da Decisão Monocrática 1726/2017-1, notiﬁquei o Sr. Elias Dal’Col, ora recorrido, para apresentar contrarrazões, o qual deixou transcorrer em branco o
prazo, nos termos do Despacho 641/2018-1.
Ato contínuo, encaminhados os autos para a manifestação técnica, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e
Consultas – NRC prolatou a Instrução Técnica de Recurso
68/2018-2 e apresentou a seguinte conclusão:
Diante do exposto, opina-se pelo conhecimento do presente Pedido de Reexame, para no mérito lhe dar provimento parcial, não acatando o pedido de conversão dos
autos em tomada de contas especial , com a consequente obrigação de ressarcimento que desse ato redundaria,
acatando, contudo, o pleito que diz respeito à determinação ao atual Prefeito de Ecoporanga que se abstenha
de terceirizar atividades próprias da Administração Pública, em especial, serviços contábeis.
Considerando a manifestação técnica, submeti o feito ao
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crivo do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
– MPC que, por meio do Parecer 2027/2018-7, se pronunciou pelo conhecimento do Pedido de Reexame e, no
mérito, pelo total provimento e consequente reforma do
acórdão recorrido a ﬁm de converter o feito em tomada
de contas especial, imputar ao Sr. Elias Dal’Col o ressarcimento do débito, multa e determinação para se abster
de terceirizar.
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 ADMISSIBILIDADE
Quanto ao cabimento, veriﬁca-se que o Pedido de Reexame é cabível contra decisões de mérito proferidas em
processos de ﬁscalização e de consulta, nos termos do
art. 408 do Regimento Interno do TCEES aprovado pela
Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013.
No caso, o presente recurso foi interposto contra o Acórdão TC 600/2017 – Segunda Câmara, prolatado nos autos do processo TC 4827/2009, mostrando-se, assim, cabível.
Quanto à tempestividade, veriﬁco que a entrega dos autos para vista pessoal do MPC para ciência do Acórdão
TC 1017/2017 – Segunda Câmara, proferido nos autos
do processo TC 7615/2011 (Representação), ocorreu no
dia 21/08/2017.
O Recorrente interpôs o Pedido de Reexame na data de
31/10/2017, respeitando o prazo legal de trinta dias, como prevê o artigo 408, § 2º, do Regimento Interno desta
Corte de Contas, in verbis:
Art. 408. Caberá pedido de reexame, sem efeito suspensivo, da decisão de mérito proferida em processos de ﬁscalização e de consulta.
[...]

§ 2º O recurso de reconsideração poderá ser interposto
pelo responsável, pelo interessado, pelo sucessor ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, no prazo de trinta dias, contados na forma prevista na Lei Orgânica do
Tribunal.
Assim, no caso dos autos, constata-se que o pleito atende às hipóteses de cabimento – uma vez que interposto
em face de decisão de mérito proferida em processo de
ﬁscalização –, tempestividade – já que observado o prazo de 30 (trinta) dias – e legitimidade – pois formulado
pela parte interessada.
Acrescenta-se que além disso, a petição inicial contém
o nome e a qualiﬁcação do recorrente, os fundamentos
de fato e de direito e traz conclusão compatível com a
narrativa dos fatos, cumprindo, por isso, os pressupostos recursais.
Assim, estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que seja admitido, conheço o presente
Pedido de Reexame.
II. 2 MÉRITO
Quanto ao mérito, veriﬁca-se que o recorrente, em síntese, assinalou em suas razões recursais a ocorrência de
erro in judicando na elaboração do acórdão recorrido,
uma vez que, diante da farta documentação constante
dos autos originários, estaria comprovado o dano injustiﬁcado ao erário quando da contratação de serviços terceirizados de contabilidade para o Município de Ecoporanga.
O recorrente alega que a assessoria contábil contratada
desempenhou atividades permanentes, contínuas e inerentes à atividade-ﬁm o Município, sendo que a escassez
de pessoal e baixos salários não autorizam, por si sós, as
www.tce.es.gov.br

contratações de assessorias.
Destaca que a terceirização se trata de prática reiterada no Município de Ecoporanga, citando os autos TC
1633/2014 e TC 11670/2015, razão pela qual requer a
reformulação do acórdão recorrido para conversão do
processo em tomada de contas especial e consequente
imputação de débito aos responsáveis no montante de
R$ 30.300,00 (trinta mil e trezentos reais), além de determinação ao executivo municipal que se abstenha de
terceirizar serviços de natureza contábil.
Ao ﬁnal requer:
[...] seja o presente pedido de reexame recebido, conhecido e provido para reformar o v. Acórdão TC-600/2017
– 2ª CÂMARA para converter o feito em tomada de contas especial, com a consectária imputação de débito
aos responsáveis no montante de R$ 30.300,00, bem
como aplicar-lhe multa proporcional ao dano e pecuniária, tudo nos termos da lei.
Requer, ainda, seja determinado ao atual Prefeito de
Ecoporanga que se abstenha de terceirizar, mediante
execução indireta, atividades relacionadas às carreiras próprias da Administração Pública, notadamente
serviços de natureza contábil, nos termos do artigo 87,
IV, da LC n. 621/2012.
A ITR 68/2018-2, informa que a questão foi amplamente
debatida no âmbito dessa Corte de Contas, no Estudo de
Jurisprudência 028/2017, inclusive, e apresenta repositório jurisprudencial, demonstrando que seus órgãos colegiados tendem a avaliar os aspectos do caso concreto,
admitindo a contratação para suprir deﬁciência transitória de estrutura de pessoal e ainda:
Nesse diapasão, conquanto no mundo ideal a conSegunda-feira, 1 de outubro de 2018

59

ATOS DO PLENÁRIO

tratação das empresas com o ﬁm de assessorar e prestar
consultoria à prefeitura se revista de aparente ilicitude,
uma vez que substitui por contratos celebrados com terceiros, atividades típicas de servidor público, por medida de equidade, considerando a existência de um único servidor público para se desincumbir de todas as rotinas, atividades e exigências próprias da contabilidade do
município, que se aplique ao recorrido, os mesmos fundamentos jurídicos das decisões que elidiram responsabilidades de outros gestores em casos que tais.
Atente-se que está se falando da contabilidade de uma
Prefeitura, não de Câmara, autarquia ou algo que lhes
equivalha em porte. (grifo nossos)
Conclui pelo conhecimento e provimento parcial do pedido de reexame, uma vez que afasta o ressarcimento
ante à aplicação da equidade, porém sugere a determinação ao executivo municipal para se abster de terceirizar atividades próprias da Administração, arguindo que:
Lado outro, não há como se manter o aspecto meramente recomendatório do Acórdão guerreado ( TC
600/2017-2), pois como se disse, a terceirização é ilícita,
mas tolerada no caso concreto, tão somente por equidade.
Assim sendo, deve o Tribunal de Contas determinar ao
atual prefeito de Ecoporanga, não só que se abstenha
de terceirizar atividades relacionadas às carreiras da Administração Pública, notadamente as contábeis, como a
adoção de medidas adequadas a sua realidade, observadas as regras da LRF e evitando solução de continuidade, a ﬁm de que tais espécies de prestação ocorram
exclusivamente por agentes públicos.
Ressalto que já proferi votos favoravelmente à terceiri-

zação de serviços de assessoria contábil em outras oportunidades, porém, sempre diante das especiﬁcidades do
caso concreto.
Na hipótese deste caso, conforme também relembrado
pelo MPC, em episódio similar, ocorrido no ano de 2015,
proferi voto vista nos autos do Processo TC 11670/2015
não acolhendo as justiﬁcativas dos responsáveis do Poder Executivo de Ecoporanga, notadamente diante da
existência do Acórdão TC 319/2014 TCEES – Plenário.
Ou seja, entendi à época que a Prefeitura de Ecoporanga tinha plena ciência da ilicitude da terceirização, uma
vez que no exercício anterior, 2014, já tinha sido alertada
quanto à irregularidade.
Ocorre que agora tratamos de fatos ocorridos nos exercícios de 2010 e 2011.
Tendo em vista que se trata de exercícios anteriores à
2014, quando, de fato, fora recomendado aos gestores
municipais a abstenção de contratar serviços cujas competências são próprias de servidores ocupantes de cargo público, por equidade, opino em consonância com a
área técnica, pelo afastamento do ressarcimento.
Valho-me dos fundamentos apontados pelo Cons. Relator Domingos Augusto Taufner, no voto originário nos
autos TC 7615/2011:
Por oportuno, destaco a existência de precedentes desta Corte de Contas no sentido de julgar regulares com
ressalvas os atos de gestão por meio do qual se apurava possível irregularidade do gestor, como no caso ora
em análise, conforme Acórdão TC 330/2012, como também o Acórdão TC 0285/2013, o qual considerou parcialmente procedente a representação apresentada sobre o
mesmo tema, sempre levando em consideração as pecuwww.tce.es.gov.br

liaridades que se apresentou em cada caso.
Igualmente, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em julgados recentes, entendeu pela regularidade
com ressalvas ao julgar assuntos semelhantes – contratação de assessoria contábil, mais especiﬁcamente
nos acórdãos 1392/2012 e 1530/2012, de relatoria do
Em. Conselheiro Marcos Nóbrega e o acórdão 517/2012,
de relatoria do Em. Conselheiro Valdecir Pascoal.
Ademais, entendo que extrapola a razoabilidade exigir
que um único contador venha a suprir toda a demanda
existente no setor contábil, por menor que seja o órgão
contratante, não somente pela extensão dos serviços a
serem executados, mas pela complexidade exigida pelas
inúmeras alterações legislativas ocorridas nos últimos
anos, que tornaram mais complexos os sistemas de controle de gastos públicos, exigindo maiores conhecimentos nesta área.
Até mesmo porque o único contador concursado atuante no executivo municipal de Ecoporanga, Sr. Murilo
Cabral Lacerda, alegou, em suas justiﬁcativas que originaram a representação, que não tinha qualiﬁcação para
atender às demandas em razão de não lhe ter sido oportunizado o aprendizado (TC 7615/2011, ﬂs.03):
“Ab initio”, quando da sua posse em 30/04/2009 até a
presente data o contestante jamais foi encaminhado para capacitação para exercer a função de contador, sempre exerceu atribuições contábeis ligada à parte operacional, tendo apoio de uma funcionária antiga no setor
contábil cuja mesa se quer possui o curso técnico contábil, (sic)
Em função do contestante não possuir qualquer experiência de contabilidade pública, as atribuições de
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60

ATOS DO PLENÁRIO

analise dos saldos de contas, ajustes de saldo e encerramento do balanço ﬁcavam a cargo de empresas contratadas e, por razões as quais desconhecemos o município de Ecoporanga/ES na atual gestão sempre se negou a inscrever o CONTADOR aprovado em concurso público nos cursos de capacitação contábil. (sic)
Ademais, sequer se questionou nos autos originários
inexecução contratual, razão pela qual entendo que os
serviços foram prestados, não cabendo locupletamento
do ente da Administração.
Razões pelas quais deixo de acolher o pedido de conversão dos autos em tomada de contas e da consequente
imputação de ressarcimento de débito.
Também invocando a equidade e a segurança jurídica,
entendo pertinente a manutenção da recomendação,
haja vista que no mesmo sentido foi a decisão aplicada
no ano de 2014, nos autos do Processo TC 1633/2014,
do qual originou o Acórdão 319/2014 e também recomendou aos gestores a abstenção de licitar objeto de
competência própria de servidores ocupantes de cargo
público.
Razões pelas quais deixo de acolher o pedido de encaminhar determinação aos atuais gestores do Município
de Ecoporanga, mantendo, portanto, incólume o Acórdão TC 600/2017 – Segunda Câmara.
Diante do exposto, divergindo do entendimento técnico
e ministerial, para no mérito, não dar provimento ao recurso interposto.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo parágrafo §2°, do artigo 409, da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno), divergindo do entendi-

mento técnico e ministerial e VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÂO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER do Pedido de Reexame, nos termos do
art. 161, art. 162, c/c art. 165, todos da LC nº 621/2012;
1.2. Quanto ao mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Pedido de Reexame, mantendo incólume o Acórdão TC
600/2017 – Segunda Câmara;
1.3. Dar CIÊNCIA ao recorrente e ARQUIVAR o feito após
seu trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencidos
os conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo e o
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que
acompanharam a área técnica, pelo provimento parcial
ao recurso com expedição de determinação.
3. Data da Sessão: 24/07/2018 - 24ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 25/09/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 897/2018 – PLENÁRIO
Processos: 01602/2005-5, 00791/2005-4, 05721/20041, 02812/2004-8, 01576/2004-8
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2004
UGs: CAPAAC - Centro de Atendimento Psiquiátrico Doutor Aristides Alexandre Campos, CPF - Hospital Pedro
Fontes, CREFES - Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo, HAB - Hospital Adauto Botelho, HABF - Hospital Antônio Bezerra de Farias, HDRC – Hospital
Doutora Rita de Cássia, HDS - Hospital Doutor Dório Silva, HIMABA - Hospital Geral e Infantil Dr. Alzir Bernadino Alves, HINSG - Hospital Infantil Nossa Senhora da Gló-
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ria, HJSN – Hospital Doutor João Dos Santos Neves, HMSA - Hospital e Maternidade Silvio Avidos, HRAS – Hospital Doutor Roberto Arnizaut Silvares, HSJC - Hospital São
José do Calçado, HSL - Hospital São Lucas, UG-1841 - Instituto Estadual de Saúde Pública e Unidades Hospitalares Vinculadas, UIJM - Unidade Integrada de Jerônimo
Monteiro
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: JOAO FELICIO SCARDUA [DEUSA REGINA
TELES LOPES (OAB: 14774-ES)]
Interessado: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ENIVALDO EUZEBIO DOS ANJOS
Terceiro interessado: MAX-FER COMERCIAL LTDA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – JURISDICIONADO: INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA (IESP) E UNIDADES HOSPITALARES VINCULADAS)
- EXERCÍCIO DE 2004 – PRESCRIÇÃO – AFASTAR RESPONSABILIDADE – AFASTAR IRREGULARIDADES – EXTINGUIR SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – REGULARES
COM RESSALVA – DEIXAR DE DETERMINAR – NÃO INSTAURAR TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – NOTIFICAR ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual (TC 1602/2005) e dos Atos de Gestão (TC 5721/2004),
referente ao exercício ﬁnanceiro de 2004 do INSTITUTO
ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA (IESP) E UNIDADES HOSPITALARES VINCULADAS, que tem como apensos os processos: TC 5721/2004 em cujos autos encontram-se
as auditoria do IESP e demais unidades vinculadas; TC

1576/2004 que trata de Solicitação de Auditoria no IESP;
TC 00791/2004 que trata da Solicitação de Auditoria no
Hospital São Lucas e TC 2812/2004 que trata da Auditoria Especial no HEMOES, cujo ordenador de despesas era
o Sr. João Felício Scárdua.
A Instrução Técnica Inicial ITI 13/2006, reuniu as supostas
irregularidades veriﬁcadas na Prestação de Contas Anual — Processo TC nº 1602/2005, os indícios de irregularidade levantados nos Relatórios dos Planos de Auditoria
nº 349/2004, 023/2005, 194/2005, 195/2005, 196/2005,
197/2005 e 342/2005 — Processo TC nº 5721/2004, como também os fatos que ensejaram a Solicitação de Auditoria no IESP — Processo TC nº 1576/2004.
Após, com ﬁto de ofertar o contraditório e a ampla defesa, o Plenário deste Tribunal de Contas proferiu Decisão Preliminar TC 245/2006 (ﬂs. 3217), determinando a
citação do Sr. João Felício Scárdua, dando-lhes 45 dias
para este apresentar justiﬁcativas sobre os fatos referidos na ITI.
Após a devida citação, conforme o documento de ﬂs.
3220, o gestor apresentou suas justiﬁcativas e documentos às ﬂs. 3227/4823.
Em razão das justiﬁcativas apresentadas, foram os autos
remetidos a 2ª. Controladoria Técnica para manifestação
conclusiva, fato efetivado por meio da INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA N° 2265/2007 (ﬂs. 4930/5192) que
em razão da manutenção de grande parte das irregularidades apontadas na inicial, concluiu, em síntese apertada, como segue:
CONCLUSÃO
[...]
Com base no Art. 59, III, “a” e “b” da Lei Complemenwww.tce.es.gov.br

tar nº 32/93, sugerimos que sejam julgadas irregulares
as contas do Instituto Estadual de Saúde Pública e Unidades Hospitalares Vinculadas, exercício 2004, sob responsabilidade do Sr. João Felício Scárdua. Opinamos ainda pela aplicação de multa a ser dosada pelo Conselheiro Relator da matéria, conforme a previsão do Art. 96, I,
II e III da Lei Complementar nº 32/93 e a devolução de
R$ 992.348,39, equivalentes a 666.621,97 VRTEs, conforme o detalhado nos itens A.4 letra a, A.5 letra a, A.6
letra a, C.8 letra b, E.1 letra c, E.7 letra c, F.5 letra c, F.6
letra b, F.6 letra c, F.7 letra a, G.2 letra b, H.1 letra b, J.1
letra c e K.2 letra b, desta Instrução Técnica Conclusiva.
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
No item A.11 letra “a” desta Instrução Técnica Conclusiva, opinamos que seja determinado ao órgão central de
controle interno a instauração de uma Tomada de Contas Especial. Tal sugestão advêm da constatação do dispêndio de recursos públicos na ordem de R$ 445.500,00,
que equivalem a 299.274,48 VRTEs, através de despesa ilegítima e antieconômica, que enseja ressarcimento.
Esclarecemos que o ordenador de despesas não apresentou justiﬁcativa para a irregularidade, como também
não tomou providências para solucionar a questão. A
proposição da Tomada de Contas Especial está consubstanciada no art. 51, § único e art. 53, inciso “IV” da Lei
Complementar 32/1993, tendo como objetivo a apuração da responsabilidade de ressarcimento do ordenador
de despesas e da entidade privada contratada.
Quanto ao item C.9 letra “a” desta Instrução Técnica
Conclusiva, sugerimos que seja determinado ao órgão
central de controle interno a instauração de uma Tomada de Contas Especial. Esta sugestão advêm da constatação do dispêndio de recursos públicos na ordem de R$
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113.625,00, equivalente a 76.330,11 VRTEs, através de
despesa ilegítima e antieconômica, que enseja ressarcimento. Ressaltamos que o ordenador de despesas apresentou justiﬁcativas insatisfatórias para os fatos, não
tendo tomado as providências cabíveis para solucionar
a questão. A proposição da Tomada de Contas Especial
está consubstanciada no art. 51, § único e art. 53, inciso “IV” da Lei Complementar 32/1993, tendo como objetivo a apuração da responsabilidade de ressarcimento
do ordenador de despesas e das empresas contratadas.
Ressaltamos, que no caso do não acolhimento por parte do Exmo Conselheiro Relator quanto as sugestões de
Tomada de Contas Especiais, os valores dos ressarcimentos das sugestões acima devem ser imputados ao ordenador de despesas.
Diante das justiﬁcativas apresentadas para a irregularidade A.18 a Cheﬁa da 2ª Controladoria Técnica encaminhou à Controladoria Geral Técnica, através da Comunicação Interna nº 18/2006, os fatos levantados no Relatório do Plano de Auditoria nº 23\2005, quanto ao Processo nº 24603783 - Convênio nº 17/04, relativa a conclusão da obra do Posto de Saúde do Município de Mucurici, onde sugeriu o envio das informações da referida
obra à 9ª Controladoria Técnica (Engenharia). Até a ﬁnalização desta Instrução Técnica Conclusiva não foram encaminhadas as averiguações da referida Controladoria.
RECOMENDAÇÕES
Sugerimos que as recomendações abaixo sejam encaminhadas ao atual Secretário Estadual de Saúde:
I - RECOMENDAÇÕES DA ANÁLISE CONTÁBIL.
A – Nas Prestações de Contas do Hospital Adauto Botelho, do Hospital Dr. Dório Silva, do Hospital São Lucas,

do Hospital e Maternidade Silvio Avidos e do Centro de
Atendimento Psiquiátrico Dr. Aristides Alexandre Campos, com situações similares, não é feita a distinção entre bens de propriedade do IESP/SESA e os de propriedade das referidas Unidades.
Recomendamos, assim, a adoção de práticas que visam
à correta identiﬁcação dos bens constantes do Patrimônio de cada Unidade:
A – 1) Manutenção de numeração própria de Patrimônio, seqüencial e única;
A – 2) Manutenção de cadastro de Bens de Terceiros sob
responsabilidade da unidade;
A – 3) Regularização da documentação comprobatória
das entradas de Bens no Patrimônio, seja por transferência, por doação ou por compra;
A – 4) Atualização de seu Patrimônio, através de processo de avaliação dos bens existentes, atribuindo valor aos
que se encontram em bom estado e baixando os inservíveis;
A – 5) Apuração de responsabilidades no caso de perda,
roubo, extravio, desaparecimento de bens sob responsabilidade da unidade;
A – 6) Manutenção de controle e acompanhamento das
incorporações e baixas de bens;

B – Recomendamos à Colônia Pedro Fontes no que diz
respeito ao tratamento dado aos Equipamentos e Materiais Permanentes adquiridos:
B – 1) Que todos sejam recebidos, conferidos e armazenados pelo setor de Almoxarifado até o seu devido tombamento pelo setor de Administração Patrimonial.
B – 2) Que sejam registradas suas entradas e saída no Almoxarifado e que integrem seu saldo ﬁnal os que porventura estejam sob sua guarda no encerramento do
exercício ﬁnanceiro.
C – Recomendamos ao Centro de Atendimento Psiquiátrico Dr. Aristides Alexandre Campos, no que diz respeito ao tratamento dado aos medicamentos de distribuição gratuita, que todo e qualquer material de consumo, seja ele adquirido com recursos da Unidade, ou ainda por doação, independente da destinação que venha
a ter, seja mantido em Almoxarifado, registrada sua entrada e saída, e integre seu saldo ﬁnal se porventura nele
permanecer até o encerramento do exercício ﬁnanceiro,
sendo, conseqüentemente, feito o devido registro contábil de cada um desses fatos quando ocorrido.
RECOMENDAÇÕES RELATIVAS AO RELATÓRIO DE AUDITORIA:

A – 7) Levantamento do Inventário Patrimonial no encerramento do exercício, contendo n.º de Patrimônio, processo, descrição, valor unitário, data de aquisição, incorporações, baixas e possíveis divergências, de forma detalhada, indicando a unidade e as pessoas designadas para
elaboração do referido Inventário;

II – (Item A.2 – b) Recomendamos que seja providenciado junto às unidades hospitalares qualquer recurso de infra-estrutura elétrica, “no break”, gerador auxiliar ou de emergência, que possibilite o funcionamento
dos equipamentos de refrigeração mesmo com a falta de
energia elétrica. Tal providência visa evitar a exposição
dos medicamentos que necessitam de refrigeração aos
problemas da rede elétrica.

A – 8) Realização dos ajustes contábeis, se necessário.

III – (Item A.8 – a) Recomendamos que a substituição de
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medicamentos seja precedida de uma análise minuciosa, vislumbrando o aspecto técnico, o custo e o benefício, assim como os ressarcimentos efetuados pelo Ministério da Saúde para cada caso.
IV – (Item A.24 – a) Recomendamos que os valores dos
contratos de terceirização de mão-de-obra relativos à
substituição de servidores e empregados públicos sejam contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal”,
atendendo desta forma o preceito do art. 18, §1º, da Lei
Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
V – (Item A.24 – g) Recomendamos que os contratos ﬁrmados sejam ﬁscalizados de maneira mais efetiva, através da designação de servidores para acompanhar a execução dos mesmos, privilegiando desta forma a correta
execução do objeto contratado e a correta liquidação da
despesa.
VI – (Item F.1 – b) Recomendamos que o histórico dos
valores de produção da Cooperativas sejam levados em
consideração na análise do quantitativo de proﬁssionais
que serão posteriormente contratados.
Seguindo os tramites regimentais, a Procuradoria de
Justiça de Contas, manifestou-se por meio do PARECER N° 4553/2007 (ﬂs. 5195/5197) encampando em todos os seus termos a Instrução Técnica Conclusiva n. º
2265/2007.
Os autos integraram a pauta de julgamento da 64ª Sessão Ordinária de 2009, realizada em 27/08/2009, quando o interessado e sua advogada realizaram sustentação
oral e, em decorrência, foram juntados notas taquigráﬁcas e documentos (ﬂs. 5259/5457 — Vols. XXIX e XXX).
Após a juntada de novos documentos, bem assim das

alegações em sede de defesa oral, a 2ª Controladoria Técnica emitiu a Manifestação Técnica Preliminar
MTP 73/2011, a Manifestação Técnica de Defesa MTD
21/2011- aborda exclusivamente os aspectos da análise contábil e a Manifestação Técnica de Defesa MTD
22/2011 - se debruça sobre a análise dos argumentos relativos aos atos de gestão. Tais manifestações apresentam divergência de entendimento quanto a necessidade
de reinício da instrução processual, para atingir os dirigentes das unidades vinculadas ao IESP.
Após, foram os autos remetidos ao Ministério Público
de Contas, cuja manifestação por meio do Parecer PJC
0413/2011, em síntese é a que segue:
[...]
Com a acuidade que lhe é peculiar, o corpo instrutivo da
2ª Controladoria Técnica, após análise dos documentos
de natureza contábil e ﬁnanceira que compõe a prestação de contas anual da autarquia, bem como dos atos de
gestão praticados no exercício ﬁnanceiro, apurou a violação de inúmeras normas de direito ﬁnanceiro e da Lei de
Licitação, bem assim de princípios constitutucionais de
estatura constitucional, v.g. princípio do concurso público, o que constitui mácula gravíssima e insanável.
Infere-se, portanto, que as irregularidades que conspurcam a prestação de contas anual, ora analisada, subsumem-se à norma do art. 59, III, “a” e “b”, da Lei Complementar nº. 32/93.
Lado outro, no tocante à responsabilização dos dirigentes das Unidades Hospitalares Vinculadas ao IESP, são
consistentes os argumentos da 2ª Controladoria Técnica
na MTD nº. 22/2011 no sentido de não integrá-los à presente relação processual.
www.tce.es.gov.br

Com efeito, no que se refere aos atos de gestão, restou consignado pelo corpo técnico que as irregularidades enumeradas no item III da ITC nº. 2265/2007 “embora estejam dispostas por unidades hospitalares e IESP
(A — IESP; B — CREFES; C — HINSG; D — Adauto Botelho; E — HDS; F — HSL; G — HIABA; H — HABF; I — CPF;
J — HRAS; e K — HMSA), referem-se a atos de gestão de
competência do Sr. João Felício Scárdua, na qualidade de
Diretor Presidente do IESP.”
Por outro lado, quanto às irregularidades de aspectos
contábeis, ﬁcou registrado que “a responsabilidade dirigida aos Diretores passou a ser-lhes atribuída a partir de
03 de março de 2004, com a publicação do Decreto Estadual nº 1.289-R, tendo sido conﬁrmada pela Lei Complementar Estadual nº 288, publicada em 22 de junho
de 2004, representando este exercício um momento de
transição em que, de fato, o IESP ainda centralizava procedimentos contábeis, tendo, inclusive, encaminhado as
contas apresentadas.”
Desse modo, não se mostra útil, nem efetivo, o chamamento dos aludidos ordenadores de despesa ao processo, sobretudo porque, ao ﬁnal, não lhes poderia ser imputada nenhuma responsabilidade pela prática dos aludidos atos que, naquela época, a despeito das leis que
concediam autonomia administrativa às Unidades Hospitalares, estavam concentrados no IESP.
De todo modo, a preocupação da CGT quanto aos possíveis danos ao erário decorrentes das falhas contábeis
apontadas são relevantes. A questão se resolve, porém,
com a determinação, para a instauração de tomadas de
contas, solução está já sugerida pela 2ª CT para apuração
de eventuais danos decorrentes do item C.9 letra “a” da
Instrução Técnica Conclusiva.
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Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
1 - sejam julgadas IRREGULARES, com fulcro no art.
59, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Lei Complementar nº
32/93, as contas do Instituto Estadual de Saúde Pública –
IESP e das respectivas Unidades Hospitalares Vinculadas,
referente ao exercício de 2004, sob responsabilidade do
Sr. João Felício Scárdua;
2 - seja condenado o Sr. João Felício Scárdua a ressarcir
aos cofres estaduais a importância R$ 445.500,00, que
equivalem a 299.274,48 VRTEs,, aplicando-lhe, cumulativamente, multa proporcional ao dano, na forma do
art. 62 e 95 da Lei Complementar nº. 32/93;
3 - seja cominada multa pecuniária ao responsável, na
forma dos arts. 62 e 96, I, II e III, da Lei Complementar
nº. 32/93;
4 - nos termos dos arts. 46 e 48, IV, da LC nº. 32/93 c/c a
Instrução Normativa TC nº. 08/08, seja determinado ao
Órgão Central de Controle Interno, para adotar providências, em caráter de urgência, para a INSTAURAÇÃO DE
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, em razão de danos causados ao erário conforme item C.9, letra “a”, da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 2265/2007 e Itens 2.3.2.1;
2.4.2.1; 2.5.2.1.C; 2.10.2.1; 2.3.2.2; 2.5.2.2.A; 2.5.2.2.B;
2.10.2.2; 2.15.2.1; 2.2.2.1; 2.3.2.3; 2.5.2.3; 2.2.2.2; e,
2.4.2.3 da Análise Contábil Conclusiva nº 010/2006, devendo os respectivos autos serem encaminhados ao Tribunal de Contas no prazo de 90 (noventa) dias para julgamento, exceto se conﬁguradas algumas das hipóteses
deﬁnidas regimentalmente;
5 - sejam expedidas as recomendações sugeridas pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva - ITC
2265/2007; e,

6 - seja notiﬁcada a Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT para conhecimento e uso
das competências previstas na Lei Complementar nº.
295/2004.

20/03/2012, da Secretaria Geral das Sessões, e ainda:

Ato subsequente, foram os autos à apreciação pelo Exmº
Relator, Conselheiro Marcos Miranda Madureira, que em
janeiro de 2012, decidiu, por meio de despacho “converter o presente feito em diligência, no sentido de que a
área técnica correspondente, reﬁro-me a 2ª Controladoria Técnica proceda – sem maiores delongas – nova instrução técnica, individualizando, um por um, dos diretores das unidades hospitalares a serem chamados por esta Corte de Contas, regularizando assim, a relação processual”.

Considerando, sobretudo, que estes autos não estiveram, ainda, sob a apreciação do atual Relator;

Atentos a alteração na relatoria dos autos, a unidade técnica manifestou-se propondo o que segue:
[...]
Vieram os autos, então, à 2º Controladoria Técnica para
prosseguimento do feito determinado.
Cabe registrar, ainda, que: 1 – a Lei Complementar Estadual nº 407, de 26 de julho de 2007, em seu artigo 25
extinguiu o IESP e no artigo 27 determinou a transferência do seu acervo de bens móveis, imóveis, materiais de
consumo, equipamentos, máquinas e instalações para a
Secretaria de Estado da Saúde; 2 – a questão referente à citação ou não dos Diretores das Unidades Hospitalares Vinculadas está afeta exclusivamente ao aspecto contábil.
Tendo em vista que estes autos passaram à relatoria
da Exmª Conselheira Márcia Jaccoud Freitas, em substituição ao Exmº Conselheiro Marcos Miranda Madureira, conforme Comunicação Interna nº 060/2012 de
www.tce.es.gov.br

Considerando a existência de entendimento desigual entre a 2ª Controladoria Técnica, a Controladoria Geral Técnica e o Ministério Público de Contas;

Temos a sugerir, que a questão da citação dos Diretores
das Unidades Hospitalares Vinculadas, neste momento, seja levada à avaliação da Exmª Conselheira Márcia Jaccoud Freitas, para que decida o adequado encaminhamento a ser dados aos autos. Registre-se que, em
20/11/2013 recebi os autos em meu gabinete.
Em face do tempo transcorrido desde a edição das análises técnicas, em 08 de mai do corrente exercício foi solicitado ao Ministério Público de Contas (ﬂs.5637), opinamento acerca da ocorrência de eventual prescrição.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n°
01968/2018 (ﬂs. 5639/5042) manifestou-se, em síntese,
como segue:
[...]
A priori, observa-se que o feito permaneceu inerte no
período de 07/11/2013 a 08/05/2018, sem qualquer impulso processual.
Dispõe o art. 71 da LC n. 621/2012 que “ prescreve em
cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal de Contas
nos feitos a seu cargo” . Já o § 1° do referido artigo prevê
que “a prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas”.
Somado aquele período ao pretérito, ao longo do qual
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transcorreu a instrução processual, é forçoso reconhecer a consumação da prescrição da pretensão punitiva, eis que a juntada do AR ocorreu em 28/04/2006[8].
[g.n.]
Não obstante, persiste a atuação ﬁscalizadora do Tribunal de Contas para veriﬁcação da ocorrência de prejuízo
ao erário e adoção de medidas corretivas (art. 71, § 5° da
LC n. 621/12).
Além disso, tratando-se de processo de prestação de
contas, o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva não impede o exame meritório do processo,
pois há dever constitucional do Tribunal de Contas de
proferir julgamento nessa hipótese, conforme art. 375,
parágrafo único, do RITCEES c/c art. 71, inciso II, da Constituição Federal, isto é, a prescrição da pretensão punitiva quanto ao processo de prestação de contas não impede o julgamento das contas do responsável, apenas impedindo a aplicação de penalidades ao mesmo quanto
ao objeto daquele processo.
Conforme se observa dos autos, restou identiﬁcada a
ocorrência de dano injustiﬁcado ao erário, no valor de R$
992.348,39 (novecentos e noventa e dois mil, trezentos
e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos), equivalentes a 666.621,97 VRTEs, decorrente das irregularidades delineadas na ITC 2265/2007:
[...]
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja decretada a prescrição da pretensão punitiva,
nos termos do art. 71,
Caput , da LC n. 621/2012;
2 – seja julgada IRREGULAR a presente prestação de contas, com fulcro no art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”,

do indigitado estatuto legal;
3 – seja João Felício Scárdua condenado a ressarcir ao
erário a importância de R$ 992.348,39, equivalentes a
666.621,97 VRTE’s, em decorrência dos prejuízos descritos na ITC 2265/2007[9]; e
4 – nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012,
sejam expedidas as determinações e recomendações
propostas as ﬂs. 5188/5191 da ITC 2265/2011.
Reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, na forma do inciso III[10] do art. 41 da Lei n. 8.625/93, bem como no
parágrafo único[11] do art. 53 da LCn. 621/12.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Insta registrar que tramitam apensados ao presente Processo de Prestação de Contas (1602/2005) o Processo de
Auditoria dos atos de gestão (5721/2004), e os processos, cujos temas foram tratados neste último e cujos resultados devem ser considerados na análise das contas,
conforme preceituado pelo art. 109 Regimento Interno
do TCEES – Res. TC 182/2002, vigente à época.
Ademais, acerca da permanência dos autos em meu gabinete, como aventado pelo Eminente Procurador Geral
do Ministério Público de Contas, faço constar que recebi os autos, quando de minha posse, em novembro de
2013. Nesta data, conforme registra o Parquet de Contas
em seu parecer 01968/2018 (ﬂs. 5639/5042) já havia se
consumado a prescrição da pretensão punitiva dado que
“a juntada do AR ocorreu em 28/04/2006”.
IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADES
Incialmente passo à análise do argumento apresentado
www.tce.es.gov.br

em sede de sustentação oral sobre a autonomia administrativa e ﬁnanceira dos hospitais da rede IESP, que
repercutem na imputação de responsabilidades em razão dos indícios de irregularidades trazidos nos autos.
Sobre o tema a Manifestação Técnica de Defesa MTD
21/2011 (ﬂs. 5472/5532), que analisa os aspectos de natureza contábil apontados no Processo TC 1602/2005,
assim entendeu:
[...]
II.1 – Autonomia administrativa e ﬁnanceira dos hospitais da rede IESP
Argumenta a Senhora Deusa Lopes, que os diretores dos
hospitais já possuíam autonomia delegada na legislação
em vigor à época, a qual destacou de forma sucinta:
- Lei nº 5.341/1996, que instituiu o Programa de Aprimoramento Gerencial do Sistema de Saúde do Espírito
Santo;
Art. 11 - A organização administrativa e gerencial das
unidades hospitalares tem por objetivo propiciar e promover a autonomia dos hospitais públicos pertencentes
e gerenciados diretamente pela SESA/IESP, de forma gradual e por etapas, com a ﬁnalidade de melhorar qualitativa e quantitativamente a prestação de serviços e o
atendimento à população, nos termos que ﬁcarem dispostos em “Acordo de Resultados” ﬁrmado segundo os
princípios enunciados nesta Lei e em consonância com a
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
Parágrafo único - A forma gradual e por etapas será deﬁnida na medida em que os hospitais tiverem condições e
organização suﬁcientes para assumir novas atribuições,
conforme ﬁcar disposto no “Acordo de Resultados” especíﬁco de cada unidade hospitalar.
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018

66

ATOS DO PLENÁRIO

Art. 12 - A autonomia refere-se à concessão de competências e qualiﬁcações no que diz respeito:
I - Às atividades-ﬁns de deﬁnição do modelo assistencial
do hospital e do atendimento à população; e
II - Às atividades-meio referentes à administração de recursos humanos, administração de materiais e patrimônio, administração de serviços e administração de recursos ﬁnanceiros.
- Decreto nº 1.289-R de 02 março de 2004, que regulamentou a Lei nº 5.341/1996.
Art. 1º Os Diretores Gerais das unidades hospitalares integrantes da rede do IESP – Instituto Estadual de Saúde
Pública, detentores de autonomia administrativa e ﬁnanceira das respectivas unidades, respaldados pelo Conselho Gestor, ﬁrmarão todos os termos de contrato e convênio em nome das mesmas, assumindo, ainda, a responsabilidade de deliberar e efetuar os devidos pagamentos inerentes às contratações, bem como deliberar
e homologar os procedimentos licitatórios.
§ 1º .....
§ 2º Os Diretores Gerais das unidades deverão apresentar as devidas prestações de contas ao Conselho Estadual de Saúde, ao Diretor Presidente da Autarquia e ao
Egrégio Tribunal de Contas do Estado.
Tal argumentação vai ao encontro da análise realizada
quanto à: “imputação das respectivas responsabilidades.”, realizada na Manifestação Técnica Preliminar nº
19/2010 exarada nos autos do TC nº 1572/2006, que
analisando, entre outros, os mesmos dispositivos legais,
concluiu:
Os Diretores Gerais foram, assim, os agentes competentes pela aplicação concreta dos recursos, pois ao auto-

rizar despesas, empenhos foram emitidos e pagamentos foram efetuados, devendo, por isso, ser chamados
a responder pelas irregularidades que potencialmente
possam ter ocorrido no exercício de 2005, pois a competência que legalmente lhes fora outorgada e de fato
fora exercida não pode ser dissociada da respectiva responsabilidade.
Entendimento esse, acima expresso, que vem sendo
adotado por esta Controladoria Técnica e que deve ser
estendido ao exercício de 2004, tendo em vista ter-se baseado em legislação vigente desde aquele exercício.
[...]
III.1 – Quanto às irregularidades pertencentes às Unidades Hospitalares
Quanto às unidades hospitalares, tendo em vista a argumentação desenvolvida no item II.1 desta manifestação,
a partir da alegação do defendente quanto à ausência de
responsabilidade do Secretário Estadual de Saúde pelas
Prestações de Contas pertencentes às unidades hospitalares a partir do Decreto Estadual nº 1.289-R/2004 e em
consonância à interpretação jurídica expressa na Manifestação Técnica Preliminar nº 19/2010, entendimento
esse que vem sendo adotado por esta Controladoria Técnica, sugerimos, ao Exmº Relator, que afaste da responsabilidade do Senhor João Felício Scárdua, as irregularidades ainda pendentes, abaixo enumeradas.
Tais irregularidades, no condão da interpretação jurídica expressa na Manifestação Técnica Preliminar nº
19/2010, que vem sendo adotada por esta Controladoria Técnica, deveriam ser objeto de citação dos diretores que estiveram à frente das unidades hospitalares
vinculadas ao IESP no exercício de 2004, à semelhança
www.tce.es.gov.br

do que foi feito na prestação de contas do exercício de
2005 (que se encontrava em fase de Instrução Técnica
Inicial). [grifo e destaque nosso]
Entretanto, levamos à consideração do Exmº Relator,
que: ▪ as contas do exercício de 2004, cuja Instrução Técnica Conclusiva data de 29/07/2007, encontra-se em fase ﬁnal de julgamento, tendo o mesmo sido sobrestado
em vista da apresentação de Defesa Oral e de novos documentos, objeto desta manifestação; ▪ na tramitação
destes autos, em nenhum momento, os diretores das
unidades hospitalares foram chamados a se pronunciarem, pois, até o advento da MTP nº 19/2010, que data
de 27/01/2010, não se atribuía responsabilidade àqueles diretores. [g.n.]
Tal entendimento não foi acompanhado pelo auditor de
controle externo responsável pela elaboração da Manifestação Técnica de Defesa MTD 22/2011, que assim se
posicionou:
2.3 Autonomia administrativa e ﬁnanceira dos hospitais da rede IESP
Argumentou-se que a Lei Estadual nº 5.341/1996 concedeu autonomia administrativa e ﬁnanceira às unidades
hospitalares e responsabilidade aos respectivos Diretores. Regulamentando a referida lei, o Decreto Estadual
nº 1.289-R/2004 conferiu aos Diretores Gerais dos hospitais a competência para apresentar prestações de contas. No entanto, o Tribunal de Contas atribuiu ao Diretor
Presidente do IESP a responsabilidade por atos praticados pelos Diretores de hospitais.
Análise da Defesa Oral
Em tese, assiste razão ao defendente quanto a este item.
Sobre o tema esta Controladoria teve a oportunidade de
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se manifestar nos autos do Processo TC nº 1572/2006,
referente à Prestação de Contas do Fundo Estadual de
Saúde do exercício de 2005.
Inicialmente, foi elaborada a Manifestação Ténica Preliminar nº 019/2010, cujo raciocínio ali exposto foi posteriormente corroborado em outros feitos atinentes a entidades da rede de Saúde do Estado.
Naquela ocasião, fez-se a análise apurada dos dispositivos legais, desde o advento da Lei Estadual nº 5.341/96,
nos termos da qual foi inicialmente previsto que a autonomia das unidades hospitalares seria atingida de
maneira gradual e por etapas, conforme deﬁnição em
“Acordo de Resultados” a ser ﬁrmado entre a SESA e a
unidade hospitalar, de acordo com regulamentação a ser
baixada pelo Poder Executivo.
Embora o Acordo de Resultados não houvesse sido
efetivado, a estruturação necessária foi estabelecida
por meio das Leis Estaduais 5.577/98 (HSJC), 5.586/98
(HAB), 5.587/98 (CRFES), 5.588/98 (CAPAAC), 5.589/98
(HRAS), 5.597/98 (HMSA), 5.590/98 (HSL), 5.591/98 (HABF), 5.592/98 (HJSN), 5.593/98 (HDS), 5.594/98 (HINSG),
5.595/98 (HRC) e 5.596/98 (UIJM) que, uniformemente
por meio do artigo 3º, deﬁniram as competências dos Diretores Gerais de cada uma das unidades hospitalares de
que tratam.
O Decreto Estadual 1.289-R, publicado no Diário Oﬁcial
do Estado em 03/03/2004, reaﬁrmou, em seu art. 1º, a
autonomia administrativa e ﬁnanceira das unidades hospitalares vinculadas ao IESP e a competência dos respectivos Diretores Gerais para ﬁrmar contratos, convênios,
efetuar pagamentos relativos a tais contratos, deliberar
e homologar procedimentos licitatórios, devendo apresentar as devidas prestações de contas ao Conselho Es-

tadual de Saúde Pública, ao Diretor Presidente do IESP e
ao Tribunal de Contas.
Posteriormente, a Lei Complementar 288/2004 (DOE
22/06/2004), que dispôs sobre a reorganização da estrutura do IESP, asseverou que aos Diretores Gerais de
hospitais cabiam a direção, a supervisão e a orientação
da ação executiva e da gestão administrativa, ﬁnanceira
e patrimonial das unidades hospitalares, em busca dos
melhores métodos que assegurassem a eﬁcácia, a economicidade e a efetividade da ação operacional das unidades, além de outras atividades correlatas (art. 13).
Assim, apesar de inicialmente haver sido estabelecido
que a autonomia das unidades hospitalares fosse atingida de forma gradual, mediante o estabelecimento em
“Acordo de Resultados” (Lei 5.341/96), o que se viu na legislação subsequente foi a efetiva transferência de competência, não pendente de regulamentação, para que os
Diretores Gerais, desde 03/03/2004, não apenas autorizassem despesas, mas também homologassem procedimentos licitatórios, ﬁrmassem os respectivos contratos e
prestassem as devidas contas.
Contudo, em reanálise ao item III, da ITC nº 2265/2007,
observa-se que as irregularidades ali enumeradas, embora estejam dispostas por unidades hospitalares e IESP
(A – IESP; B – CREFES; C – HINSG; D – Adauto Botelho; E
– HDS; F – HSL; G – HIABA; H – HABF; I – CPF; J – HRAS; e
K – HMSA), referem-se a atos de gestão de competência
do Sr. João Felício Scárdua, na qualidade de Diretor Presidente do IESP.
Em suma, trata-se de situações em que, por inércia do
IESP, foram realizadas despesas sem cobertura contratual ou contratações diretas sem licitação, e casos em que
o IESP deixou de indicar servidor responsável pela ﬁscaliwww.tce.es.gov.br

zação e acompanhamento contratual.
Deve-se destacar que, ainda que por vezes a prestação
do serviço ocorresse dentro de cada hospital, os respectivos contratos foram ﬁrmados pelo IESP e continham
cláusulas que dirigiam à autarquia a competência para
acompanhamento e ﬁscalização contratuais.
Há, ainda, situações em que os diretores das unidades
hospitalares foram instados a atuar, seguindo determinações e diretrizes da Superintendência Central de Administração Financeira (SCAF) do IESP, conforme reconhecido pelo próprio defendente em suas justiﬁcativas iniciais e registrado em diversas passagens da ITC
2265/2007.
Logo, ainda que a alegação do defendente se sustente
em tese, na análise do caso concreto, conﬁrma-se que
as irregularidades são decorrentes de seus atos de gestão, omissivos ou comissivos, à frente do IESP, razão por
que se mantêm as irregularidades descritas no item III,
da ITC 2265/2007
Tal posicionamento foi acompanhado pelo Ministério Público de Contas por meio do Parecer Ministerial
4713/2011.
Para me posicionar sobre o tema, reproduzo a seguir, entendimento técnico constante da Manifestação Técnica
Preliminar MTP 19/2010, constante dos autos do Processo TC 1572/2006 (transitado em julgado) que analisa a
questão da delegação de autonomia aos hospitais vinculados:
[...]
Portanto, deve ser feita a análise mais apurada dos dispositivos legais, desde o advento da Lei Estadual nº
5.341/96, nos termos da qual foi inicialmente previsto
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que a autonomia das unidades hospitalares seria atingida de maneira gradual e por etapas, conforme deﬁnição
em “Acordo de Resultados” a ser ﬁrmado entre a SESA e
a unidade hospitalar, de acordo com regulamentação a
ser baixada pelo Poder Executivo.
Acrescente-se que a Lei 5.341/96 dispunha que a autonomia seria atingida mediante a concessão de competências, cujo instrumento formal deﬁnidor seria o “Acordo de Resultados”. Vejamos:
Art. 6º - O Programa de Aprimoramento Gerencial do
Sistema de Saúde do Estado do Espírito Santo é composto dos seguintes Subprogramas:
I - Organização administrativa e gerencial das unidades
hospitalares que integram a rede gerenciada diretamente pela SESA/IESP;
II - Incentivo para o desempenho funcional dos servidores da saúde;
III - Municipalização e microregionalização das ações de
saúde; e
IV - Gestão do sistema estadual de saúde, público e conveniado.

unidades hospitalares tem por objetivo propiciar e promover a autonomia dos hospitais públicos pertencentes e gerenciados diretamente pela SESA/IESP, de forma
gradual e por etapas, com a ﬁnalidade de melhorar qualitativa e quantitativamente a prestação de serviços e o
atendimento à população, nos termos que ﬁcarem dispostos em “Acordo de Resultados” ﬁrmado segundo os
princípios enunciados nesta Lei e em consonância com a
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
Parágrafo único - A forma gradual e por etapas será deﬁnida na medida em que os hospitais tiverem condições e organização suﬁcientes para assumir novas atribuições, conforme ﬁcar disposto no “Acordo de Resultados” especíﬁco de cada unidade hospitalar.
Art. 12 - A autonomia refere-se à concessão de competências e qualiﬁcações no que diz respeito:

através de “Acordo de Resultados”, assinado nos termos
desta Lei e de sua regulamentação, entre a unidade hospitalar e o Governo do Estado do Espírito Santo, através
da Secretaria de Estado da Saúde.
Art. 15 - O “Acordo de Resultados” é o instrumento formal de deﬁnição de competências, responsabilidades e
prazos para a execução das ações previstas, assim como
dos resultados esperados por área de atuação do hospital, respeitadas as especiﬁcidades de cada unidade e o
seu grau de organização.
Art. 16 - O “Acordo de Resultados” deve conter e/ ou especiﬁcar claramente as instâncias de realização das tarefas, das obrigações e das responsabilidades, de modo a
ﬁcar explicitado o grau de autonomia concedida ao hospital, assim como os resultados a serem alcançados em
uma dada dimensão de tempo, nas seguintes áreas;

I - Às atividades-ﬁns de deﬁnição do modelo assistencial
do hospital e do atendimento à população; e

I - Administração de recursos humanos;

II - Às atividades-meio referentes à administração de recursos humanos, administração de materiais e patrimônio, administração de serviços e administração de recursos ﬁnanceiros.

III - Administração de serviços;

II - Administração de recursos materiais de patrimônio;
IV - Administração ﬁnanceira;
V - Modelo de gestão e organização;
VI - Participação dos servidores na gestão das atividades
do hospital;

Art. 7º - A organização administrativa e gerencial das
unidades hospitalares que integram a rede gerenciada
diretamente pela SESA/IESP diz respeito a um conjunto
de ações integradas de organização administrativa, gerenciamento e descentralização de atividades que levarão os hospitais a agirem com maior autonomia e desenvoltura estratégica, com reﬂexos diretos na qualidade da assistência prestada à população.

Art. 13 - O Processo de concessão de autonomia e o funcionamento dos hospitais públicos estaduais serão norteados primordialmente pelo planejamento, implantação, administração e manutenção de um modelo assistencial orientado para a integralidade e a resolutividade
da atenção e comprometido com o acolhimento e humanização do atendimento.
[...]

IX - Outras áreas de resultados que forem relevantes.

[...]

Art. 14 - O grau de autonomia é especíﬁco de cada hospital em função do seu perﬁl assistencial e será deﬁnido

§1º - O “Acordo de Resultados” referente a cada hospital
deve ser fundamentado no Diagnóstico descrito e ava-

Art. 11 - A organização administrativa e gerencial das

www.tce.es.gov.br

VII - Administração da atividade-ﬁm do hospital;
VIII - Gestão das relações externas do hospital, incluindo-se aí as condições e os limites para a assinatura de
convênios com outras entidades, observados os princípios do SUS; e
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liativo da unidade hospitalar que conterá uma ampla e
detalhada descrição da realidade da unidade hospitalar,
seu perﬁl assistencial, suas possibilidades e suas limitações.

te) dias para o envio ao Poder Legislativo dos Projetos
de Lei especíﬁcos sobre a estruturação organizacional
das unidades hospitalares, contados a partir da publicação desta Lei.

§ 2º - A regulamentação do conteúdo do “Acordo de Resultados”, assim como do Diagnóstico descrito e avaliativo da unidade hospitalar, será efetuada por ato do Secretário de Estado da Saúde.

(artigo alterado pela Lei 5.496/97 que aumentou o prazo
para 240 dias a contar da sua publicação, em 03/11/1997)

Art. 17 - A gerência e a responsabilidade pela organização, processamento, análise, discussão do grau de autonomia de cada hospital e das demais atribuições atinentes ao “Acordo de Resultados” é da Secretaria de Estado
da Saúde.
[...]
Art. 19 - Os “Acordo de Resultados” serão ﬁrmados pelo prazo de 02 (dois) anos, e renovados sucessivamente
por igual período, desde que as avaliações assim o recomendem.
Parágrafo único - Os “Acordos de Resultados” serão
acompanhados semestralmente pelo Colegiado de Diretores Hospitalares - CDH, que aprovará um modelo e um
roteiro para apresentação dos relatórios por parte dos
hospitais, podendo aprovar auditorias diretas em uma
dada unidade hospitalar se assim for julgado conveniente em função das circunstâncias operacionais e administrativas da unidade hospitalar.
[...]
Art. 24 - As unidades hospitalares serão dirigidas por 01
(um) Diretor Geral.
[...]
Art. 29 - Fica deﬁnido o prazo de até 120 (cento e vin-

[...]
Art. 30 - O “Acordo de Resultados” no âmbito da unidade
hospitalar deve ser aprovado pelo Colegiado de Gerentes e pelo Conselho Gestor do Hospital.
Art. 31 - As unidades hospitalares após a assinatura do
“Acordo de Resultados” deverão se reportar diretamente ao Presidente do Instituto Estadual de Saúde Pública - IESP.
Não obstante a necessidade de ser ﬁrmado Acordo de
Resultados especíﬁco para cada unidade hospitalar, de
duração bienal, para que fosse atingida autonomia mediante a concessão de competências, o art. 29 acima ﬁxou ainda prazo para que fosse deﬁnida a estrutura organizacional das unidades hospitalares.
Embora o Acordo de Resultados não houvesse sido
efetivado, a estruturação necessária foi estabelecida
por meio das Leis Estaduais 5.577/98 (HSJC), 5.586/98
(HAB), 5.587/98 (CRFES), 5.588/98 (CAPAAC), 5.589/98
(HRAS), 5.597/98 (HMSA), 5.590/98 (HSL), 5.591/98
(HABF), 5.592/98 (HJSN), 5.593/98 (HDS), 5.594/98
(HINSG), 5.595/98 (HRC) e 5.596/98 (UIJM) que, uniformemente por meio do artigo 3º, deﬁniram as competências dos Diretores Gerais de cada uma das unidades
hospitalares de que tratam. [g.n.]
Posteriormente, por meio da Lei Complementar
288/2004, em que foi reorganizada a estrutura do IESP,
www.tce.es.gov.br

asseverou-se que aos Diretores Gerais de hospitais cabiam a direção, a supervisão e a orientação da ação executiva e da gestão administrativa, ﬁnanceira e patrimonial das Unidades hospitalares, em busca dos melhores
métodos que assegurassem a eﬁcácia, a economicidade
e a efetividade da ação operacional das unidades, além
de outras atividades correlatas (art. 13).. [g.n.]
Deve-se, ainda, invocar o Decreto Estadual 1.289-R
(DOE 03/03/04) que, em seu art. 1º, reaﬁrmou a autonomia administrativa e ﬁnanceira das unidades hospitalares vinculadas ao IESP e a competência dos respectivos Diretores Gerais para ﬁrmar contratos, convênios,
efetuar pagamentos relativos a tais contratos, deliberar
e homologar procedimentos licitatórios, devendo apresentar as devidas prestações de contas ao Conselho Estadual de Saúde Pública, ao Diretor Presidente do IESP
e ao Tribunal de Contas.. [g.n.]
Assim, apesar de inicialmente haver sido estabelecido
que a autonomia das unidades hospitalares fosse atingida de forma gradual, mediante o estabelecimento em
“Acordo de Resultados” (Lei 5.341/96), o que se viu na
legislação subsequente foi a efetiva transferência de
competência, não pendente de regulamentação, para
que os Diretores Gerais não apenas autorizassem despesas, mas também homologassem procedimentos licitatórios e ﬁrmassem os respectivos contratos, dentre
outras atribuições.
Posteriormente com a promulgação da Lei Complementar Estadual nº 317, em 03/01/2005, manteve-se a estrutura organizacional dos hospitais públicos estaduais,
conforme já deﬁnido na legislação anterior, segundo expressamente dispôs o art. 73.
Logo, defende-se que os Diretores Gerais dos hospitais
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analisados nestes autos (São Lucas, Dr. Dório Silva e Infantil Nossa Senhora da Glória) são seus verdadeiros ordenadores de despesas, conforme reiterado pela legislação estadual vigente por todo o exercício de 2005, especialmente pelas Leis nº 5.590, nº 5.593 e nº 5.594, todas
de 1998, Leis Complementares nº 288/04 e 317/05 e Decreto nº 1.289-R/04.

sas e contrair obrigações em nome do órgão ou entidade que representam.

Os Diretores Gerais foram, assim, os agentes competentes pela aplicação concreta dos recursos, pois ao autorizar despesas, empenhos foram emitidos e pagamentos
efetuados, devendo, por isso, ser chamados a responder
pelas irregularidades que potencialmente possam ter
ocorrido no exercício de 2005, pois a competência que
legalmente lhes fora outorgada e de fato fora exercida
não pode ser dissociada da respectiva responsabilidade.

Dessa forma, diz-se que, havendo outorga de competências por expressa previsão legal, estar-se-á diante do
ordenador de despesas primário. Se, por outro lado, as
atribuições houverem sido delegadas por ato administrativo (decreto, portaria etc) a agente subordinado, terá
lugar, então, a ﬁgura do ordenador secundário.

ORDENADOR DE DESPESAS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO
Competência e Responsabilidade
Para o estudo que se apresenta, importante se faz perquirir acerca da deﬁnição de “ordenador de despesas” e,
para isso, deve-se fazer a devida remissão ao §1º, do art.
80, do Decreto-lei 200/67, in verbis:
Art. 80. omissis.
§1º. Ordenador de despesas é tôda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União ou pela qual esta responda.
Embora a legislação pouco esclareça sobre a deﬁnição
de “ordenador de despesas”, a doutrina cuidou de suprir
tal lacuna e acrescentou ao tema os conceitos de ordenador de despesas primário e secundário.
Basicamente, a diferença nuclear entre ambos reside na
fonte da competência que detem para autorizar despe-

Assim, conforme as competências atribuídas estejam
traçadas originariamente por lei ou tenham sido delegadas por ato administrativo de autoridade hierarquicamente superior, tem-se o ordenador de despesas como
primário ou secundário, respectivamente.

Tal ressalva se mostra relevante para esta análise na medida em que, conhecidas as competências, deverão ainda ser identiﬁcados os responsáveis e apurada a extensão de suas responsabilidades, permitindo-nos veriﬁcar
a quem caberão os esclarecimentos por eventuais irregularidades ou malversações de recursos públicos, pois
a autoridade que detem poderes para ordenar a despesa
tem também a responsabilidade pela mesma.
Logo, se a competência é originária do texto legal, tem o
ordenador primário responsabilidade exclusiva pelo seu
desempenho. Porém, se as competências foram delegadas pelo ordenador primário ao secundário, ambos responderão solidariamente.
Nesse sentido, mostra-se cabal o trecho que segue do
Parecer em Consulta nº 002/03, prolatado por este Tribunal:
[...]. Ao lado desses institutos temos a outorga, que
sempre se perfaz por lei, que é a transferência de titularidade de uma competência para outro agente públiwww.tce.es.gov.br

co. Por sua vez, a delegação de competência é feita por
ato administrativo que autoriza o subordinado a realizar, transitória e precariamente, as atribuições do rol de
competências da autoridade delegante, na forma e limites de lei, restando tanto o agente delegante quanto o
agente delegado solidariamente responsáveis pelos atos
deste último, no exercício das atribuições delegadas. 2 Solidariedade na delegação de competência. Conforme
reza o art. 896 do Código Civil, a solidariedade não se
presume, resulta de lei ou da vontade das partes. Se a
lei não a impõe, ou se o contrato não a estipula, inexiste solidariedade, não se admitindo a responsabilidade
simultânea. [...]. Assim, a responsabilidade da autoridade delegante não decorre diretamente do evento danoso, mas sim de um preceito de lei, de cunho sancionatório, que lhe impõe responsabilidade pelo descumprimento de um dever que lhe cabia observar. Portanto, enquanto a autoridade delegada é responsável pela
prática do ato administrativo irregular, a delegante, solidariamente, o é pelo descumprimento do dever de vigilância ou pela omissão quanto a utilização dos mecanismos jurídicos colocados a sua disposição para controle das atividades sob sua tutela. [sem destaques no
original]
Delimitados os conceitos, resta-nos aplicá-los ao presente caso.
Como visto, as competências conferidas aos ocupantes
dos cargos de Diretor Presidente do IESP e de Diretor Geral de hospital foram objeto de outorga de titularidade,
tendo sido delimitadas por lei, não tendo sido derivadas,
portanto, de qualquer ato de delegação expedido pelo
Sr. Anselmo Tozi, seja como Secretário de Estado da Saúde ou na função de Gestor do FES.
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018

71

ATOS DO PLENÁRIO

Desse modo, não se pode olvidar que a responsabilidade
que lhes deve ser imposta em função das irregularidades que porventura restarem conﬁrmadas é exclusiva de
cada qual e deve ser ﬁxada nos limites de sua respectiva
gestão, pois tanto o Secretário de Estado, na condição de
Gestor do FES, como os Diretores do IESP e das unidades
hospitalares mostraram-se verdadeiros ordenadores de
despesas primários, inexistindo, portanto, lugar para divagações acerca de solidariedade entre quaisquer deles,
a não ser se conﬁgurada a prática conjunta de algum ilícito (art. 942, parágrafo único, do Código Civil).
Finalmente, cumpre observar que a responsabilização
deve ser feita em relação àquele que efetivamente realiza as despesas ou que deveria acompanhar e ﬁscalizar a
execução de contratos e, por outro lado, não o faz. Não
se pode pretender resumir à uma só autoridade a responsabilidade total pela gestão dos recursos de todo o
Sistema Estadual de Saúde.
O gestor do FES é, em simpliﬁcada análise, o repassador
de recursos cuja aplicação não lhe compete. Pelo contrário, todas as irregularidades passadas no Sistema Estadual de Saúde, nos seus distintos Órgãos (SESA, IESP e
Hospitais) devem ser atribuídas aos agentes legalmente
competentes pela efetiva gerência e aplicação dos recursos recebidos.
[...]
Ora, conforme defendido na manifestação técnica, supra, a transferência de competências aos Srs. Diretores
dos hospitais vinculados veio a se operar por meio de
leis, a partir de 1998. E, em 2004, com a edição do Decreto Estadual 1.289-R a autonomia das unidades vinculadas foi reaﬁrmada, culminando com a reorganização da estrutura do IESP por meio da Lei Complemen-

tar 288/2004.
Neste sentido, observando os documentos de auditoria,
veriﬁquei que foi expressamente inserido nos Planos de
Auditoria como procedimento a ser realizados nos Órgãos Jurisdicionados a serem auditados a identiﬁcação
do “ordenador de despesas” para ﬁns de eventual responsabilização.
Desta forma, embora os relatórios de auditoria identiﬁquem os gestores de cada unidade vinculada, a responsabilização recaiu unicamente sobre o Sr. João Felício
Scardua, que como Secretário de Saúde, por força de Lei
ocupava o cargo de Diretor do IESP e, consequentemente, de ordenador de despesas de todo o sistema.
Vê se que os indícios de irregularidades reunidos versam
sobre contabilidade, almoxarifado de medicamentos,
patrimônio e “depósito” do IESP, licitações, processos de
liquidação e pagamento de despesas que, não obstante
tenha sido citado o Sr. João Felício Scardua, revela-se que
a causa para tanto, fora o fato de ocupar o cargo de Diretor do IESP e como tal ser o ordenador de despesas. Tal
fato, denota a adoção do modelo de responsabilização,
baseado na culpa objetiva, modelo este não mais adotado por esta Corte de Contas.
Todavia, em tempos hodiernos esta Corte de Contas, na
responsabilização dos agentes públicos e privados adotou a responsabilidade subjetiva, que requer a discriminação de condutas e do nexo de causalidade existente
entre o indício de irregularidade apontado e a atuação
do agente apontado como responsável.
Neste sentido, adoto a bem fundada motivação de julgamento da lavra do E. Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Faria Chamoun, nos autos do Processo 3674/2004 (Acórwww.tce.es.gov.br

dão 896/2016-Plenário) que, a seguir reproduzo parcialmente.
(...)
Sabe-se que a atuação da Administração Pública se concretiza não por meio de um único agente, o que seria inconcebível, mas por meio da segregação de funções estatais que, por sua vez, desdobram-se em uma teia de
atribuições e competências que não podem ser ignoradas.
Assim, cabendo a cada agente a prática de determinado
ato, a responsabilidade pelo resultado ilícito deve se restringir àquele que deu causa, isolada ou solidariamente.
Em todo o caso, o feito deve estar adequadamente instruído e atendidos os pressupostos que permitam sua
constituição e seu desenvolvimento válido e regular. É
o que se convencionou chamar no âmbito do Direito Processual de “pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.
Em se tratando a processualística dos Tribunais de Contas de matéria peculiar, mas também afeta ao ramo do
Direito Administrativo Sancionador, cumpre observar
primordialmente as regras atinentes a esta Corte e também as lições trazidas pelo Direito Penal e Processual Penal, dos quais muito se aproxima o Administrativo Sancionador - dada a interferência que a atuação deste Tribunal pode gerar na esfera jurídica daqueles que submetem a sua jurisdição, já que sempre paira a possibilidade de impor sanções de natureza tanto pecuniária como
restritiva de direitos. Da mesma forma, caberia também
recorrer às diretrizes da Lei 9.784/99, que norteia o processo administrativo na Administração Pública Federal,
ainda que por analogia.
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Sendo assim, aproveitando as lições das outras searas do
Direito, entendo como pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular dos processos submetidos a esta Corte, cuja inobservância, quando reconhecida, impede o avanço da apreciação para o mérito, os
seguintes:

Ressalto que dentre tais pressupostos, alguns se mostram insanáveis se não atendidos, como os pressupostos de constituição do processo (jurisdição e competência) e, por exemplo, o direcionamento equivocado da
responsabilidade que, neste caso, impede o seguimento
do feito e o pronunciamento ﬁnal de mérito.

Pressupostos de constituição: (I) Jurisdição e (II) competência do TC; e

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

De desenvolvimento válido e regular: (I) matérias que
compõem o juízo de admissibilidade (em caso de representação e denúncia); (II) qualiﬁcação do(s) agente(s);
(III) narrativa do fato ilícito e suas circunstâncias, contendo a descrição adequada e individualizada da conduta
omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa imputada ao
agente, do resultado produzido ou que deveria ter sido
produzido (em caso de conduta omissiva), do nexo de
causalidade entre a conduta e o resultado produzido ou
que deveria ter sido produzido, indicação do elemento
subjetivo (dolo ou culpa), indício de boa-fé (erro de fato ou erro de direito escusável - art. 157, §2º, RITCEES)
e, havendo mais de um responsável, a descrição da participação individualizada de cada um; (IV) enquadramento normativo com a descrição adequada da norma constitucional, legal ou regulamentar infringida; (V) apuração
e quantiﬁcação de dano, se houver, ainda que por estimativa (Art. 164 §1º RITCEES); (IV) acervo probatório,
ainda que indiciário, que corrobore as imputações feitas; (VII) citação válida e comunicação adequada dos demais atos processuais; (VIII) observância às oportunidades de defesa e contraditório; (IX) imparcialidade do julgador (por isso as hipóteses de impedimento e suspeição); e (X) unicidade (inexistência de coisa julgada ou litispendência).

A sanção, cujo caráter é repressivo e preventivo, visa a
punir e a alterar o comportamento do agente, de forma
que somente pode ser aplicada àquele que atuou contrariamente à norma, sendo os aspectos subjetivos do
tipo e da culpabilidade, bem como as demais circunstâncias legais, mecanismos de aferição do quantum de pena deve ser aplicado. E não só. Todos quantos atuaram
www.tce.es.gov.br

contrariamente à norma devem ser responsabilizados
na medida de sua culpabilidade, não podendo o Estado
eleger um ou outro para responder pelo ilícito.
Nesse passo, vale registrar que a LC 621/2012 e a Resolução TC 261/2013 evoluíram no mesmo sentido. O artigo
57 da referida lei determina que, já no início da fase instrutória, “cabe ao Tribunal de Contas ou ao Relator deﬁnir a responsabilidade individual ou solidária pelo ato
impugnado, inclusive do terceiro que, como contratante ou parte interessada, haja concorrido para o dano”.
Somente por essa via, as sanções previstas serão ao ﬁnal aplicadas de forma individualizada, na medida da
culpabilidade de cada agente que tiver concorrido para o fato ilícito, devendo a decisão condenatória deﬁnir a cominação individual da sanção a cada qual (artigos 131 e 132).
A individualização da pena está prevista também no
próprio texto regimental, que, em seu art. 383, dispõe
que “a sanção será aplicada, de forma individual, a cada agente que tiver concorrido para o ato, na medida de
sua participação”. Também em seu art. 384, é dito que
“a decisão que determinar a aplicação de multa deﬁnirá
as responsabilidades individuais”.
Nessa esteira, na aplicação de qualquer sanção torna-se
imperativo o enfrentamento das circunstâncias normativas do art. 388 do RITCEES, a saber:
o grau de reprovabilidade da conduta do agente;
a gravidade da falta;
potencial de lesividade do ato para a Administração Pública.
Segundo o inciso VIII do artigo 71 da CF/88 compete ao
Tribunal de Contas “aplicar aos responsáveis, em caso
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas,
as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado
ao erário”.
Trata-se, noutras palavras, do dever punitivo dos Tribunais de contas, cujos procedimentos investigatórios deverão ser capazes de promover a correta apuração dos
fatos, a precisa identiﬁcação dos responsáveis e, no caso de prejuízo ao erário, a real quantiﬁcação do dano.
As alterações legais e regimentais acima evidenciadas, a
meu ver, representam um sólido encontro entre a atuação deste Tribunal e o ordenamento constitucional.
Contudo, vale salientar que, mesmo que tais dispositivos não tenham encontrado equivalência nos textos anteriores (LC nº 32/1993 e Resolução nº 182/2002), não
há que se cogitar a não aplicação imediata das regras supracitadas.
Penso que só assim este Tribunal poderá cumprir o seu
mister e exercer as funções que lhe foram outorgadas,
sem se distanciar do contexto constitucionalmente imposto e alinhado com o Estado Democrático de Direito.
Todavia, sob a ótica da responsabilidade subjetiva, vislumbro que neste feito se está na iminência de recair
sobre o ordenador de despesas, isoladamente, todo o
ônus pelos indícios de irregularidades identiﬁcados, ainda que não lhe tenha sido atrelada qualquer conduta da
qual tenha resultado o dano apurado. Ou seja, pretende-se responsabilizá-lo unicamente pela posição outrora assumida, não havendo e não tendo sido explicitado o
liame entre qualquer conduta que tenha praticado e os
ilícitos apurados, como visto.
[...]

Essa linha segue interpretação dada ao tema pelo STF:
“Não se pode olvidar que a Constituição Federal prevê
a responsabilidade objetiva apenas do Estado (CF, artigo 37, § 6º), impondo ao servidor, havendo culpa ou dolo na prática do ato lesivo, a obrigação de reparar o dano
causado ao erário, sempre, porém, com observância dos
princípios do contraditório e ampla defesa (CF, artigo 5º,
LV)” (MS 24182/DF, rel. Min. Maurício Corrêa, Informativo do STF nº 336, Brasília, 9 a 13-2-2004).
Afastada encontra-se, portanto, a possibilidade de a legislação infraconstitucional ou de seus aplicadores estabelecerem a responsabilidade civil objetiva dos agentes
públicos.
A Constituição da República, ao utilizar o termo responsável, refere-se ao autor do fato ilícito, de forma que somente quem efetivamente, por sua ação ou omissão,
praticou conduta ilegal deverá responder por essa prática. Por tais motivos, no Direito Brasileiro, a responsabilidade civil do agente público é sempre pessoal, intransferível (direta) e subjetiva. Entretanto, por vezes, na busca de imprimir maior celeridade ao julgamento, deﬁne-se, equivocadamente, a responsabilidade por critérios
objetivos.
De acordo com o professor Jacoby Fernandes, há muito
tempo não se cogita, no âmbito dos Tribunais de Contas, a imputação de responsabilidade objetiva. Sempre
a condenação terá por causa a responsabilidade subjetiva dos agentes. Por isso, é necessário demonstrar o dolo ou culpa, pelo menos em sentido lato, para justiﬁcar
a imputação de débito ou multa (Tribunais de Contas do
Brasil, v. 3, p. 737).
É, portanto, necessário, além de indícios mínimos da
existência do fato e sua relação causal com a conduta do
www.tce.es.gov.br

agente, que se comprove que tal conduta ensejou ânimo
no mínimo culposo. Dito de outra forma, a responsabilização de índole punitiva tem natureza subjetiva, não
objetiva, carecendo que se comprove que o fato ocorreu em virtude de imperícia, negligência, imprudência
ou que a conduta se deu com consciência e intenção pelo acusado.
Aliás, o tema em questão está longe de ser novo no âmbito da legislação brasileira. Muito pelo contrário, ele é
bastante antigo como se pode extrair, a título de exemplo, dos parágrafos 1º e 2º do artigo 80 do Decreto-Lei
200/1967:
Art. 80. Os órgãos de contabilidade inscreverão como
responsável todo o ordenador da despesa, o qual só poderá ser exonerado de sua responsabilidade após julgadas regulares suas contas pelo Tribunal de Contas.
§ 1° Ordenador de despesas é tôda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho,
autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de
recursos da União ou pela qual esta responda.
§ 2º O ordenador de despesa, salvo conivência, não é
responsável por prejuízos causados à Fazenda Nacional
decorrentes de atos praticados por agente subordinado
que exorbitar das ordens recebidas. [g.n.]
Da mesma forma, também a jurisprudência do STJ rechaça a responsabilidade objetiva ao aplicar a Lei
8.429/1992, exigindo a presença de dolo, nos casos dos
artigos 9º e 11 – que coíbem o enriquecimento ilícito e o
atentado aos princípios administrativos, respectivamente – e ao menos de culpa, nos termos do art. 10 - atos
de improbidade por dano ao Erário. (RECURSO ESPECIAL
No 414.697 - RO - 2002/0016729-5, Relator MINISTRO
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HERMAN BENJAMIN).
Atualmente e desde o advento da Lei Complementar
621/2012, tal celeuma deixou de existir, de forma que se
deve reconhecer que a legislação em vigor foi um avanço na história recente deste Tribunal para encontrar consonância com o ordenamento constitucional que, desde a redação original de 5 de outubro de 1988, determina que os Tribunais de Contas atingirão todos os administradores e responsáveis por dinheiro, bens e valores
e aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte dano ao erário, assim como aplicará sanções aos responsáveis por ilegalidade de
despesa ou irregularidade de contas (art. 71 incisos II e
VIII da CF), jamais tendo dado a entender que nossa atuação recaísse unicamente sobre os Chefes de Poder ou
sobre os altos dirigentes dos Órgãos Públicos.
(...)
Assim, a meu convencimento, a responsabilização nos
autos deve considerar também àqueles que efetivamente realizaram as despesas ou que deveriam acompanhar
e ﬁscalizar a execução de contratos, bem como, alcançar, solidariamente, as empresas contratadas em razão
da suposta percepção de pagamento indevido, fato que
poderá acarretar enriquecimento sem causa. Não se
pode pretender resumir à uma só autoridade a responsabilidade total pela gestão dos recursos de todo o Sistema Estadual de Saúde.
Com tais pressupostos passo a decidir sobre o mérito.
Antes porém, destaco que corroboro o entendimento do Ministério Público Especial de Contas (Parecer
01968/2018-9), que opinou pelo reconhecimento da
Prescrição da Pretensão Punitiva de E. Corte de Contas

no que tange a aplicação de multa aos gestores em razão
dos indícios de irregularidades apontados nos autos em
que não foi suscitado a imputação de débito.
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - TC
Em relação aos apontamentos constantes no Relatório Técnico Contábil, que cuidou de analisar a Prestação
de Contas do Instituto Estadual de Saúde Pública – IESP,
acompanho o entendimento lançado na Manifestação
Técnica de Defesa 21/2011 que, em relação ao Instituto
Estadual de Saúde Pública, manteve os seguintes indícios
de irregularidades:
Valores lançados nos Extratos Bancários sem correspondente registro contábil (item II.1 da ITC nº 2265/2007),
em razão da manutenção dos subitens 2.1.1.1.A;
2.1.1.1.B; 2.1.1.1.C; 2.1.1.1.F; 2.1.1.1.G e 2.1.1.1.H;
Valores lançados no Razão Contábil sem correspondente registro bancário. (item II.2 da ITC nº 2265/2007), em
razão da manutenção dos subitens 2.1.1.2.A; 2.1.1.2.B;
2.1.1.2.D; 2.1.1.2.G; 2.1.1.2.I;
Veriﬁco que as irregularidades mantidas não tratam de
grave violação à norma, mas de impropriedades formais
que não ocasionaram danos ao erário, cujo transcurso do tempo, bem como a edição da Lei Complementar
407/2007 que extinguiu o IESP depõem contra a emissão
de determinação ou recomendações.
No que pertine aos itens de irregularidade II.5 e II.6 da
ITC 2265/2007 que tratam das divergências entre inventários de bens patrimoniais e registros contábeis, adoto
como parte de meu voto a manifestação técnica inserta
na MTD 21/2011 (ﬂs. 5520/5523), a seguir reproduzida:
Em se tratando de análise de bens patrimoniais e bens
de almoxarifado, o Plenário deste Tribunal acatou o vowww.tce.es.gov.br

to emitido pelo Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, no Processo TC nº 2002/2008 (SETADES), em que esta Corte de Contas não deveria imputar qualquer tipo de
irregularidade quando da análise dos bens patrimoniais
dos órgãos e entidades estaduais até o dia 31/12/2011,
tendo em vista o amparo legal para esta situação. Segue
abaixo o voto:
Todavia, quadra registrar que essa questão relacionada
à divergência entre o saldo contábil dos Bens e o levantamento físico em relação ao Governo do Estado reporta
há muito tempo, como consabido nesta Côrte de Contas.
É que, em 1997, o Governo do Estado alterou seu sistema de controle, passando do SPOFT para o SIAFEM, apenas transferindo valores, sem que tenha efetuado um levantamento físico (inventário), o que proporcionaria efetuar os ajustes necessários.
Com isso, desde então, esse tribunal vem reiteradamente cobrando e apurando inconsistências nesse tópico,
existindo inúmeros processos nessa Côrte registrando
essas inconsistências como irregularidades, com recomendações de acerto, e, registra-se, sem que o gestor
responsável pelas contas tenha sequer como responder.
Em razão disso, a Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo decretou a Lei nº 9.372, de 27.12.2009 (DIO
de 28.12.2009), autorizando o Poder Executivo, a regularizar as inconsistências dos saldos dos inventários físicos dos bens patrimoniais permanentes e dos registros
contábeis correspondentes, objetivando a implementação do Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA -, instituído pelo Decreto 2.340 de 26 de agosto de
2009, verbis:
Art. 1º Fica o Poder Executivo, por meio dos órgãos e
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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entidades competentes, autorizado a regularizar as inconsistências dos saldos dos inventários físicos dos
bens patrimoniais permanentes e dos registros contábeis correspondentes.
Art. 2º A Gestão dos bens patrimoniais permanentes
móveis e imóveis (patrimônio) e de consumo (almoxarifado) dos órgãos do Poder Executivo Estadual, da Administração Direta, das Autarquias, Fundações e Órgãos de Regime Especial será realizada, obrigatoriamente, por meio do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA, instituído pelo Decreto nº 2.340-R,
de 26.8.2009.
Art. 3º A inserção, no SIGA, das informações relativas
aos bens permanentes (patrimônio) e de consumo (almoxarifado) deverá ser precedida de realização de Inventário Físico dos bens efetivamente existentes e de
conciliação dos saldos com os respectivos registros contábeis do Sistema de Administração Financeira dos Estados e Municípios - SIAFEM.
(grifei)
Este diploma legal estabelece que os eventuais ajustes
deverão ser respaldados em manifestação técnica fundamentada e regularizados até o término do exercício
de 2011, após o que os órgãos de controle interno e externo efetuarão avaliação das ações implementadas:
Art. 4º Os órgãos e entidades cujos saldos dos inventários físicos e contábeis apresentem inconsistências deverão proceder à regularização desses saldos até o término do exercício de 2011.
§ 1º Os atos de regularização das inconsistências, para
compatibilizar os referidos saldos, deverão ser respaldados por manifestação técnica especíﬁca evidencian-

do os fundamentos pertinentes.
§ 2º Decorrido o prazo estipulado no caput, os órgãos
de Controle Interno e de Controle Externo procederão à
avaliação da efetividade da implementação das ações
estabelecidas.
(grifei)
Por seu turno, o SIAFEM (Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios), é consabido, baseia-se na Lei N.º 4.320/1964, que trata das normas gerais de direito ﬁnanceiro e da contabilidade pública, bem como na Lei N.º 6.404/76, que dispõe sobre
as Sociedades por Ações. É um sistema desenvolvido pelo SERPRO para otimizar e uniformizar a execução orçamentária, ﬁnanceira, patrimonial e contábil, de forma integrada, minimizando os custos, obtendo maior transparência e eﬁciência na gestão dos recursos públicos.
Nesse diapasão, o Estado do Espírito Santo criou o SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA)
que é uma ferramenta de Gestão Administrativa que integra diversos processos de administração governamentais, dentre esses os relacionados a almoxarifado e patrimônio, que tem dentre seus objetivos, a conciliação e
padronização dos processos de almoxarifado e patrimônio, oferecendo informações mais conﬁáveis aos gestores públicos, sendo ainda, integrado ao SIAFEM.
Conclusão:
Desta forma, e considerando o amparo legal para ajustar os saldos dos bens patrimoniais até 31.12.2011, tenho que não deve essa Egrégia Côrte de Contas imputar
qualquer irregularidade a este título aos órgãos e entidades estaduais até aquela data.
Por tais razões, mantenho afastada a irregularidade.
www.tce.es.gov.br

Ratiﬁcando o entendimento e voto do Exmº Conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, foi aprovada, pelo Plenário desta Corte, a Resolução nº 221 de 07/12/2010.
Dessa forma, tendo em vista que não foram apresentados elementos passíveis de análise técnica e ainda, nos
termos do voto do Exmº Conselheiro Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto e da Resolução nº 221/2010, sugerimos
que as inconsistências, apresentadas nos itens II.5 e II.6
da ITC nº 2265/2007, sejam relevadas.
Ademais, em linha com os julgados desta Corte de Contas, observando o princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como da duração razoável do processo, no que pertine às demais impropriedades veriﬁcadas
nas unidades hospitalares, à época vinculadas ao IESP,
em consonância com o sugerido na MTD 21/2011, voto
pelo afastamento da responsabilidade do Sr. João Felício Scardua:
Quanto às unidades hospitalares, tendo em vista a argumentação desenvolvida no item II.1 desta manifestação,
a partir da alegação do defendente quanto à ausência de
responsabilidade do Secretário Estadual de Saúde pelas
Prestações de Contas pertencentes às unidades hospitalares a partir do Decreto Estadual nº 1.289-R/2004 e em
consonância à interpretação jurídica expressa na Manifestação Técnica Preliminar nº 19/2010, entendimento
esse que vem sendo adotado por esta Controladoria Técnica, sugerimos, ao Exmº Relator, que afaste da responsabilidade do Senhor João Felício Scárdua, as irregularidades ainda pendentes, abaixo enumeradas.
Tais irregularidades, no condão da interpretação jurídica expressa na Manifestação Técnica Preliminar nº
19/2010, que vem sendo adotada por esta Controladoria Técnica, deveriam ser objeto de citação dos diretoSegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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res que estiveram à frente das unidades hospitalares vinculadas ao IESP no exercício de 2004, à semelhança do
que foi feito na prestação de contas do exercício de 2005
(que se encontrava em fase de Instrução Técnica Inicial).
Entretanto, levamos à consideração do Exmº Relator,
que: ▪ as contas do exercício de 2004, cuja Instrução Técnica Conclusiva data de 29/07/2007, encontra-se em fase ﬁnal de julgamento, tendo o mesmo sido sobrestado
em vista da apresentação de Defesa Oral e de novos documentos, objeto desta manifestação; ▪ na tramitação
destes autos, em nenhum momento, os diretores das
unidades hospitalares foram chamados a se pronunciarem, pois, até o advento da MTP nº 19/2010, que data
de 27/01/2010, não se atribuía responsabilidade àqueles diretores.
Desta forma, sou pelo afastamento da responsabilidade
do Sr. João Felício Scardua no tocante às impropriedades veriﬁcadas nos demonstrativos que dizem respeito
às unidades hospitalares.

2.10.2.2 – Hospital e Maternidade Silvio Ávidos
2.15.2.1 – Hospital São José do Calçado
Impossibilidade de comprovação do saldo constante dos
registros contábeis pela ausência de envio das conciliações/extratos (item II.3 da itc 2265/2007)
Divergência entre o saldo ﬁnal exibido pelas conciliações/extratos bancários e o saldo ﬁnal constante dos registros contábeis (item II.4 da itc 2265/2007)
RELATÓRIO DE AUDITORIA
Conforme já tratado no início da fundamentação deste
voto, constata-se nos elementos dos autos que, não obstante os indícios de irregularidades versarem sobre almoxarifado, patrimônio, licitações, processos de liquidação e pagamento de despesas, somente o Sr. João Felício
Scárdua, Presidente do IESP, foi citado para integrar a relação processual, em razão de ser o ordenador de despesas, conforme pode ser veriﬁcado nos Planos de Auditoria que integram os autos.

2.3.2.2 – Hospital infantil Nossa Senhora da Glória

Assim, alinhado ao entendimento predominante nesta
Corte de Contas, já debatido neste voto, pondero a necessidade de individualização da conduta, bem como a
veriﬁcação da culpabilidade, com a devida aferição do
nexo de causalidade entre a conduta e o ato lesivo, apurando-se o seu liame, encontra-se presente desde a Lei
Complementar Estadual 32/93 – Lei Orgânica deste Tribunal, espelhada no artigo 41 – inciso III, por alteração
promovida pela LC 410/2007, quando substituído o termo responsável por responsáveis, patenteando a necessidade de que em processos de ﬁscalização deve o Tribunal de Contas citar todos os potenciais responsáveis pela prática do ato ilegal.

2.5.2.2.A e 2.5.2.2.B – Hospital Dr. Dório Silva

Entretanto, examinando-se detalhadamente os indicati-

Valores lançados nos Extratos Bancários sem correspondente registro contábil (item II.1 da ITC nº 2265/2007),
em razão da manutenção dos subitens:
2.3.2.1 – Hospital infantil Nossa Senhora da Glória
2.4.2.1 – Hospital Adalto Botelho
2.5.2.1.A e 2.5.2.1.B – Hospital Dr. Dório Silva
2.10.2.1 – Hospital e Maternidade Silvio Ávidos
Valores lançados no Razão Contábil sem correspondente
registro bancário. (item II.2 da ITC nº 2265/2007), em razão da manutenção dos subitens;
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vos de irregularidades e a documentação de suporte aos
Relatórios de Auditoria e as alegações de defesa é possível veriﬁcar que grande parte deles dizem respeito a
falhas nos controles de almoxarifado, patrimônio, licitações, processos de liquidação e pagamento de despesas,
em decorrência das quais não se apontou ter resultado
dano ao erário, cuja pretensão punitiva, já se encontra
alcançado pela prescrição. São eles:
Tabela
Tais impropriedades encontradas pelos auditores, conforme se extrai da descrição das irregularidades, estão
sobremaneira, ligadas a atividades executivas, que no caso vertente, eram desenvolvidas em diferentes entidades, a saber, IESP e hospitais vinculados em cuja estrutura organizacional havia unidades executivas especíﬁcas,
designadas para as respectivas atividades, cujas reponsabilidade não foi esquadrinhada nos presentes autos.
Destaco que, alguns destes fatos já foram objeto de julgamento por parte desta Corte, como por exemplo a contratação de cooperativas médicas e a ausência de concurso público que foram examinadas nos autos do processo TC 3410/2007 (Acórdão 00404/2016 – Plenário).
Assim, tenho convencimento de que passados mais de
13 (treze) anos da realização dos trabalhos de auditagem sobre fatos ocorridos no exercício de 2004 bem como a extinção do IESP , não subsiste razão para proceder-se a análise detalhada da responsabilização, eis que
infrutífera será tal veriﬁcação, exigindo reconhecer a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em relação a tais
itens. Da mesma forma não se mostra razoável e coerente a expedição de determinações, aos atuais gestores.
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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Remanescem, então, os indicativos de irregularidades
não alcançados pelo instituto da prescrição (§ 5º, art.
37, CF/88), ante a possibilidade de imputação da obrigação de ressarcimento aos gestores apontados como responsáveis pela conduta danosa, sobre os quais passo a
examinar mais detalhadamente em conjunto com a documentação de suporte aos Relatórios de Auditoria:
Os itens A.4.a, A.5.a e A.6.a da Instrução Técnica Conclusiva ITC 2265/2007 (correspondente ao item 5.1.b do
RAO 23/2005), referem-se a contratações realizadas pelo IESP em que é apontado suposto descumprimento da
Portaria 130-N de 03/08/95 . Após sustentação oral, o
corpo técnico por meio da Manifestação Técnica de Defesa 22/2011 refutou os argumentos do gestor do IESP
de que a fórmula de cálculo do preço de fábrica mudou
em 2002, entendendo ser cabível imputação de débito
no montante de 42.720,67 VRTEs.
Na documentação relativa à contratação (ﬂs. 292/314-TC
5761/2005) consta cópia dos contratos ﬁrmados, assinado pelo Diretor do IESP, a quem cabia a assunção de despesas. Contudo, não há outros documentos nos quais
se possa identiﬁcar os demais agentes responsáveis pela condução do certame ou que tenham emitido opinamento quanto à contratação.
Os itens C.8.b Item E.7.c e Item F.6.b da Instrução Técnica Conclusiva ITC 2265/2007, tratam de apontamentos
relacionados a Inobservância ao Princípio da Economicidade na liquidação de despesas relacionada a contratos para fornecimento de fornecimento de alimentação.
Segundo apontam as equipes de auditoria, constatou-se
nas notas ﬁscais emitidas pelas empresas fornecedoras
a cobrança de “taxa” de 20% sobre o valor dos produtos
de lactário e dietas, sem previsão legal. Tal achado foi ve-

riﬁcado nas seguintes unidades vinculadas ao IESP:
Item C.8.b
Hospital Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória –
HINSG –
Processos: nº 056/04 e nº 710/04)
Credor: Alpha Comércio e Serviços Ltda e Prudente Refeições Ltda
Imputação de ressarcimento: 52.973,84 VRTE’s.
Item E.7.c
Hospital Dr. Dório Silva – HDS
Processo: nº 612/03
Credor: Prudente Prestação de Serviços Ltda
Ressarcimento imputado: 40.729,32 VRTE’s,
Item F.6.b
Hospital São Lucas - HSL
Processo: 137/2003
Credor: Komida Capixaba
Ressarcimento imputado: 25.783,10 VRTE’s.
Neste caso concreto, observo que todos Relatórios de
Auditoria trouxeram aos autos identiﬁcação dos gestores
de cada unidade e respectivo período. Ademais foram
juntados cópia dos contratos e das notas ﬁscais emitidas
pelos respectivos fornecedores, que permitem identiﬁcar os responsáveis pelas empresas contratadas. Contudo, observando tais documentos veriﬁco que não permitem identiﬁcar os agentes responsáveis pela liquidação
da despesa, como por exemplo os gestores e ﬁscais de
cada contrato.
Os itens E.1.c, F.5.c, G.2.b, H.1.b, J.1.c, K.2.b da Instrução Técnica Conclusiva ITC 2265/2007, tratam de falhas
www.tce.es.gov.br

na liquidação de despesas em contratos ﬁrmados com
Cooperativa dos Anestesiologistas do Espírito Santo COOPANEST-ES. As equipes de auditoria apontam que o
valor expresso nas notas ﬁscais não condiz com a forma
de produção ajustada, resultando em alteração no valor
total da despesa. Os itens relacionados a tal achado são:
Item E.1.c
Hospital Dr. Dório Silva – HDS
Processo: 44/03e 539/04
Credor: COOPANEST-ES - Cooperativa dos Anestesiologistas do Espírito Santo,
Ressarcimento imputado: 104.922,39 VRTE’s.
Item F.5.c.
Hospital São Lucas - HSL
Processo: 666/03 e 08/04
Credor: COOPANEST-ES - Cooperativa dos Anestesiologistas do Espírito Santo
Ressarcimento Imputado: 284.248,33 VRTE’s.
Item G.2.b
Hospital Infantil Alzir Bernardino Alves
Credor: COOPANEST-ES - Cooperativa dos Anestesiologistas do Espírito Santo
Ressarcimento imputado: 2.184,16 VRTE’s
Item H.1.b
Hospital Antonio Bezerra de Faria – HABF
Credor: COOPANEST-ES - Cooperativa dos Anestesiologistas do Espírito Santo
Processo: 503/03 e 497/04
Ressarcimento imputado: 10.323,29 VRTE’s.
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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Item J.1.c
Hospital Roberto Arnizaut Silvares – HRAS
Credor: COOPANEST-ES - Cooperativa dos Anestesiologistas do Espírito Santo
Ressarcimento imputado: 20.571,52 VRTE’s
Item K.2.b
Hospital e Maternidade Silvio Avidos - HMSA
Credor: COOPANEST-ES - Cooperativa dos Anestesiologistas do Espírito Santo
Ressarcimento imputado: 19.331,12 VRTE’s
As equipes de auditoria juntaram aos autos cópia das notas ﬁscais e relatórios de fatura emitidas pelos respectivos fornecedores. Nos documentos trazidos em relação ao Hospital Infantil Alzir Bernardino Alves (ﬂs. 2487),
Hospital Antonio Bezerra de Faria (ﬂs. 2609) e Hospital
Roberto Arnizaut Silvares (ﬂs. 3489) o responsável pelo recebimento do serviço identiﬁca-se. Todavia, nos demais casos, os documentos trazidos aos autos não permitem identiﬁcar os agentes responsáveis pela liquidação da despesa, como por exemplo os gestores e ﬁscais
de cada contrato.
Quanto ao Item F.6.c - da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 2265/2007, trata-se do apontamento acerca da falha na liquidação da despesa relativa ao Contrato Firmado com a empresa Komida Capixaba para preparação de
dietas líquidas. Segundo a equipe de auditoria, do confronto entre os mapas do Serviço de Nutrição e Dieta do
Hospital São Lucas e as notas de compras dos materiais
apresentadas pela Komida Capixaba, resultou numa diferença equivalente a 56.932,83 VRTE’s, que foi sugerido o ressarcimento.

Acerca de tal indício foi juntado aos autos cópia dos mapas elaborados pelo fornecedor e respectivas notas ﬁscais de compra dos materiais. Tais relatórios encontram-se por vezes assinados por nutricionaista ou por agente
do fornecedor. Desta forma, também neste caso, os documentos trazidos aos autos não permitem identiﬁcar
os agentes responsáveis pela liquidação da despesa, como por exemplo os gestores e ﬁscais de cada contrato.
Item F.7.a - da Instrução Técnica Conclusiva ITC
2265/2007 - Hospital São Lucas, trata da contratação da
SIEMES tendo como objeto aquisição de monobloco gerador dura 202 MV. Incialmente foi apontado falha na liquidação da despesa, em razão de não constar nos autos os documentos que atestassem a liquidação, tais como nota ﬁscal, termo de garantia, etc.. Após regular citação, o Sr. João Felício Scardua, ordenador de despesas
do IESP, trouxe aos autos documentação com o intuito
de comprovar a substituição da peça estava arquivado
no setor de Imagenologia que foi objeto de análise pelo corpo técnico relatada na instrução técnica conclusiva, onde é apontada divergência entre o valor de compra e o valor constante da nota ﬁscal que totaliza valor equivalente a 5.911,40 VRTEs. Compulsando os autos veriﬁco que, conforme narrativa constante na inicial
(ITI 013/2006, ﬂs.3189/3190), a citação do gestor se deu
em face da constatação de falha no processo de liquidação, posto que o processo de pagamento não tinha acostados documentos que atestassem a entrega do bem.
Após, conforme se veriﬁca na ITC 2265/2007 (ﬂs....) analisando as justiﬁcativas e documentos trazidos pelo defefendente, o corpo técnico observou divergência entre o
valor da nota ﬁscal e aquele que fora pago ao fornecedor
e em razão de tal divergência sugeriu imputação de reswww.tce.es.gov.br

sarcimento, sem sugerir a reabertura processual com o
devido chamamento aos autos dos responsáveis. Assim,
a meu ver, tal ressarcimento não pode prosperar, tendo
em vista que não foi ofertado ao gestor o direito ao contraditório e ampla defesa, com a necessária reabertura
processual para citar os potenciais responsáveis. Registre-se que, neste caso, os documentos acostados permitem identiﬁcar os gestores do Hospital São Lucas, o responsável pelo recebimento do bem e a empresa contratada, agentes estes capazes de responder sobre a referida falha na liquidação da despesa.
Observa-se que os apontamentos suprareferidos, na
maioria dos casos não estão instruídos por documentação que permita a identiﬁcação de possíveis responsáveis, suas respectivas condutas e nexo causal com a
anomalia detectada. Devo ressaltar que tal documentação permite identiﬁcar os responsáveis pelas respectivas
unidades gestoras em que foram detectados os achados,
bem como os responsáveis pelas sociedades empresárias que perceberam os valores reputados por indevidos,
não arrolados ao polo passivo dos autos.
Assim, repita-se: em que pese o louvável e esmerado esforço de auditagem realizado por técnicos deste Tribunal, denota-se dos achados indigitados na ITI 013/2006
e acima mencionados, que foi chamado aos autos para integrar a relação processual, apenas do Sr. João Felício Scardua, em razão de ser o ordenador de despesas. Dessa forma, até mesmo pela ausência de documentos, veriﬁca-se que não fez parte dos procedimentos
de auditagem a possibilidade de identiﬁcação de outros
possíveis responsáveis, suas respectivas condutas e nexo causal com a anomalia detectada, pelas inconsistências passíveis de ressarcimento. Nem mesmo os diretoSegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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res das unidades hospitalares foram alcançados nos presentes autos, mesmo diante da existência de autonomia
administrativa e ﬁnanceira dos hospitais, como já debatido neste voto.
Contudo, é necessário considerar que a readequação de
relatórios e peças processuais à sistemática atual de responsabilização, baseada na aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva, demanda a reinstrução processual com, novos procedimentos de auditoria que permitam o refazimento da matriz de responsabilidade, bem
como, a citação de outros agentes para a composição do
polo passivo do processo, tarefas que podem se mostrar
infrutíferas ou até mesmo inviáveis em virtude do decurso do tempo e suas implicações naturais (morte de agentes, descarte de documentos, impossibilidade de veriﬁcação de indícios, etc) e jurídicas (prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, falência de empresas, cerceamento de direito de defesa pela diﬁculdade dos eventuais defendentes terem acesso a documentos comprobatórios de suas teses, etc), confrontando-se, assim, com o
princípio constitucional da razoável duração do processo
e os primados da economia processual, celeridade e segurança jurídica.
Nessa ordem de ideias insta destacar que este Tribunal,
considerando o princípio da duração razoável do processo, insculpido no inciso LXXVII da Carta Magna e o princípio do contraditório e da ampla defesa, cláusula pétrea disposta no art. 5º, LV da CRFB/88, tem decidido por
deixar de determinar o refazimento da matriz de responsabilidade e reconhecer a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nestas situações em que sequer foram citados os demais agentes para responder por suas

ações/omissões, recaindo apenas para os Ordenadores
tal responsabilidade, como no presente caso. Reﬁro-me
ao entendimento formalizado nos autos dos Processos
TC 4878/2003 (Acórdão 1796/2015), 3873/2005 (Acordão 910/2016), 3674/2004 (Acórdão 896/2016-Plenário), 3210/1998 (Acórdão576/214- Plenário), 3448/2005
(Acórdão 1307/2017-Plenário), 2343/2009 (Acórdão
883/2017 - Plenário), dentre outros.
Passo a seguir a analisar os itens em que foi sugerida a
instauração de tomada de contas especial:
A.11.a – da Instrução Técnica Conclusiva ITC 2265/2007–
diz respeito ao Convênio 90/03 ﬁrmado para a repasse ﬁnanceiro em favor do Hospital Infantil Francisco de Assis, para cobrir despesas de custeio enquanto perdurasse o processo de cadastramento junto ao Ministério da
Saúde. Segundo a narrativa dos autos, foram encontradas falhas na liquidação da despesa, incluindo inadequação do parâmetro utilizado para o ressarcimento dos serviços prestados, posto que estava sendo utilizado o valor
da diária em detrimento da tabela do SUS. Segundo as
análises técnica conclusivas (ﬂs. 4974/4975 – v. XXVIII),
como não foi apresentado documentos de liquidação da
despesa não foi possível atestar a sua regular liquidação
o que, no entendimento dos auditores responsáveis pela
análise foi suﬁciente para imputar aos gestores dano de
valor equivalente a 299.274,48 VRTEs, Foi sugerido a instauração de tomada de contas especial, para aferir a responsabilidade “do ordenador de despesas e da entidade privada contratada”. Destaco que, não há indicativos
nos autos de que os serviços não tenham sido prestados.
O Item C.9.a da Instrução Técnica Conclusiva ITC
2265/2007 – Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. Incialmente, tendo como fundamento o art. 66 da
www.tce.es.gov.br

Lei de Licitações, foi apontado possível descumprimento de cláusula contratual que exigia por parte da contratada a realização de visita técnica mensal. Em sede de
análise conclusiva (ﬂs. 5033/5036) o corpo técnico aduz
que “observamos não apenas o descumprimento do art.
66 da Lei 8.666/93, mas também a infringência do art.
67 da Lei 8.666/93 e a inobservância do art. 63 da Lei
4.320/64” e argumenta que a ausência de ﬁscalização
acarreta a “ausência de comprovação efetiva da prestação dos serviços, o que resultou em uma despesa ilegítima e antieconômica” e sugeriu a manutenção da irregularidade e a determinação de instauração de tomada de
Contas especial para aferir a responsabilidade quando
ao ressarcimento equivale a 76.330,11 VRTEs, por parte
do ordenador e das empresas contratadas. Também neste caso não há nos autos elementos que permitam concluir pela não prestação do serviço.
Assim, em relação aos itens A.11.a e C.9.a, apesar de não
ignorar a tese de que o ônus de comprovação da boa
e regular aplicação dos recursos incumbe ao gestor, comungo com o entendimento do eminente Conselheiro
Rodrigo Chamoun nos autos do TC 8139/2009 no sentido de que, não existindo qualquer indício da não prestação dos serviços, não pode o gestor ser apenado com a
devolução dos recursos.
Assim, é imperioso considerar que a imputação de ressarcimento ao erário, não pode derivar de dano presumido, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.
Este tem sido o entendimento do Plenário desta Corte
conforme se veriﬁca nos processos TC. 4833/2005 (Acórdão 537/2016 – Plenário), 3794/2014 (Acórdão 55/2018
– Plenário), dentre outros. Desta forma, não se mostra
cabível a medida sugerida pela unidade técnica vez que
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1.2.1 Valores lançados nos Extratos Bancários sem
correspondente registro contábil (item II.1 da ITC nº
2265/2007), em relação às seguintes unidades hospitalares: Hospital infantil Nossa Senhora da Glória; Hospital
Adalto Botelho; Hospital Dr. Dório Silva; Hospital e Maternidade Silvio Ávidos.

A.19; A.20; A.21; A.22; A.23; A.24; B.1; C.1; C.2; C.3; C.4;
C.5; C.6; C.7; C.8; C.10; E.1; E.2; E.3; E.4; E.5; E.6; E.7; E.8;
F.1; F.2; F.3; F.4; F.5; F.6; F.7; G.1; G.2; G.3; H.1; H.2; H.3;
H.4; H.5; H.6; H.7; I.1; I.2; I.3; I.4; I.5; J.1; J.2; J.3; J.4; J.5;
J.6; J.7; J.8; K.1; K.2; K.3; K.4; K.5; K.6; K.7 bem como em
relação ao subitem “b” do item A.11.

A vista do exposto, divergindo do entendimento do corpo técnico acompanhado pelo Parquet de Contas, manifesto meu voto em consonância com o posicionamento
dominante nesta Corte Contas.

1.2.2 Valores lançados no Razão Contábil sem correspondente registro bancário. (item II.2 da ITC nº 2265/2007),
em relação às seguintes unidades hospitalares: Hospital
infantil Nossa Senhora da Glória; Hospital Dr. Dório Silva;
Hospital e Maternidade Silvio Ávidos; Hospital São José
do Calçado.

1.5. JULGAR REGULARES COM RESSALVAS AS CONTAS
do Sr. João Felício Scardua, exercício 2004, dando-lhe
quitação, nos termos do art. inciso II dos artss 84 e 86 da
Lei Complementar 621/2012 em razão da manutenção
das seguintes irregularidades:

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

1.2.3 Impossibilidade de comprovação do saldo constante dos registros contábeis pela ausência de envio das
conciliações/extratos (item II.3 da itc 2265/2007)

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

1.2.4 Divergência entre o saldo ﬁnal exibido pelas conciliações/extratos bancários e o saldo ﬁnal constante dos
registros contábeis (item II.4 da itc 2265/2007)

não se vê conﬁgurado um dos pressupostos para o desenvolvimento regular e válido do processo de tomada
de contas especial, a saber a ocorrência do dano (art. 7º
e 8º, inciso I da IN 32/2014).
De toda forma, também em relação a tais itens, o transcurso do tempo desde a ocorrência dos fatos aqui narrados, mostra infrutífero a determinação de medidas administrativas, pelas razões já delineadas neste voto.

Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator por:
1.1. DECRETAR A PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, diante
da ocorrência das hipóteses previstas no art. 71, caput e
§ 2º, inciso I e II e § 4º, inciso I da Lei Complementar nº
621/2012.
1.2. AFASTAR a responsabilidade do Sr. João Felício Scardua no tocante às impropriedades veriﬁcadas nos demonstrativos contábeis que dizem respeito às unidades
hospitalares:

1.3. AFASTAR as irregularidades narradas nos itens II.5 e
II.6 da ITC 2265/2007 que tratam da “Discordância entre
Inventário de Bens Patrimoniais e Registros Contábeis e
da Discordância entre Inventário de Bens em Almoxarifado e Registros Contábeis”, nos termos da fundamentação deste voto;
1.4. EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO com fundamento o §4º, do art. 142 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do RITCEES, reconhecendo a ausência de pressupostos de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo em
relação aos seguintes itens da ITC 2265/2007e todos correspondentes subitens: A.1; A.2; A.3; A.4;A.5; A.6; A.7;
A.8; A.9; A.10; A.12; A.13; A.14; A.15; A.16; A.17; A.18;
www.tce.es.gov.br

1.5.1 Valores lançados nos Extratos Bancários sem
correspondente registro contábil (item II.1 da ITC nº
2265/2007), em razão da manutenção dos subitens
2.1.1.1.A; 2.1.1.1.B; 2.1.1.1.C; 2.1.1.1.F; 2.1.1.1.G e
2.1.1.1.H;
1.5.2 Valores lançados no Razão Contábil sem correspondente registro bancário. (item II.2 da ITC nº 2265/2007),
em razão da manutenção dos subitens 2.1.1.2.A;
2.1.1.2.B; 2.1.1.2.D; 2.1.1.2.G; 2.1.1.2.I.
1.6. DEIXAR DE EXPEDIR DETERMINAÇÕES e/ou recomendações em face da extinção do Instituto Estadual de
Saúde Pública – IESP pela Lei Complementar 407/2007.
1.7. DEIXAR DE DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DE TOMADAS DE CONTAS com a ﬁnalidade de buscar responsabilização em relação as irregularidades descritas nos itens A.11 subitem “a” e C.9 subitem “a” da ITC
2265/2007,, conforme fundamentação deste voto.
1.8. Dar ciência ao interessado;
1.9. Após o trânsito em julgado, arquive-se
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. Vencidos o conselheiSegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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ro Sebastião Carlos Ranna de Macedo e o conselheiro
em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que votaram pela instauração de Tomada de Contas Especial, com recomendação, subscrevendo o parecer técnico.
3. Data da Sessão: 24/07/2018 - 24ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 25/09/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 914/2018 – PLENÁRIO
Processos: 00058/2018-4, 05765/2008-5

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

sim concluiu:

UG: CMRB - Câmara Municipal de Rio Bananal

Acórdão:

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:

Recorrente: ADEMIR ALVES LAURETE [Luiz Alberto Lima
Martins (OAB 10386), BRIAN CERRI GUZZO (OAB 9707),
Jhonatan dos Santos Silva, Murillo Guzzo Fraga, Cristian
Campagnaro Nunes], ANGELO SPACINI BERGAMI [Luiz
Alberto Lima Martins (OAB 10386), BRIAN CERRI GUZZO, Jhonatan dos Santos Silva, Murillo Guzzo Fraga, Cristian Campagnaro Nunes], ADEMAR VALANI [Luiz Alberto Lima Martins (OAB 10386), BRIAN CERRI GUZZO (OAB
9707), Jhonatan dos Santos Silva, Murillo Guzzo Fraga,
Cristian Campagnaro Nunes]
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 1146/2017 – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO –
DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelos Srs. Ademir Alves Laurete (2001/2002 e 2007),
Ademar Valani (2003/2004) e Angelo Spacini Bergami
(2005/2006), Presidente da Câmara Municipal de Rio
Bananal durante os exercícios referenciados, em face
do Acórdão TC-1146/2017, proferido pela Segunda Câmara desta Corte de Contas, nos autos do Processo TC –
5765/2008 (ﬂs. 7261/7297), que apreciando Denúncia,
posteriormente convertida em Tomada de Contas Especial, acerca de possíveis irregularidades em relação à
concessão de diárias e gastos de combustíveis pelos vereadores, durante os exercícios de 2001/2007, acolheu
parcialmente o entendimento técnico e ministerial e aswww.tce.es.gov.br

Com base nos artigos 70 e 71 da Lei Orgânica do TCEES reconhecer a prescrição da pretensão punitiva desta
Corte de Contas deixando de aplicar multa;
Rejeitar a preliminar de prejudicialidade de defesa alegada, em razão de necessária análise de mérito;
Acolher as razões de justiﬁcativa o Senhor Ademir Laurete em relação aos itens 2.1.1; 2.1.2; 2.1.6; 2.1.7 e 2.4.5
da ITC nº 2845/2015;
Acolher as reazões de justiﬁcativa do Senhor Ademar Valani em relação aos itens 2.2.1; 2.2.4; 2.2.7; 2.2.8; 2.2.9 e
2.2.10 da ITC nº 2845/2015;
Acolher as razões de justiﬁcativa o Senhor Angelo Spacini Bergami em relação aos itens 2.3.1; 2.3.4; 2.3.6; 2.3.7;
2.3.8 da ITC nº 2845/2015;
Rejeitar as razões de justiﬁcativas e com base no artigo
84, III, alínea “e” da LC 621/12 c/c com o artigo 163, V da
Resolução 261/13, julgar irregulares as contas do Senhor
Ademir Alves Laurete, em razão do cometimento de infrações que causaram dano injustiﬁcado ao erário dispostos nos itens 2.1.4 (8.985,99 VRTE); 2.1.5 (53.750,45
VRTE); 2.4.2 (72,77 VRTE); 2.4.3 (72,77 VRTE) e 2.4.4
(242,58 VRTE), totalizando em 63.124,56 VRTE quantia
que deverá ser atualizada monetariamente na data da
efetiva quitação, na forma da legislação em vigor devendo ser restituída ao cofre municipal;
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018

82

ATOS DO PLENÁRIO

Rejeitar as razões de justiﬁcativas e com base no artigo
84, III, alínea “e” da LC 621/12 c/c como o artigo 163, V
da Resolução 261/13, julgar irregulares as contas do senhor Ademar Valani, em razão do cometimento de infrações que causaram dano injustiﬁcado ao erário dispostos nos itens 2.2.3 (85,72 VRTE); 2.2.5 (2.199,89 VRTE) e
2.2.6 (33.061,33 VRTE), totalizando em 35.346,94 VRTE,
quantia que deverá ser atualizada monetariamente na
data da efetiva quitação, na forma da legislação em vigor
devendo ser restituída ao cofre municipal;
Rejeitar as razões de justiﬁcativas e com base no artigo
84, III, alínea “e” da LC 621/12 c/c com o artigo 163, V da
Resolução 261/13, julgar irregulares as contas do senhor
Ângelo Spacini Bergami em razão do cometimento de infrações que causaram dano injustiﬁcado ao erário dispostos nos itens 2.3.3 (150, 85 VRTE) e 2.3.5 (4.102,88
VRTE), totalizando em 4.253,73 VRTE, quantia que deverá ser atualizada monetariamente na data da efetiva quitação, na forma da legislação em vigor devendo ser restituída ao cofre municipal.
Nos termos do Despacho nº 02298/2018-2, a Secretaria
Geral das Sessões informou que a notiﬁcação do referido
Acórdão foi publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico deste
Tribunal no dia 04/12/2017, considerando-se publicada
no dia 05/12/2017, vencendo o prazo para interposição
do recurso em 05/02/2018.
Instado a manifestar-se, o NRC - Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas instruiu os autos com a
Instrução Técnica de Recurso 59/2018-3, opinando pelo
Conhecimento do Recurso de Reconsideração e, no mérito, pelo seu Não Provimento (ﬂs. 25 a 36).
Em igual sentido manifestou-se o Exmo. Senhor Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Luis Henrique

Anastácio da Silva (Parecer 1207/2018-3, ﬂ. 41).

Sobre o item, o Recorrente alegou o seguinte:

Após, vieram-me os autos para análise.

1.1 Relativamente ao item “2.4.2 (72,77 VRTE)” – item
4.3 do Recurso:

FUNDAMENTAÇÃO:

Argumentou o Recorrente, em relação à irregularidade
referenciada (item 2.4.2 – Ausência de interesse público
no recebimento de diárias), que devolveu a quantia de
R$ 765,60, fazendo face aos encargos que são objeto do
ressarcimento imposto.

De início, veriﬁco que a análise acerca dos pressupostos
recursais, especialmente em relação às condições de admissibilidade, foi efetivamente realizada pela Área Técnica, tornando-se despiciendas acrescentar outras fundamentações doutrinárias e jurisprudências para formação
de juízo. Passo, assim, à análise do mérito recursal.
Segundo se depreende da análise exarada na ITR
59/2018-3, a irregularidade está relacionada ao pagamento indevido de diárias por parte da presidência da
Câmara Municipal de Rio Bananal durante os exercícios
referenciados no preâmbulo deste voto.
Constatou-se que tais pagamentos foram feitos em meio
aos seguintes apontamentos técnicos: ausência de interesse público; participação excessiva de membros nos
eventos; sem comprovação da efetiva participação dos
beneﬁciários nos eventos e sem a presença de boletins de diárias; por excesso ou por número superior ao
necessário no evento com a participação excessiva de
membros; pagamentos para participação em cursos com
pouca carga horária e baixo custo benefício e, pagamentos de diárias desprovidos de motivação e comprovação.
Nos termos da instrução processual, os recorrentes apresentaram suas justiﬁcativas na mesma peça recursal, porém, em tópicos separados, conforme analisado na Instrução Técnica de Recurso 59/2018-3, senão vejamos:
1. PRETENSÃO DE RECONSIDERAÇÃO, RELATIVAMENTE
AO EX-PRESIDENTE ADEMIR ALVES LAURETE (item 4 do
Recurso):
www.tce.es.gov.br

Ademais, segundo ele, os agentes públicos que receberam a diária estavam no cumprimento de seus deveres
funcionais e exercendo atividades que requerem permanente obtenção de informações junto ao Tribunal de
Contas, notadamente por tratar-se de Câmara Municipal
do interior, que conforme aﬁrmou, seria desprovida de
adequada assessoria.
Alegou também o Recorrente, que por ser pessoa simples do povo, agiu de boa-fé e limitou-se a cumprir a lei,
na medida em que pagou as despesas apresentadas pelos agentes públicos para exercerem as suas funções.
Por ﬁm, aﬁrmou que em razão de sua boa-fé e pelo fato
da viagem ter efetivamente ocorrido para atender ao interesse público, que tem como razoável e justo o recolhimento já feito, razão pela qual pretende que a condenação de ressarcimento ao erário seja afastada.
Segundo a análise consubstanciada na Instrução Técnica
de Recurso 59/2018-3 (ﬂs. 25 a 36), não procede a aﬁrmação do recorrente relativamente à quitação dos valores devidos a título de ressarcimento, tendo em vista que
o valor a ser devolvido é superior ao que alegou ter quitado (o recorrente aﬁrmou ter ressarcido R$ 765,60, sendo devido mais de R$ 200.000,00), sem sequer comprovação do pagamento.
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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De igual modo, não resta comprovado nos autos a ﬁnalidade pública na concessão de diárias, a despeito do argumento apresentado pelo recorrente de que as viagens
estariam relacionadas ao cumprimento de seus deveres
funcionais.
Por ﬁm, invoca o recorrente a questão de sua boa-fé, como Presidente da Câmara. Sobre esse ponto, a área técnica aﬁrma “... que esta não exclui a necessidade de ressarcimento aos cofres públicos, por danos causados ao
mesmo por atos de sua responsabilidade. Mesmo porque, no exercício da presidência de uma casa legislativa
municipal, é ele o responsável por gastos injustiﬁcados,
enquanto ordenador de despesas.”
Em razão disso, pugna a área técnica pela manutenção
da presente irregularidade.
Prossegue a Instrução Técnica de Recurso 59/2018-3,
verbis:
1.2 Relativamente ao item “2.4.4 (242,58 VRTE)” – item
4.5 do Recurso:
Argumentou também o Recorrente, em relação à irregularidade referenciada (item 2.4.4 – Pagamento indevido
de diárias, por excesso quanto ao número e participação
excessiva de membros no evento), que o adiamento da
viagem decorreu em razão da continuidade de agendas
políticas desenvolvidas pelos participantes. Ademais, segundo argumentou, o evento ocorreu em local distante,
de modo que o descanso se revelou necessário, mesmo
no dia seguinte.
Examinando as alegações do Recorrente, veriﬁca-se,
conforme demonstrado nos autos, que algumas diárias
recebidas pelos vereadores, para além da data do evento, não se justiﬁcam, uma vez que não ﬁcou comprovado

nos autos o interesse público para tal concessão, não se
desincumbindo o Recorrente de seu ônus.

sendo certo que tanto o deslocamento quanto a despesa foram realizados.

Ao contrário, o que restou comprovado nos autos, foi
que um vereador recebeu diária para ﬁcar um dia a mais
no evento (Fórum interestadual de Prefeitos e Vereadores e assessores realizado em Porto Seguro – Bahia, no
período de 11 a 15 de dezembro), embora conste o registro deste mesmo vereador, na ata da Assembleia Geral do Conselho Executivo e Fiscal da Associação de Servidores Públicos do Município.

Segundo depreende-se da referida análise, o recorrente não nega a irregularidade (pagamento de diárias para vereadores sem a comprovação - boletim de diárias),
porém aﬁrma que tal fato representou uma irregularidade meramente formal e que o motivo da despesa existiu,
bem como o seu respectivo pagamento.

Diante do exposto, a área técnica opina pela manutenção da irregularidade.
2. PRETENSÃO DE RECONSIDERAÇÃO, RELATIVAMENTE
AO EX-PRESIDENTE ADEMAR VALANI (item 5 do Recurso):
Sobre o item, aduziu o Recorrente o seguinte:
2.1 Relativamente ao item “2.2.3 (85,72 VRTE)” – item
5.3 do Recurso:
Argumentou o Recorrente, em relação à irregularidade
referenciada (item 2.2.3 – Pagamento indevido de diárias, sem comprovação da efetiva participação dos beneﬁciários nos eventos e sem a presença de boletins de
diárias), que como Presidente da Câmara, liderou a participação em evento político, destinado a discutir a recuperação dos danos e prejuízos sofridos após enchente e que, por erro formal da estrutura administrativa da
Câmara, que era muito singela, não foram realizados os
procedimentos necessários à comprovação das despesas.
Alegou que, por óbvio, como Presidente da Câmara, não
poderia faltar ao evento que ajudou a organizar. Mesmo
porque, segundo aﬁrmou, existiu apenas erro formal,
www.tce.es.gov.br

Em suma, analisando a argumentação da defesa sobre o
pagamento retro mencionado, alerta a área técnica desta Corte que se trata de pagamento de despesas com dinheiro público, sem a devida comprovação, o que é inadmissível. Neste sentido, aduz que é um engano pensar
que só se poderia falar em irregularidade formal, “uma
vez que a ausência de comprovação do interesse público
para gastos é causa, inclusive, de improbidade administrativa por dano ao erário.”
Para tanto, diversamente da pretensão do recorrente,
assevera a equipe técnica que “os gastos de recursos públicos, só podem ser feitos quando demonstrado o interesse público em sua realização, o que, no caso de pagamento de diárias, é realizado através de boletim de diárias, apresentando-se todos os detalhes das despesas
realizadas.”
Em síntese, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e
Consultas se reporta às alegações do recorrente da seguinte forma:
Trata-se, inclusive, do atendimento do Princípio da Legalidade, uma vez que a lei de responsabilidade ﬁscal não
admite o pagamento de despesas, sem a devida liquidação.
Ademais, o argumento do Recorrente acerca da simpliciSegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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dade da estrutura da Câmara não é suﬁciente para afastar a irregularidade por ausência de comprovação de interesse público para os gastos, tendo em vista tratar-se
de obrigação dos ordenadores de despesas, sendo dos
mesmos, portanto, a responsabilidade de ﬁscalizar se os
atos praticados foram realizados em acordo com as normas vigentes.

em improbidade administrativa.”

Em razão disso, pugna a área técnica pela manutenção
desta irregularidade.

Ainda sobre a defesa do senhor Ademar Valani, a Instrução Técnica de Recurso 59/2018-3 diz o seguinte:

Prossegue a Instrução Técnica de Recurso 59/2018-3,
verbis:

2.3 Relativamente ao item “2.2.6 (33.061,33 VRTE)” –
item 5.5 do Recurso:

2.2 Relativamente ao item “2.2.5 (2199,89 VRTE)” –
item 5.4 do Recurso:

Quanto a esta irregularidade (item 2.2.6 – pagamento de
diárias para participação em cursos com pouca carga horária e baixo custo benefício), argumentou o Recorrente
que outras despesas em casos análogos foram validadas
em diversos processos.

Em relação a este item (2.2.5 – Pagamento indevido de
diárias, seja por excesso ou por número superior ao necessário no evento com a participação excessiva de
membros), alegou o Recorrente, que ocorreu a real necessidade da viagem, embora, como já dito, a organização administrativa tenha sido falha ao não comprovar.

Igualmente, sobre a pretensão recursal de redução do
valor do ressarcimento, a área técnica não vislumbra razão para tal, “uma vez que não há nos autos prova de
que parte do valor já tenha sido pago ou mesmo de que
este não seria devido, ao contrário.” Por tal motivo, pugna pela manutenção da irregularidade.

Também aduziu o Recorrente, que a participação em tais
eventos decorreram de deliberação colegiada e necessária participação política dos vereadores.

Diante disso, requer o Recorrente que seja relevada a
conduta, ainda que em parte, para reduzir o valor arbitrado pelo ressarcimento, levando-se em conta, inclusive, a quantia já devolvida, conforme item “7”.

Ademais, segundo argumentou o Recorrente, como Presidente da Câmara, ele atendeu ao interesse e solicitação de seus pares, agindo de boa-fé e vinculando-se à
decisão dos demais vereadores.

Sobre o assunto, área técnica observa que o responsável mais uma vez não nega os atos irregulares praticados, admitindo, inclusive a sua prática; contudo, atribui
tal falha a questão de organização administrativa. Recorda que “o ordenador é o responsável pela liquidação das
despesas antes de seu pagamento, não podendo, portanto, aﬁrmar que a sua ausência é uma irregularidade
meramente formal, uma vez que foi ofendido, inclusive,
o Princípio da Legalidade, subsumindo-se o referido ato

Por ﬁm, aﬁrmou que foi reconhecida a frequência e a
participação no evento, de modo que, segundo ele, o
ressarcimento deve ser relevado ou reduzido em, no máximo, uma quinta parte do valor determinado na decisão recorrida.
Em análise aos argumentos trazidos aos autos pelo senhor Ademar Valani, Presidente da Câmara Municipal de
Rio Bananal durante os exercícios de 2003 e 2004, a instrução processual aponta que não merece acolhimento
www.tce.es.gov.br

a alegação de que em casos análogos tais despesas foram validadas.
Segundo a análise técnica, o Recorrente não disse quais
seriam esses processos análogos e, mesmo que informasse, pontua que em se tratando da comprovação de
interesse público para despesas públicas, não existe dois
processos idênticos, devendo cada caso concreto ser
apreciado individualmente.
No mais, especiﬁcamente no que tange à irresignação
apresentada pelo senhor Ademar Valani, a análise técnica encontra-se vazada nos seguintes termos:
Ademais, a alegação do Recorrente acerca de ter sido a
despesa realizada, por deliberação colegiada dos demais
vereadores e de ser feita, para atender aos interesses de
seus pares, aos quais, estaria vinculado, não exclui a irregularidade, mas, ao contrário, conﬁrma. Primeiro, porque a decisão não foi colegiada, mas sim do ordenador
de despesas, e ainda que fosse não sanaria a irregularidade. Ademais, ao contrário do que pensa, não está ele
vinculado aos demais vereadores, e sim ao interesse público, este sim soberano, não sendo sua função agradar
ou atender seus pares.
Não cabe, portanto, a alegação de sua boa-fé, para eximi-lo da reponsabilidade de cumprir o ordenamento jurídico vigente e atender ao interesse público, uma vez
que sendo o ordenador de despesas da Câmara Municipal, é o mesmo responsável pelos gastos irregulares de
recursos públicos que aprovou.
Opina-se pela manutenção da irregularidade.
3. PRETENSÃO DE RECONSIDERAÇÃO, RELATIVAMENTE
AO EX-PRESIDENTE ANGELO SPACINI BERGAMI (item 6
do Recurso):
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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Sobre a irregularidade referenciada neste item, o Recorrente argumentou o seguinte:
3.1 Relativamente ao item “2.3.3 (150,85 VRTE)” – item
6.3 do Recurso:
Argumentou o Recorrente, em relação à irregularidade
referenciada (item 2.3.3 – Pagamentos de diárias desprovidos de motivação e comprovação), que o evento
que deu causa às despesas teve a participação em massa
de autoridades políticas de nível estadual e até federal,
justiﬁcando a participação de vereadores. Ademais, conforme alegou o Recorrente, trata-se de poder discricionário do administrador, sendo, inclusive, compreensível,
segundo ele, que haja diﬁculdades de organização pelo
despreparo dos servidores da Câmara Municipal, embora as despesas sejam legítimas.
Sobre as alegações recursais aduzidas, a área técnica reporta que o Sr. Angelo Spacini Bergami, Presidente da
Câmara Municipal de Rio Bananal durante os exercícios
de 2005 e 2006, não negou os fatos ou a irregularidade, apenas pretende eximir-se da penalidade, sob o argumento, ora de que seu poder é discricionário, ora de
que os agentes públicos estariam despreparados para o
atendimento das normas vigentes.
Ressalta que “tais argumentos não podem ser acolhidos.
Em primeiro lugar, a discricionariedade do gestor não
pode ir além dos limites legais, que o vincula, conforme
exige o Princípio da Legalidade. O argumento de que os
servidores estariam despreparados para realizar os procedimentos não o exime da responsabilidade, uma vez
que como Presidente da Câmara deveria ele orientar e
ﬁscalizar para que nenhum ato fosse praticado fora dos
limites normativos.” Diante disso, opina pela manutenção da irregularidade.

Prossegue a sua análise da seguinte forma:
3.2 Relativamente ao item “2.3.5 (4.102,88 VRTE)” –
item 6.4 do Recurso:
Alegou o Recorrente, em relação à irregularidade referenciada (item 2.3.5 – Pagamentos indevidos de diárias,
por excesso ou número superior ao necessário em evento com participação excessiva de membros), que a participação dos vereadores e servidores foi necessária para
aprendizado do exercício das atividades, em especial em
momento que a câmara carecia de adequada assessoria.
Ademais, segundo ele, a participação política é inerente
à atividade da Câmara, de modo que a sua boa-fé aliada
à ausência de assessoria de qualidade devem ser consideradas, requerendo, portanto, a exclusão do ressarcimento a ele imputado.
E faz a seguinte observação sobre o presente item:
“... observa-se que o Recorrente não trouxe nenhum argumento novo, apenas reaﬁrmou que a participação em
eventos, com muitos agentes públicos envolvidos, seria
necessária ao aprendizado dos mesmos, estando, portanto, de boa-fé. Ressalta-se, que os agentes públicos
devem pautar-se pelos Princípios da Administração Pública, dentre os quais, a Razoabilidade, que impõe que
o gestor haja dentro de critérios adequados, sem exageros. Portanto, a participação em muitos eventos, com
número elevado servidores, salvo se demonstrado interesse público especíﬁco, o que não ocorreu, não pode ser admitida, em especial, quando existirem gastos
públicos. Mesmo porque, a alegação de sua boa-fé, não
o exime da responsabilização pelos danos causados ao
erário
E conclui pela manutenção da irregularidade.
www.tce.es.gov.br

4. DOS VALORES DEVOLVIDOS PELOS RECORRENTES
(item 7 do Recurso):
Segundo a análise técnica, os Recorrentes argumentaram que já foram efetuadas as devoluções dos valores
de R$ 765,60 cada um, evidenciando-se o propósito de
regularizar a situação e demonstrar a boa-fé.
Sobre esse fato, a área técnica assevera que o pagamento de valores, a título de ressarcimento deve ser demonstrado nos autos e lembra sobre a necessidade de ressarcimento ao erário de todo o dano causado, não sendo
suﬁciente o pagamento de quantia inferior.
Nesse passo, opina a área técnica pelo Conhecimento do
Recurso de Reconsideração, e quanto ao mérito, opina-se pelo seu Não Provimento, mantendo-se incólumes
todas as irregularidades atribuídas aos Recorrentes, bem
como, o ressarcimento ao erário, a eles imputados.
O Ministério Público de Contas manifestou-se nos mesmos termos da Instrução Técnica de Recurso 59/2018-3.
DISPOSITIVO:
Diante dessas considerações, corroboramos o entendimento da área técnica e do douto MPC como fundamento integrante do presente voto, no sentido de que não
seja dado provimento ao Recurso de Reconsideração interposto, mantendo-se incólume os deveres de ressarcimento expressos no Acórdão TC-1146/2017, proferido
pela Segunda Câmara desta Corte de Contas, nos autos
do Processo TC – 5765/2008 (ﬂs. 7261/7297); bem como, manter inalterados os demais termos do v. acórdão
recorrido.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão deste Colegiado, ante as razões expostas pelo relator, em:
CONHECER do presente Recurso de Reconsideração interposto em face do Acórdão TC-1146/2017 – Segunda
Câmara e, no mérito, Negar-lhe Provimento, mantendo-se, in totum, o acórdão.
Dar CIÊNCIA aos Recorrentes do teor da decisão tomada
por este Tribunal.
Transitado em julgado, arquivem-se os autos.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
Relator
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelos senhores Ademir Alves Laurete,
Ademar Valani e Ângelo Spacini Bergami, em face do
Acórdão TC 1146/2017 – Segunda Câmara, prolatado
nos autos do Processo TC 5765/2008, que julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputando-lhes ressarcimento, nos valores respectivos de 63.124,56 VRTE´s,
35.346,94 VRTE´s e 4.253,73 VRTE´s.
A área técnica, através do NRC - Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas, nos termos da Instrução
Técnica de Recurso 00059/2018-3, veriﬁcou que o expediente é tempestivo, sugerindo o CONHECIMENTO do
presente recurso, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do

Parecer 01207/2018-3, de lavra do Procurador Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área
técnica, pugnou no mesmo sentido.
O Eminente Conselheiro em Substituição, João Luiz Cotta
Lovatti, por meio do Voto 01859/2018-7, acompanhou,
na íntegra, a área técnica e o Parquet de Contas.

expostas pelo relator, em:
1.1 Com base nos artigos 70 e 71 da Lei Orgânica do TCEES reconhecer a prescrição da pretensão punitiva desta
Corte de Contas deixando de aplicar multa;
1.2 Rejeitar a preliminar de Prejudicialidade de Defesa
alegada, em razão de necessária análise de mérito;

Assim, após pedido de vistas, vieram os autos a este Magistrado de Contas para melhor se inteirar dos termos do
voto proferido pelo Eminente Relator, a ﬁm de formar
convicção, com o propósito de haver deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do artigo 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.

1.3 Acolher as razões de justiﬁcativa do senhor Ademir
Alves Laurete em relação aos itens 2.1.1; 2.1.2; 2.1.6;
2.1.7; 2.4.1 e 2.4.5 da ITC nº 2845/2015;

É o sucinto relatório.

1.5 Acolher as razões de justiﬁcativa do senhor Angelo
Spacini Bergami em relação aos itens 2.3.1; 2.3.4; 2.3.6;
2.3.7; 2.3.8 da ITC nº 2845/2015;

VOTODEVISTA
Interposto o presente Recurso de Reconsideração, pelos
senhores Ademir Alves Laurete, Ademar Valani e Ângelo Spacini Bergami, em face do Acórdão TC 1146/2017
– Segunda Câmara, necessário é a sua análise, após pedido de vistas, tendo por base a documentação que lhe
deu suporte, bem como as razões recursais, os elementos trazidos pela área técnica, pelo Parquet de Contas e
pelo Eminente Relator destes autos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Frisa-se que o v. Acórdão TC 1146/2017 – Segunda Câmara, julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputando-lhes ressarcimento, como transcrito, verbis:
[...]
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões
www.tce.es.gov.br

1.4 Acolher as razões de justiﬁcativa do senhor Ademar Valani em relação aos itens 2.2.1; 2.2.4; 2.2.7; 2.2.8;
2.2.9 e 2.2.10 da ITC nº 2845/2015;

1.6 Rejeitar as razões de justiﬁcativas e com base no
artigo 84, III, alínea “e” da LC 621/12 c/c com o artigo
163, V da Resolução 261/13, julgar irregulares as contas do senhor Ademir Alves Laurete, em razão do cometimento de infrações que causaram dano injustiﬁcado ao
erário dispostos nos itens 2.1.4 (8.985,99 VRTE); 2.1.5
(53.750,45 VRTE); 2.4.2 (72,77 VRTE); 2.4.3 (72,77 VRTE)
e 2.4.4 (242,58 VRTE), totalizando em 63.124,56 VRTE
quantia que deverá ser atualizada monetariamente na
data da efetiva quitação, na forma da legislação em vigor
devendo ser restituída ao cofre municipal;
1.7 Rejeitar as razões de justiﬁcativas e com base no artigo 84, III, alínea “e” da LC 621/12 c/c com o artigo 163, V
da Resolução 261/13, julgar irregulares as contas do senhor Ademar Valani, em razão do cometimento de infrações que causaram dano injustiﬁcado ao erário dispostos nos itens 2.2.3 (85,72 VRTE); 2.2.5 (2.199,89 VRTE) e
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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2.2.6 (33.061,33 VRTE), totalizando em 35.346,94 VRTE
quantia que deverá ser atualizada monetariamente na
data da efetiva quitação, na forma da legislação em vigor
devendo ser restituída ao cofre municipal;

so I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo. – g.n.

1.8 Rejeitar as razões de justiﬁcativas e com base no artigo 84, III, alínea “e” da LC 621/12 c/c com o artigo 163, V
da Resolução 261/13, julgar irregulares as contas do senhor Ângelo Spacini Bergami em razão do cometimento
de infrações que causaram dano injustiﬁcado ao erário
dispostos nos itens 2.3.3 (150,85 VRTE) e 2.3.5 (4.102,88
VRTE), totalizando em 4.253,73 VRTE quantia que deverá ser atualizada monetariamente na data da efetiva quitação, na forma da legislação em vigor devendo ser restituída ao cofre municipal;

A área técnica, através da Instrução Técnica de Recurso
00059/2018-3, assim se posicionou, litteris:

Dar ciência aos interessados.
1.10 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator. Vencido o
senhor conselheiro João Luiz Cotta Lovatti que acompanhou os pareceres da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas.
3. Data da Sessão: 06/09/2017 - 31ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente), Domingos Augusto Taufner;
4.2. Conselheiro substituto presente: João Luiz Cotta
Lovatti (em substituição).
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inci-

mo, manter inalterados os demais termos do v. acórdão
recorrido.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

[...]

Conselheiro em Substituição

CONCLUSÃO

ACÓRDÃO:

Ante as razões expostas, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, sugere-se o CONHECIMENTO do Recurso de Reconsideração, e quanto ao mérito,
opina-se pelo seu NÃO PROVIMENTO, mantendo-se incólumes todas as irregularidades atribuídas aos Recorrentes, bem como, o ressarcimento ao erário, a eles imputados. – g.n.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão deste Colegiado, ante as razões expostas pelo relator, em:

Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 01207/2018-3, acompanhou,
na íntegra, o posicionamento da área técnica.
O Eminente Conselheiro em Substituição, relator dos autos, nos termos do Voto 01859/2018-7, assim se posicionou, verbis:

CONHECER do presente Recurso de Reconsideração interposto em face do Acórdão TC-1146/2017 – Segunda
Câmara e, no mérito, Negar-lhe Provimento, mantendo-se, in totum, o acórdão.
Dar CIÊNCIA aos Recorrentes do teor da decisão tomada por este Tribunal.
Transitado em julgado, arquivem-se os autos. – g.n.

[...]

Em assim sendo, necessário é a análise dos requisitos de
admissibilidade para, após, adentrar-se ao mérito do Recurso de Reconsideração interposto.

DISPOSITIVO:

2. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTENTADO:

Diante dessas considerações, corroboramos o entendimento da área técnica e do douto MPC como fundamento integrante do presente voto, no sentido de que não
seja dado provimento ao Recurso de Reconsideração interposto, mantendo-se incólume os deveres de ressarcimento expressos no Acórdão TC-1146/2017, proferido
pela Segunda Câmara desta Corte de Contas, nos autos
do Processo TC – 5765/2008 (ﬂs. 7261/7297); bem co-

Cabe informar que o presente Recurso de Reconsideração foi considerado tempestivo pela área técnica, no que
foi acompanhada pelo Parquet de Contas e pelo Eminente Relator dos autos.

www.tce.es.gov.br

Veriﬁca-se, ainda, que o v. Acórdão TC 1146/2017 foi
disponibilizado no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal de Contas, em 4/12/2017, considerando-se publicado em 5/12/2017, nos termos dos artigos 62 e 66, paráSegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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grafo único, da Lei Complementar Estadual 621/2012, e
artigo 5º, da Resolução TC 261/2013, sendo o presente
Recurso protocolizado em 28/12/2017 neste Tribunal.
Presente o interesse recursal, vez que se trata da modalidade adequada, haja vista que se refere a decisão em
processo de tomada de contas especial, oriunda de conversão, na apreciação de denúncia, nos termos previstos
no artigo 164 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Assim, sendo o recurso tempestivo, e havendo interesse
recursal dos recorrentes, que são partes legítimas, veriﬁca-se que, de fato, estão presentes os requisitos de admissibilidade, devendo o presente recurso ser conhecido.
3. DO MÉRITO RECURSAL:
Veriﬁco que pretendem os recorrentes a reforma do v.
Acórdão embatido, no sentido de que sejam relevadas as
condutas, excluindo-se a obrigação de ressarcimento ou,
pelo menos, seja substancialmente reduzida a condenação imposta, deduzindo-se os valores já ressarcidos.
Em assim sendo, necessário se faz o enfrentamento de
mérito dos indicativos de irregularidade que resultaram
na condenação dos recorrentes, com base na documentação constante dos autos, das razões recursais, bem como da legislação e jurisprudência aplicáveis, a saber:
3.1. ITEM 1.6 DO ACÓRDÃO – SR. ADEMIR ALVES LAURETE – RESSARCIMENTO: 63.124,56 VRTE´s, SENDO:
3.1.1. VIAGENS ANTIECONÔMICAS (itens 2.1.4 e 2.4.4
– ITC 2845/2015). Ressarcimento: 2.1.4 R$ 11.016,25,
equivalentes a 8.985,99 VRTE´s; e 2.4.4 R$ 7.656,12,
equivalentes a 4.366,44 VRTE´s. Total R$ 18.672,37,
equivalentes a 13.352,43 VRTE´s:
De acordo com as conclusões do subscritor da Instrução

Técnica Conclusiva - ITC, foi atribuída ao gestor, com relação ao item 2.1.4, a responsabilidade pela autorização
de pagamentos de diárias em desacordo com os princípios da eﬁciência, motivação, razoabilidade e economicidade, relacionando-se às ﬂs. 7090-7093 dos autos do
Processo TC 5765/2008 (apenso), 36 processos de pagamentos de diárias para diversos objetivos, concedidas
em 2002, glosando-se o seu total.
Considerou a área técnica, quanto a este item, que o pagamento irregular decorreu, tanto por excesso de diárias, pagas em número superior ao necessário para comparecimento aos eventos, quanto por participação excessiva de membros do Poder Legislativo, onerando indevidamente os cofres públicos quando apenas o Presidente da Câmara poderia representá-la.
Veriﬁco dos processos elencados que as diárias cujos valores foram glosados destinaram-se a: inauguração da
unidade do BANESTES, em Sooretama, e do escritório regional do IDAF, em Nova Venécia, nos dias 24/8/2001 e
23/7/2001; 17 viagens a Vitória para entrega de prestações de contas e participação de curso de licitação neste Tribunal e 01 viagem para reunião na Assembleia Legislativa sobre a ameaça de extinção do FUNDAP, em
10/2/2001; 01 viagem para curso em Belo Horizonte –
MG, nos dias 12 e 13/12/2002; 01 viagem para o evento
“XXXIX Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais e Assessores”, em
Salvador – BA, nos dias 26 a 28/2 e 1º/3/2002; 01 viagem para o evento “XVII Congresso Brasileiro de Administração Pública, em Vitória”, nos dias 28 a 31/10/2002;
01 viagem para o evento “XLII Congresso Nacional de Vereadores e Agentes Municipais em Brasília”, nos dias 26
a 28/11/2002; e 09 viagens para tratar de assuntos admiwww.tce.es.gov.br

nistrativos no município de Linhares, que é o mais próximo e mais evoluído da região.
Não vislumbro, portanto, nessas viagens, a alegada inobservância aos princípios da eﬁciência, motivação, razoabilidade e economicidade.
Com relação à alegação de concessão de diárias em excesso, porque em determinadas viagens, foi necessária a
ida um dia antes ou a volta um dia depois do evento, e,
ainda, quanto à participação, em eventos, de todos ou
quase todos os vereadores, restou plenamente justiﬁcado nos autos, não sendo razoável a imputação de ressarcimento.
Ressalte-se que o valor gasto nos exercícios de 2001 e
2002, dividido por 9 vereadores, resulta em R$ 1.224,03,
correspondendo a R$ 612,01, por ano para cada vereador, e seus assessores, portanto, não havendo qualquer
afronta ao princípio da razoabilidade, pois inegável que
o deslocamento dos respectivos servidores para outro
município, por óbvio, originará despesas como hospedagem, alimentação e transporte.
Com relação ao item 2.4.4, foi atribuída ao gestor a mesma responsabilidade, relacionando-se à ﬂ. 7150, 06
(seis) processos de pagamentos de diárias para diversos
objetivos, glosando-se o seu total.
No que se refere a este item, veriﬁco da relação dos referidos processos de pagamentos de diárias, relativamente ao exercício de 2007, que as viagens se referem a participação dos vereadores nos seguintes eventos, assim
denominados: “28º Encontro Interestadual de Prefeitos,
Vereadores e Assessores”; “51º Congresso Brasileiro dos
Municípios”; “18º Encontro Interestadual de Agentes
Públicos”; “IV Congresso Interestadual de Administração
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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Pública”; “248º Encontro Nacional de vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores
e Servidores”; e “50º Fórum Interestadual de Prefeitos,
Vereadores e Assessores”.
Denota-se que o fato de (05) cinco desses (06) seis eventos terem sido realizados no estado da Bahia, nas regiões praianas de Porto Seguro e Prado, sendo que (03)
três deles ocorreram no período de verão, por si só, não
signiﬁcam a falta de interesse público, a falta de motivação ou mesmo ineﬁciência, não podendo tal fato, analisado isoladamente, sem qualquer outro elemento de
prova constante dos autos, desabonar a conduta dos responsáveis, sob pena se se fazer um juízo de presunção,
sob o pálio da culpa objetiva, o que é vedado no ordenamento jurídico.
Ademais, os referidos eventos não foram programados
pelos agentes públicos, possivelmente os organizadores dos eventos escolheram regiões turísticas, no afã de
atrair maior número de participantes para o quórum mínimo de realização e, portanto, não signiﬁcando que os
objetivos das viagens foram de cunho eminentemente
turístico, até porque inexiste qualquer prova neste sentido nos autos.
Com relação à alegação de concessão de diárias em excesso, porque em determinadas viagens foi necessária
a ida um dia antes ou a volta um dia depois do evento,
e, ainda, quanto à participação nos eventos de todos ou
quase todos os vereadores, entendo que essa questão
gira em torno de certa discricionariedade do gestor público, pois não existe qualquer lei que limite o número de servidores em determinado evento, obviamente
sem perder de vista o requisito da proporcionalidade
que cada caso requeira na prática.

Daí se extrai o conceito de discricionariedade da administração pública que, nos ensinamentos do Professor
Celso Antônio Bandeira de Mello, signiﬁca, litteris:

às ﬂs. 7095-7096 dos autos do Processo TC 5765/2008
(apenso), 06 (seis) processos de pagamentos de diárias
para diversos objetivos, glosando-se o seu total.

“O poder discricionário se justiﬁca na medida em que
permite ao administrador eleger, segundo critérios de
razoabilidade, dentre vários possíveis, um comportamento, a ﬁm de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da ﬁnalidade legal”.
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 550)
– g.n.

Com relação a este item, veriﬁco da relação de processos
que as diárias pagas destinaram a viagens para participação nos seguintes eventos: “XI Congresso Brasileiro dos
Municípios”, no Rio de Janeiro, nos dias 23 a 26/5/2001;
“XVIII Congresso Brasileiro de Prefeitos e Vereadores”,
em Porto Seguro – BA, nos dias 2 a 5/10/2001; “XXXVI
Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais e Assessores”, em Salvador
– BA, nos dias 6 a 9/11/2001; no XXII Seminário de Atualização Administrativa, em Porto Seguro – BA, nos dias
23 a 28/7/2002; “XI Congresso Interestadual dos Municípios”, em Salvador – BA, nos dias 21 a 24/8/2002; e “XVII
Congresso Brasileiro de Administração Pública”, em Vitória, nos dias 28 a 31/10/2002.

Ressalte-se que o valor gasto no exercício de 2007, dividido por 09 (nove) vereadores, resulta em R$ 850,68
por ano para cada vereador e seus assessores, o que de
uma análise substancial não demonstra que o ato praticado pelos responsáveis tenha sido desprovido de razoabilidade.
No caso nos autos, considerando os elementos acostados no caderno processual, não se pode aferir que houve desproporcionalidade na participação dos servidores
naqueles eventos, portanto, deve ser afastada a irregularidade, bem como a imputação de ressarcimento dela decorrente.
3.1.2. PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO
EM CURSOS COM POUCA CARGA HORÁRIA E BAIXO
CUSTO BENEFÍCIO (item 2.1.5 – ITC 2845/2015). Ressarcimento: R$ 63.697,87, equivalente a 53.750,45 VRTE´s:
De acordo com as conclusões do subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC, foi atribuída ao gestor a responsabilidade pela autorização de pagamentos de diárias em desacordo com os princípios da eﬁciência, motivação, razoabilidade e economicidade, relacionando-se
www.tce.es.gov.br

Como se vê da relação de processos e respectivos objetos, nenhum deles tem pertinência com o tema em análise: participação em cursos com pouca carga horária e
baixo custo benefício, tendo a equipe de auditoria mencionado em seu relato, participação em curso de 4 horas diárias, ou não comprovação da carga horária, em vários dias.
Denota-se que o fato aqui tratado, em verdade, traz idêntica análise daqueles relatados no item anterior (2.1.4 da
ITC 2845/2015), pois fazem parte dos mesmos eventos
em que houveram participações dos agentes públicos
nos exercícios de 2001 e 2002.
Deste modo, pelos mesmos fundamentos abordados no
item anterior desta decisão, entendo que a escolha de
participação nos referidos eventos, ainda que considerado a quantidade de carga horária em que se deram, deve
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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ser analisada sob o crivo da discricionariedade do gestor
público, pois não existe qualquer lei que restrinja a participação em eventos de baixa carga horária, obviamente
considerando o requisito da proporcionalidade que cada
caso requer na prática.
Além do mais, a quantidade de carga horária em determinado evento, não deﬁne o grau de aproveitamento dos participantes, podendo inclusive, a depender
do caso concreto, haver maior aproveitamento em um
evento de pequena carga horária e menor aproveitamento em outro evento de carga horária maior.
Ademais, vislumbra-se que as despesas, em glosa, se referem ao pagamento de diárias a todos os vereadores
e a outros servidores, aos quais não foi imputado ressarcimento, não sendo sequer chamados aos autos, recaindo sobre o Presidente da Câmara o encargo do ressarcimento total, pelo simples fato de ter autorizado o
pagamento, ainda que não tenha sido ele (Presidente),
unicamente, o recebedor da totalidade dos valores das
diárias.
Portanto, por todos os ângulos que se vê, não se monstra crível a imputação de ressarcimento ao responsável (Presidente), devendo ser afastada a irregularidade,
bem como a respectiva imputação de ressarcimento.
3.1.3. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO NO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS (item 2.4.2 – ITC 2845/2015). Ressarcimento: R$ 127,60, equivalente a 72,77 VRTE’s:
De acordo com as conclusões do subscritor da Instrução
Técnica Conclusiva - ITC, foi atribuída ao gestor a responsabilidade pela autorização de pagamento de diárias a
servidor para execução de tarefa de interesse particular, relacionando-se à ﬂ. 7147 dos autos do Processo TC

5765/2008 (apenso), constando 01 (um) processo de pagamento de diárias para entrega de justiﬁcativa neste
Tribunal, em 13/11/2007, glosando-se o seu valor.

drigues que o acompanhou na participação da entrega da comenda Juscelino Kubischek, em Vitória, no dia
13/04/2007.

Neste caso, alegou a área técnica, ausência de interesse
público da despesa, pelo fato de o servidor ter vindo a
este Tribunal de Contas entregar as justiﬁcativas do Presidente, relativas a intimação nos autos do Processo TC
2685/2007.

Neste caso, a glosa do valor pago decorreu do entendimento da área técnica, de que o Presidente poderia ter
viajado sozinho, sem necessidade de ser acompanhado
pelo Secretário Municipal, tendo o Presidente justiﬁcado
que, por ser pessoa muito simples, necessitava de apoio
e acompanhamento.

Ocorre que o Presidente foi intimado sobre os seus atos
de gestão, no exercício da função pública, sendo o valor
da diária irrisório, não sendo razoável a glosa do valor
pago ao servidor, a título de diária para deslocamento do
município de Rio Bananal até este Tribunal, portanto, deve ser afastada a sanção de imputação de ressarcimento,
em face da baixa materialidade envolvida.
3.1.4. PRESENÇA DE SERVIDORES EM EVENTOS CUJA
NATUREZA NÃO GUARDA RELAÇÃO COM AS FUNÇÕES
POR ELES EMPENHADAS, EVENTOS QUE NÃO ATENDEM
AO INTERESSE PÚBLICO (item 2.4.3 – ITC 2845/2015).
Ressarcimento: R$ 127,60, equivalente a 72,77 VRTE´s:
De acordo com as conclusões do subscritor da Instrução
Técnica Conclusiva - ITC, foi atribuída ao gestor a responsabilidade pela autorização de pagamento de diárias a
servidores que não tinham relação funcional com as atividades realizadas, relacionando-se à ﬂ. 7148 dos autos
do Processo TC 5765/2008 (apenso), (01) um processo
de pagamento de diárias para entrega da comenda Juscelino Kubischek, em 13/04/2007, glosando-se o seu valor.
Com relação a este item, veriﬁco que se trata de um único processo, em que foram pagas diárias ao Presidente
e ao Secretário Municipal de Finanças, José Valter Rowww.tce.es.gov.br

Não vislumbro, no caso, a ocorrência da irregularidade,
em análise, haja vista que o Secretário Municipal, além
de ser um servidor ocupante de cargo comissionado, é
também um agente político, e nada impede ao Presidente da Câmara que, por conveniência e oportunidade, se
faça acompanhar de um servidor de sua conﬁança para determinados eventos, devendo ser afastada a irregularidade, bem como a respectiva imputação de ressarcimento.
Finalmente, os itens, acima tratados que indicam suposta irregularidade, referente ao pagamento de diárias somam o valor de R$ 82.625,44, correspondente a
67.248,42 VRTE´s, que, pelos fundamentos acima expendidos, não deve prevalecer.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento técnico e do Órgão Ministerial, bem como do Eminente Relator destes autos, afasto as irregularidades tratadas no
item 1.6 do v. Acórdão recorrido, bem como o ressarcimento dela decorrente.
3.2. ITEM 1.7 DO ACÓRDÃO – SR. ADEMAR VALANI.
RESSARCIMENTO: 35.346,94 VRTE´s, SENDO:
3.2.1. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO E COMPROVAÇÃO (item 2.2.3 – ITC 2845/2015).
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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Ressarcimento: R$ 3.360,16, equivalentes a 2.257,26
VRTE´s:
De acordo com as conclusões do subscritor da Instrução
Técnica Conclusiva - ITC 2845/2015, foi atribuída ao gestor a responsabilidade pela autorização de pagamento
de diárias sem a devida motivação, da ﬁnalidade e interesse público, bem como sem a regular liquidação da
despesa.
Com relação a este item, veriﬁco que se trata de um processo referente a vinda a Vitória, no dia 14/4/2004, para
reunião com o Governador para reivindicar recursos para o município, após enchentes sendo dois processos referentes a participação no evento “XVI Seminário de Administração Pública”, em Armação de Búzios, nos dias 16
a 18/12/2004.
O recorrente apresenta suas razões, esclarecendo, em linhas gerais, que liderou a participação no evento político (processo 66/04 – reunião com o Governador), visando discutir a recuperação dos danos decorrentes da enchente, estando presente o interesse público e que, por
erro formal da estrutura administrativa, à época, ocorreu a ausência de comprovação do Presidente da Câmara (processo 95/04, 01 diária sem boletim), no entanto,
com a presença dos demais vereadores e lideranças, é
óbvio que justo o Presidente não poderia ter faltado.
Alegou, por ﬁm, que, conforme reconhecido na decisão,
é justiﬁcável a presença de todos os vereadores que representam as diversas comunidades do município, inclusive o Presidente, e que ocorreu apenas erro formal, sendo certo que ocorreu o deslocamento e a respectiva despesa, requerendo que seja relevada a conduta.
A subscritora da Instrução Técnica de Recurso sugeriu a

mantença da irregularidade quanto a este item, contra
argumentando, em síntese, que o recorrente reconhece
que pagou diárias sem o correspondente boletim que as
comprove e que suas alegações não se prestam ao saneamento do feito.
Examinando o acervo processual, veriﬁco do relato técnico que, quanto ao processo 66/04, não teria havido
documento que comprove a efetiva reunião com o Governador e que não constou boletim da diária paga ao
Sr. Valentin Toneto Pagung, tendo o gestor alegado, em
sede de defesa, que o referido boletim se encontra à ﬂ.
1840.
Veriﬁco da documentação juntada em auditoria, às ﬂs.
1823-1855 (Processo TC 5765/2008, apenso), relativa ao
processo 66/04, que foram solicitadas e autorizadas diárias, em 19/4/2004, para a referida reunião, juntamente com o Prefeito, e para participação em curso da Escola de Contas deste Tribunal, entre outros eventos, estando presentes os boletins de diárias, informando a ocorrência da enchente em 11/4/2004, e, à ﬂ. 1840, encontra-se o boletim do servidor Valentin Toneto Pagung, que
veio ao Tribunal de Contas entregar a PCA de 2003, em
01/04/2004.
Veriﬁco ainda da referida documentação, os convites para os eventos, exceto para a reunião com o Governador,
o que parece justiﬁcável, haja vista o constrangimento
e a diﬁculdade de se solicitar, no Palácio, declaração de
que o Prefeito e todos os vereadores lá estiveram naquela data.
Em assim sendo, entendo que restam comprovadas
as viagens e as diárias pagas com relação ao processo
66/04, estando presente, ainda, o interesse público envolvido, não devendo prosperar a irregularidade e o
www.tce.es.gov.br

ressarcimento imputado ao gestor em referência.
Com relação ao processo 162/04, referente a participação no Seminário de Administração Pública, consta do
relato técnico que não foi encontrado nos autos o boletim de diária do vereador Moacir da Silva Pinheiro, fato reconhecido pelo recorrente em suas duas manifestações.
Veriﬁco da documentação juntada em auditoria, às ﬂs.
1857-1865 do processo apenso, que o nome do vereador não consta da solicitação/autorização do Presidente, constando, no entanto, depósitos nas contas do vereador Dejair e dos dois servidores para os quais foram autorizadas as diárias, bem como depósito no mesmo valor
(R$ 1.701,36), na conta do vereador Moacir, resultando
o somatório dos 04 depósitos, o valor constante da Ordem de Pagamento (R$ 6.805,44).
Assim como relatado, não consta da referida documentação o boletim de diárias do Sr. Moacir, o que nos leva a deduzir que foi incluso na viagem posteriormente,
o que motivou a inconsistência, constando, no entanto, os boletins dos três participantes cujas diárias foram
autorizadas pelo Presidente, não havendo documento
que comprove o comparecimento ao evento, evidenciando apenas deﬁciência na liquidação de despesa,
não passível de ressarcimento.
Com relação ao processo 95/2004, veriﬁco da documentação acostada às ﬂs.1773-1795 do processo apenso, a
solicitação/autorização do Presidente para os eventos de
lançamento do Programa Luz para Todos, no Palácio Anchieta, além da comemoração do Dia Mundial do Meio
Ambiente na Assembleia Legislativa, para viagens no interesse administrativo, constando os respectivos boletins de diárias e o convite para a solenidade de comemoSegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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ração do Dia Mundial do Meio Ambiente.
Segundo o relato técnico, o total dos valores dos boletins de diárias não coincidem com a Ordem de Pagamento e não consta boletim de uma diária paga ao Presidente, vereador Ademar.

ência, motivação, razoabilidade e economicidade, relacionando-se às ﬂs. 7113-7114 dos autos do Processo TC
5765/2008 (apenso), o total de 07 processos de pagamentos de diárias para diversos objetivos, concedidas
em 2004, glosando-se o seu total.

No entanto, constato da referida documentação que dela constam três boletins de diárias do Sr. Ademar, no total de R$ 382,80, e que, por outro lado, não identiﬁco
entre os depósitos nenhum em seu nome, somando os
mesmos, R$ 1.403,60, valor este diferente do valor da
Ordem de Pagamento (R$ 1.914,00), em R$ 510,40, valor correspondente a 4 diárias.

Considerou a área técnica, quanto a este item, que o pagamento irregular decorreu tanto por excesso de diárias, pagas em número superior ao necessário para
comparecimento aos eventos, quanto por participação
excessiva de membros do Poder Legislativo, onerando indevidamente os cofres públicos, quando apenas o
Presidente da Câmara poderia representá-la.

Posto isto, entendo não comprovada a irregularidade,
não devendo permanecer o ressarcimento imputado
quanto a este processo.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento técnico e do Órgão Ministerial, bem como do Eminente Relator destes autos, mantenho a presente irregularidade
relativamente ao processo 95/2004, em face de inconsistência na liquidação da despesa, afastando-a em relação aos processos 66 e 162/2004, bem como o ressarcimento em relação aos três processos.
3.2.2. VIAGENS ANTIECONÔMICAS (item 2.2.5 - ITC
2845/2015). Ressarcimento: R$ 4.040,70, equivalente a
2.714,19 VRTE´s:
Base normativa: artigos 32, caput, 45, § 2º e 70, da
Constituição Estadual (princípios da motivação, eﬁciência, razoabilidade e economicidade).
De acordo com as conclusões do subscritor da Instrução
Técnica Conclusiva - ITC 2845/2015, foi atribuída ao gestor a responsabilidade pela autorização de pagamento de diárias em desacordo com os princípios da eﬁci-

Veriﬁco dos processos elencados que as diárias cujos valores foram glosados destinaram-se da seguinte forma:
05 (cinco) viagens a Vitória para tratar de assuntos da
Câmara junto a este Tribunal de Contas, entre outros,
01 (uma) para participação no evento denominado “29º
Congresso Brasileiro dos Municípios” em Rio das Ostras
– RJ, e 04 (quatro) viagens ao Município de Linhares, para tratar de assuntos administrativos.
Deste modo, pelos mesmos fundamentos abordados no
item 3.1.1 desta decisão, entendo que essa questão gira em torno do poder discricionário atribuído ao gestor
público, pois não existe qualquer lei que limite o número de servidores em determinado evento, considerando
o requisito da proporcionalidade que cada caso requer
na prática.
Com relação à alegação de concessão de diárias em excesso, seja em número superior ao necessário, quando
ocorreu a viagem em dia anterior ao evento ou retorno em dia posterior, e, ainda, quanto à participação em
eventos, de todos ou quase todos os vereadores, não se
pode aduzir que houve prejuízo ao erário, sendo que tais
www.tce.es.gov.br

despesas restaram plenamente justiﬁcadas nos autos,
não sendo razoável a imputação de ressarcimento.
No caso destes autos, considerando os elementos acostados no caderno processual, não se pode aferir que
houve desproporcionalidade na participação dos servidores naqueles eventos, portanto, devendo ser afastada a irregularidade, bem como a respectiva imputação
de ressarcimento.
3.2.3. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO
EM CURSO COM POUCA CARGA HORÁRIA E BAIXO CUSTO BENEFÍCIO (item 2.2.6 – ITC 2845/2015). Ressarcimento: R$ 47.020,18, equivalente a 33.061,33 VRTE´s:
De acordo com as conclusões do subscritor da Instrução
Técnica Conclusiva - ITC 2845/2015, foi atribuída ao gestor a responsabilidade pela autorização de pagamentos de diárias, em desacordo com os princípios da eﬁciência, razoabilidade e economicidade, relacionando-se
à ﬂs. 7116 -7117 dos autos do Processo TC 5765/2008
(apenso), constando 06 (seis) processos de pagamentos
de diárias para diversos objetivos, nos exercícios de 2003
e 2004, glosando-se o seu total.
Com relação a este item, veriﬁco da relação de processos que as diárias pagas destinaram a viagens para participação no 29º Congresso Brasileiro dos Municípios, em
Rio das Ostras – RJ, nos dias 3 a 5/3/2004; e nos II, III,
VIII, XXII e XVI Seminários de Administração Pública, nos
dias 3 a 6/7/2003, 28 a 3/8/2003, 22 a 24/1/2004, 27
a 29/5/2004 e 16 a 18/12/2004, realizados, respectivamente, em Cabo Frio - RJ, Rio de Janeiro - RJ, Guarapari ES, Cabo Frio-RJ e Búzios –RJ.
Como se vê da relação de processos e respectivos objetos, nenhum deles tem pertinência com o tema em
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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análise: participação em cursos com pouca carga horária e baixo custo benefício, tendo a equipe de auditoria
mencionada em seu relato, participação em curso de 04
(quatro) horas diárias ou não comprovação da carga horária, em vários dias.
Constato dos processos relacionados nos itens 2.2.3,
2.2.5 e 2.2.6 da ITC, ora em análise, que estão repetidos
nesses itens os seguintes processos: 40/2004, itens 2.2.5
e 2.2.6; 95/2004, itens 2.2.3 e 2.2.5; e 162/2004, itens
2.2.3 e 2.2.6.
Veriﬁco, ainda, destes autos que as despesas glosadas se
referem ao pagamento de diárias a todos os vereadores
e a outros servidores, aos quais não foi imputado ressarcimento, não sendo sequer chamados aos autos, recaindo sobre o Presidente da Câmara, o encargo do ressarcimento total, pelo simples fato de ter autorizado o
pagamento.
Os três itens somam, a ser devolvidos, R$ 54.421,04,
correspondente a 38.032,78 VRTE´s, sendo que, o recorrente, quanto aos dois últimos itens analisados, apresentou as mesmas alegações da defesa inicial, concluindo
que se trata de quantia alta e superior às suas posses, requerendo, por ﬁm, caso não seja afastado o ressarcimento, que seja abatido o valor devolvido de R$ 765,60, referente ao item 2.2.5, conforme consta do item 7 da peça exordial.
Deste modo, pelos mesmos fundamentos abordados no
item 3.1.1 desta decisão, entendo que a escolha de participação nos referidos eventos, ainda que considerado
a quantidade de carga horária em que se deram, deve
ser analisado sob o crivo da discricionariedade do gestor público, pois não existe qualquer lei que restrinja a
participação em eventos de baixa carga horária, obvia-

mente considerando o requisito da proporcionalidade
que cada caso requer na prática.
Além do mais, a quantidade de carga horária em determinado evento não deﬁne o grau de aproveitamento dos participantes, podendo, inclusive, a depender
do caso concreto, haver maior aproveitamento em um
evento de pequena carga horária e menor aproveitamento em outro evento de carga horária maior.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento técnico e do Órgão Ministerial, bem como do Eminente Relator destes autos, afasto as irregularidades tratadas no
item 1.7 do v. Acórdão recorrido, bem como o ressarcimento a ela correspondente.
3.3. ITEM 1.8 DO ACÓRDÃO – SR. ÂNGELO SPACINI BERGAMI. RESSARCIMENTO: 4.253,73 VRTE´s, SENDO:
3.3.1. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO E COMPROVAÇÃO (item 2.3.3 – ITC 2845/2015).
Ressarcimento: 150,85 VRTE´s:
De acordo com as conclusões do subscritor da Instrução
Técnica Conclusiva - ITC 2845/2015, foi atribuída ao gestor a responsabilidade pela autorização de pagamento
de diárias, sem a descrição da motivação, da ﬁnalidade
e do interesse público, bem como sem liquidação da despesa, relacionando à ﬂ. 7131 dos autos do Processo TC
5765/2008, 3 processos de concessão de diárias com diversos objetivos, nos exercícios de 2005 e 2006, glosando-se o seu total.
Com relação a este item, veriﬁco que se trata de 04 (quatro) viagens ao município de Linhares, sendo duas para assuntos administrativos e duas para participação de
solenidade, além de uma viagem a Santa Teresa-ES para
reunião na Câmara, a ﬁm de conhecer o Projeto TV Câwww.tce.es.gov.br

mara.
O recorrente, quanto a este item, que envolve 03 (três)
processos, apresenta suas razões, esclarecendo, em síntese, que ocorreu evento político com a participação em
massa de autoridades de nível estadual e até federal,
tratando-se de erro formal, requerendo seja relevada a
conduta.
A área técnica sugeriu a mantença da irregularidade
quanto a este item, contra argumentando, em síntese,
que o recorrente reconhece a ocorrência da irregularidade, não devendo os seus argumentos serem acolhidos.
Examinando o acervo processual, veriﬁco da documentação juntada em auditoria às ﬂs. 2739-2774 dos autos
do Processo TC 5765/2008 (apenso), quanto ao processo 166/05, que dele constam os boletins de diárias relativos à audiência pública sobre o orçamento estadual e
solenidade de assinatura da Ordem de Serviço para início da obra de asfaltamento do trecho da BR 101 que liga o distrito de Córrego Farias, ambas, em Linhares, no
total de R$ 1.276,00.
Consta, ainda, da referida documentação, os boletins de
diárias e convites para participar de debate sobre o projeto de lei que cria o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e Desigualdade Social, na Assembleia Legislativa,
além de solenidade de entrega de motoniveladora, em
Marilândia, no total de R$ 893,20, os quais somam R$
2.169,20.
Entre os outros boletins de viagens constantes do referido processo, veriﬁca-se o deslocamento a Linhares para
aquisição de materiais de papelaria, conforme orçamento do processo 0164/2005, do Presidente e dos servidores Valentin Toneto Pagung e José Valter Rodrigues, no
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018

94

ATOS DO PLENÁRIO

dia 7/11/2005, e do Presidente junto com o servidor José Valter, no dia 8/11/2005, no total de 5 diárias, no valor
de R$ 638,00, e, ainda, em 1º/11/2005, o deslocamento
do Presidente e do servidor José Valter a Linhares para
aquisição de persianas, conforme processo 0162/2005,
no total de R$ 255,20, totalizando as referidas viagens
R$ 893,20.
Conta, ainda, no mesmo processo, boletins de diárias do
Presidente e dos servidores Valentin e José Valter para
vinda a este Tribunal de Contas, em 9/11/2005, entregar
a prestação de contas do mês 9/2005.
Com relação processo 174/2005, veriﬁco da documentação de ﬂs. 2866-2894 do processo apenso, que, entre
outros, constam os boletins de diárias relativos à reunião
na Câmara Municipal de Santa Tereza para conhecer o
projeto TC Câmara, no total de R$ 638,00, portanto resta comprovado as despesas com diárias.
Quanto ao processo 44/2006 (ﬂs. 2896-2914, processo
apenso), veriﬁco relato técnico de que o servidor José
Valter Rodrigues viajou para Linhares, no dia 15/2/2006,
levando o motorista para buscar um veículo da Câmara
Municipal, junto à empresa SELEME Mecânica Ltda. ME,
às 6 horas, retornando às 16 horas, sendo que na mesma
data, o motorista, Sr. Américo Aparecido Ferrarini viajou
para Marilândia, às 8 horas, com retorno às 17 horas,
conduzindo o vereador para solenidade com a presença
do Governador, supondo-se que seja o vereador Moacir
da Silva Pinheiro, que realizou a mesma viagem, às 7 horas, retornando às 17 horas.
Sobre este último relato, o gestor não se desincumbiu
de esclarecer, devendo a ele ser imputado ressarcimento tão somente do valor equivalente a 150,85 VRTE´s.

3.3.2. VIAGENS ANTIECONÔMICAS (item 2.3.5 - ITC
2845/2015). Ressarcimento: R$ 6.762,44, equivalente a
4.102,88 VRTE´s:
De acordo com as conclusões do subscritor da Instrução
Técnica Conclusiva - ITC 2845/2015, foi atribuída ao gestor a responsabilidade pela autorização de pagamento de diárias em desacordo com os princípios da eﬁciência, motivação, razoabilidade e economicidade, relacionando às ﬂs. 7135-7137 dos autos do Processo TC
5765/2008, um número de 17 (dezessete) processos de
concessão de diárias com diversos objetivos, nos exercícios de 2005 e 2006, glosando-se o seu total.
Considerou a área técnica, quanto a este item, que o pagamento irregular decorreu, tanto por excesso de diárias
pagas em número superior ao necessário para comparecimento aos eventos, quanto por participação excessiva de membros do Poder Legislativo, onerando indevidamente os cofres públicos, quando apenas o Presidente
da Câmara poderia representá-la.
Veriﬁco dos processos elencados, inicialmente, que os
processos 166/2005 e 44/2006 são repetidos neste e no
item anterior (2.3.3 da ITC), e, também, no item 2.3.4 da
ITC, sendo que o Processo 72/2006 se repete neste e no
item 2.3.4 da ITC, que não consta da imputação de ressarcimento, razão pela qual os excluo dessa análise, restando 14 processos.
Os demais 14 processos de concessão de diárias, nos
exercícios de 2005 e 2006, elencados, cujos valores foram glosados destinaram-se a participação nos seguintes eventos: “147º Encontro Nacional de Vereadores,
Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e servidores”, em Porto Seguro – BA, nos dias 3 a 6/5/2006 (processo 63/2006); “162º Encontro Nacional de Vereadores,
www.tce.es.gov.br

Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores”, em Porto Seguro – BA, nos dias 9
a 12/8/2006 (processo 114/2006); 04 (quatro) viagens a
Vitória para tratar de assuntos junto a este Tribunal, e
01 (uma) viagem para reunião com a Secretaria de Estado de Infraestrutura; 01 (uma) viagem a Brasília para o evento I Censo Legislativo Brasileiro, nos dias 5 a
7/4/2006; 01 (uma) viagem a Vila Velha 13/9/2005 para
pegar diplomas de Cidadão Ribanense e levar um vereador para reunião com Deputado; e 16 (dezesseis) viagens
a Linhares para assuntos administrativos, sendo 04 (quatro) no ano de 2015 e 12 (doze) no ano de 2016.
Deste modo, pelos mesmos fundamentos abordados no
item 3.1.1 desta decisão, entendo que a escolha de participação nos referidos eventos, ainda que considerado
a quantidade de carga horária em que se deram, deve
ser analisado sob o crivo da discricionariedade do gestor público, pois não existe qualquer lei que restrinja a
participação em eventos de baixa carga horária, obviamente considerando o requisito da proporcionalidade
que cada caso requer na prática.
Com relação à alegação de concessão de diárias em excesso, seja em nº superior ao necessário, quando ocorreu a viagem em dia anterior ao evento ou retorno em
dia posterior, e, ainda, quanto à participação em eventos, de todos ou quase todos os vereadores, considerando as razões apresentadas pelo recorrente entendo que
restou plenamente justiﬁcado nos autos, devendo ser
afastada a imputação de ressarcimento.
Ademais, segundo o relato técnico, o total dos valores
dos boletins de diárias não coincidem com a Ordem de
Pagamento e não consta boletim de uma diária paga ao
Presidente, vereador Ademar.
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No entanto, constato da referida documentação que dela
constam três boletins de diárias do Sr. Ademar, no total de
R$ 382,80, e que, por outro lado, não identiﬁco entre os depósitos nenhum em seu nome, somando os mesmos, o valor de R$ 1.403,60, diferente do valor da Ordem de Pagamento (R$ 1.914,00) em R$ 510,40, valor correspondente
a 4 (quatro) diárias.
Posto isto, entendo não comprovada a irregularidade, não
devendo permanecer o ressarcimento imputado quanto a
este processo.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento técnico e do Órgão Ministerial, bem como do Eminente Relator destes autos, mantenho a irregularidade relativamente ao processo 95/2004, em face de inconsistência na liquidação da despesa, afastando-a em relação aos processos
66 e 162/2004, bem como o ressarcimento em relação aos
três processos.
4. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divergindo do posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de Acordão
que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1. CONHECER do Recurso de Reconsideração interposto pelos senhores Ademir Alves Laurete, Ademar Valani e Ângelo Spacini Bergami, visto que preenchidos os requisitos de
admissibilidade, nos termos do parágrafo único do art. 395
do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013, para, no
mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Recon-

sideração interposto, reformando-se os termos do Acórdão
TC 1146/2017, para o ﬁm de:

1.2. Dar CIÊNCIA aos Recorrentes do teor da decisão tomada por este Tribunal.

2. AFASTAR as irregularidades constantes do item 1.6 do
Acórdão recorrido, tratadas no item 3.1 (subitens 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4) desta decisão, em face das razões antes expendidas;

1.3. Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

3. AFASTAR as irregularidades constantes do item 1.7 do
Acórdão recorrido, tratadas no item 3.2 (subitens 3.2.1,
3.2.2 e 3.2.3) desta decisão, em face das razões antes expendidas;
4. MANTER a irregularidade constante do item 1.8 do
Acórdão recorrido, referente ao processo administrativo
44/2016, reduzindo o valor da imputação de ressarcimento para o equivalente a 150,85 VRTE´s, relativamente ao Sr.
Ângelo Spacini Bergami, conforme tratado no item 3.3 (subitens 3.3.1 e 3.3.2) desta decisão, em face das razões antes expendidas;
5. DAR ciência aos interessados, ENCAMINHANDO-SE
OS AUTOS AO Ministério Público Especial de Contas,
ARQUIVANDO-SE os presentes autos, após o respectivo
trânsito em julgado e adimplemento da obrigação.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO TC- 914/2018 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER do presente Recurso de Reconsideração interposto em face do Acórdão TC-1146/2017 – Segunda Câmara e, no mérito, Negar-lhe Provimento, mantendo-se, in
totum, o acórdão.
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2. Por maioria. Nos termos do voto do relator. Vencido o
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, nos
termos do art. 82, § 7º, do Regimento Interno, que manteve seu voto pelo provimento parcial, com redução do ressarcimento para 150 VRTE.
3. Data da Sessão: 24/07/2018 - 24ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(relator) e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 25/09/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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PARECER CONSULTA
PUBLICAÇÃO do inteiro teor de Parecer Consulta.
PARECER EM CONSULTA TC-012/2018 - PLENÁRIO
Processo: 07449/2017-1
Classiﬁcação: Consulta
UG: PMST - Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Consulente: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES,
Santa Teresa, GILSON ANTONIO DE SALES AMARO)
CONSULTA – CONHECER – PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA TERESA – ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPERÁVIT FINANCEIRO DEVEM SER APURADOS EXCLUINDO DO CÔMPUTO
DO CÁLCULO O EXCESSO OU SUPERÁVIT DAS DOTAÇÕES
VINCULADAS, PODENDO ESTES SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE O OBJETO DE SUA VINCULAÇÃO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
I RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pelo prefeito de Santa
Teresa, senhor Gilson Antônio de Sales Amaro, na qual
questiona se a abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação e superávit ﬁnanceiro deve ou não ser
apurada por fonte de recursos, nos seguintes termos:
Para abertura de créditos adicionais, como deve ser apurado o “excesso de arrecadação”:
Pela diferença entre receita orçada total e receita arrecadada total ou;

Pela diferença entre a receita orçada por “fonte de recursos” e a receita arrecadada por “fonte de recurso”?
Exemplo (ﬁctício): A receita orçada em determinado município no código 12300000000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública na fonte de recurso 160200000-COSIP foi de R$ 1.000.000,00 para o exercício de 2xxx e no mês 10 deste exercício a receita arrecadada nesta fonte de recurso somou R$ 1.050.000,00.
O município poderá abrir crédito adicional por “excesso
de arrecadação” no valor de R$ 50.000,00 para esta fonte de recurso?
Para a abertura de créditos adicionais como deve ser
apurado o Superávit Financeiro” do exercício anterior:
Pela diferença entre ativo ﬁnanceiro total e passivo ﬁnanceiro total, ou:
Pela diferença entre ativo ﬁnanceiro por “fonte de recurso” e passivo ﬁnanceiro por “fonte de recurso”?
Exemplo: O município xxxx apurou no seu balanço patrimonial do exercício de 200X a seguinte demonstração:
FONTE RE- DISPONIBILICURSO
DADE CAIXA
Saúde
R$ 1.000,00
Assistência
R$ 3.000,00
Social
Não Vinculado
R$ 5.000,00
TOTAL
R$ 9.000,00

EMPENHO
R$ 1.500,00
R$ 1.000,00

SALDO
(R$500,00)
R$ 2.000,00

R$ 8.000,00 (R$ 3.000,00)
R$ 10.500,00 (R$ 1.500,00)

No exercício seguinte, este município poderá abrir crédito adicional com “superávit do exercício anterior” na
fonte recurso da Assistência Social.
O Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC, por meio da Instrução Técnica de Consulta
12/2018-7, opinou pelo conhecimento do presente, sugerindo o encaminhamento ao Núcleo de Jurisprudência
www.tce.es.gov.br

e Súmula - NJS.
O NJS, por meio do Estudo Técnico de Jurisprudência
12/2018-7, veriﬁcou que não foi identiﬁcada a existência de súmula de jurisprudência, parecer em consulta ou
prejulgado que responda especiﬁcamente às indagações
do consulente. Contudo, foi possível identiﬁcar deliberações que deliberaram sobre o tema, quais sejam: Parecer em Consulta TC nº 028/2004, Parecer Prévio TC-005/
2017-Plenário, Parecer Prévio TC-072/2013 e o Parecer
Prévio 55/2017-Primeira Câmara.
Ato contínuo, o NRC, por meio da Instrução Técnica de
Consulta 24/2018-1, manifestou-se quanto ao mérito,
posicionando-se pelo conhecimento da consulta e respondendo aos questionamentos do consulente.
Seguindo o trâmite regimental, os autos foram submetidos ao crivo do Ministério Público junto ao Tribunal
que manteve o mesmo entendimento do NRC, conforme consta do Parecer do Ministério Público de Contas
2476/2018-1.
II FUNDAMENTOS
Primeiramente, veriﬁco que esta Consulta preenche os
requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece ser
conhecida.
Ante os fartos e minuciosos fundamentos elencados pela
área técnica, corroborados in totum pelo Parquet, acompanho a proposta apresentada na Instrução Técnica de
Consulta 24/2018-1, que passa a fundamentar integralmente o meu voto, in verbis:
II. DO MÉRITO
Os questionamentos trazidos à baila pelo consulente se
referem à forma como devem ser apurados o “excesso
de arrecadação” e o “superávit ﬁnanceiro de exercício
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anterior” para ﬁns de abertura de créditos adicionais.

cício.

forma segregada, in verbis:

A matéria concernente à abertura de créditos adicionais
encontra-se delineada na Lei Federal 4.320/1964, especiﬁcamente em seu artigo 43, in verbis:

g.n.

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justiﬁcativa.
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste artigo, desde que não comprometidos:
I - o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
II - os provenientes de excesso de arrecadação;
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;
IV - o produto de operações de credito autorizadas, em
forma que juridicamente possibilite ao poder executivo
realiza-las.
§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença
positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito a eles vinculadas.
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os
ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.
§ 4° Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exer-

Depreende-se do caput do dispositivo em tela que a
abertura de créditos adicionais depende da existência
de recursos disponíveis para ocorrer a despesa, enquanto que nos incisos do seu § 1º encontram-se as fontes de
recurso para abertura de tais créditos.
Não obstante, observa-se que não se encontram dispostas dentre as fontes de recurso elencadas no artigo 43
da Lei Federal 4.320/1964 aquelas relativas aos recursos
vinculados, conforme adverte o próprio § 1º do aludido artigo.
A Lei Complementar 101/2000 - LRF veio estabelecer
normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão ﬁscal, complementando, assim, as leis
já existentes que tratam da execução da gestão pública,
como a própria Lei Federal 4.320/1964.
Neste sentido, observa-se que o parágrafo único do artigo 8º da LRF veio dispor justamente a respeito da abertura de créditos para suplementação de recursos vinculados, in verbis:
Art. 8o omissis
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a ﬁnalidade especíﬁca serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
g.n.
Para o cumprimento do preceito em tela, de pronto deverá ser observado pelo ente o inciso I do artigo 50 da
própria LRF, o qual dispõe sobre a necessidade de o registro das disponibilidades de caixa do ente ocorrer de
www.tce.es.gov.br

I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio,
de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou
despesa obrigatória ﬁquem identiﬁcados e escriturados
de forma individualizada;
[...]
g.n.
Cabe observar que o aludido dispositivo apresenta-se
em consonância com a Constituição Federal, a qual veda
a abertura de créditos adicionais sem a indicação dos recursos correspondentes.
Ante o exposto, veriﬁca-se que na apuração dos recursos
disponíveis para abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação deve-se efetuar o cálculo da diferença entre a receita orçada e arrecadada excluindo-se
do cômputo o excesso de arrecadação ocorrido nas dotações vinculadas à ﬁnalidade especíﬁca.
Não obstante, o excesso de arrecadação ocorrido nas dotações vinculadas pode ser utilizado para atender, exclusivamente, o objeto de sua vinculação.
Quanto à apuração do superávit ﬁnanceiro do exercício
anterior para abertura de créditos adicionais, de forma
semelhante ao excesso de arrecadação, devem ser abatidos do cômputo os superávits das dotações orçamentárias vinculadas à ﬁnalidade especíﬁca, podendo, entretanto, utilizar-se do superávit de determinada dotação
vinculada na abertura de créditos adicionais destinados
ao objeto de sua vinculação.
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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Quanto ao exemplo trazido pelo consulente relativo ao
item 2, veriﬁca-se que o mesmo remete a uma situação
de déﬁcit orçamentário das contas municipais combinado com superávit de dotação vinculada, arguindo, o consulente, sobre a possibilidade de se abrir crédito adicional para a dotação vinculada, uma vez que esta obteve
superávit ﬁnanceiro.
Pois bem, considerando que no exemplo apresentado
determinada dotação vinculada, no caso, “Assistência
Social”, obteve um superávit ﬁnanceiro no exercício anterior de R$ 2.000,00, portanto, tendo em vista que tal
superávit somente poderá ser utilizado para arcar com a
despesa vinculada àquela dotação, tem-se que o município poderia abrir crédito adicional destinado a esta mesma dotação utilizando-se do superávit ﬁnanceiro ocorrido no exercício anterior.
Vale destacar, no entanto, que as situações semelhantes ao déﬁcit orçamentário evidenciado no exemplo trazido pelo consulente, violam ﬂagrantemente o § 1º do
artigo 1º da Lei Complementar 101/2000, bem como indicam que as determinações contidas no artigo 9º desta mesma lei não foram executadas pela administração
municipal.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, responde-se aos questionamentos
da presente consulta conforme segue:
● Questionamento relativo ao item 1 da presente Consulta:
Para abertura de créditos adicionais, como deve ser apurado o “excesso de arrecadação”:
Pela diferença entre receita orçada total e receita arrecadada total ou;

Pela diferença entre a receita orçada por “fonte de recursos” e a receita arrecadada por “fonte de recurso”?
Resposta:
O cálculo do excesso de arrecadação tomar-se-á como
base a diferença entre a receita arrecadada e a receita
orçada, excluindo-se do cálculo o excesso de arrecadação das dotações legalmente vinculadas, entretanto, poder-se-á utilizar o excesso de arrecadação das dotações
vinculadas para atender ao objeto de sua vinculação, observados os preceitos legais para abertura de créditos
adicionais, portanto, na abertura de créditos adicionais
por excesso de arrecadação levar-se-á em consideração
as fontes de recursos utilizadas, conforme artigo 43 da
Lei Federal 4.320/1964 c/c artigos 8º, parágrafo único e
50, inciso I da Lei Complementar 101/2000
● Questionamento relativo ao exemplo do item 1 da presente Consulta:
Exemplo (ﬁctício): A receita orçada em determinado município no código 12300000000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública na fonte de recurso 160200000-COSIP foi de R$ 1.000.000,00 para o exercício de 2xxx e no mês 10 deste exercício a receita arrecadada nesta fonte de recurso somou R$ 1.050.000,00.
O município poderá abrir crédito adicional por “excesso
de arrecadação” no valor de R$ 50.000,00 para esta fonte de recurso?
Resposta:
Em atenção ao exemplo trazido pelo consulente, o qual
se refere à utilização de recurso proveniente do excesso
de arrecadação ocorrido na dotação orçamentária concernente à iluminação pública para ser utilizado na própria dotação, observa-se não haver óbice para que se
www.tce.es.gov.br

proceda a abertura de créditos adicionais, desde que autorizados por lei e abertos por decreto executivo, conforme preceitua o artigo 42 da Lei Federal 4.320/1964.
● Questionamento relativo ao item 2 da presente Consulta:
Para a abertura de créditos adicionais como deve ser
apurado o Superávit Financeiro” do exercício anterior:
Pela diferença entre ativo ﬁnanceiro total e passivo ﬁnanceiro total, ou:
Pela diferença entre ativo ﬁnanceiro por “fonte de recurso” e passivo ﬁnanceiro por “fonte de recurso”?
Resposta:
O cálculo do superávit ﬁnanceiro para abertura de créditos adicionais dar-se-á pela diferença entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro do exercício anterior, excluindo-se do cálculo as dotações legalmente vinculadas que
obtiveram superávit ﬁnanceiro naquele exercício, entretanto, poder-se-á utilizar o superávit ﬁnanceiro do exercício anterior das dotações vinculadas para atender ao
objeto de sua vinculação, observados os preceitos legais
para abertura de créditos adicionais, portanto, na abertura de créditos adicionais através do superávit ﬁnanceiro do exercício anterior levar-se-á em consideração as
fontes de recursos utilizadas, conforme artigo 43 da Lei
Federal 4.320/1964 c/c artigos 8º, parágrafo único e 50,
inciso I da Lei Complementar 101/2000.
● Questionamento relativo ao exemplo do item 2 da presente Consulta:
Em atenção ao exemplo relativo ao item 2 trazido pelo
consulente, entende-se ser possível a abertura de crédito adicional para dotação legalmente vinculada quando ocorrer superávit ﬁnanceiro no exercício anterior na
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própria dotação, mesmo que aquele exercício tenha resultado numa situação de déﬁcit orçamentário do município, cabendo ressaltar, entretanto, que a ocorrência de
déﬁcit na execução do orçamento vai de encontro ao §
1º do artigo 1º da Lei Complementar 101/2000, cujo preceito baseia-se na responsabilidade na gestão ﬁscal, como também vem indicar que as determinações contidas
no artigo 9º desta mesma lei, como a limitação de empenho e movimentação ﬁnanceira, não foram levadas a cabo pela administração municipal.

Lei Federal 4.320/1964 c/c artigos 8º, parágrafo único e
50, inciso I da Lei Complementar 101/2000

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

III.3 O cálculo do superávit ﬁnanceiro para abertura de
créditos adicionais dar-se-á pela diferença entre o ativo
ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro do exercício anterior,
excluindo-se do cálculo as dotações legalmente vinculadas que obtiveram superávit ﬁnanceiro naquele exercício, entretanto, poder-se-á utilizar o superávit ﬁnanceiro
do exercício anterior das dotações vinculadas para atender ao objeto de sua vinculação, observados os preceitos legais para abertura de créditos adicionais, portanto,
na abertura de créditos adicionais através do superávit
ﬁnanceiro do exercício anterior levar-se-á em consideração as fontes de recursos utilizadas, conforme artigo 43
da Lei Federal 4.320/1964 c/c artigos 8º, parágrafo único
e 50, inciso I da Lei Complementar 101/2000.

Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, RITCEES, acompanho entendimento contido na Instrução Técnica de Consulta
24/2018-1 e no Parecer Ministerial 2476/2018-1, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à sua apreciação:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em conhecer a consulta para, no
mérito, respondê-la nos seguintes termos, arquivando-se o feito:
III.1 O cálculo do excesso de arrecadação tomar-se-á como base a diferença entre a receita arrecadada e a receita orçada, excluindo-se do cálculo o excesso de arrecadação das dotações legalmente vinculadas, entretanto, poder-se-á utilizar o excesso de arrecadação das dotações
vinculadas para atender ao objeto de sua vinculação, observados os preceitos legais para abertura de créditos
adicionais, portanto, na abertura de créditos adicionais
por excesso de arrecadação levar-se-á em consideração
as fontes de recursos utilizadas, conforme artigo 43 da

III.2 Em atenção ao exemplo trazido pelo consulente, o
qual se refere à utilização de recurso proveniente do excesso de arrecadação ocorrido na dotação orçamentária
concernente à iluminação pública para ser utilizado na
própria dotação, observa-se não haver óbice para que
se proceda a abertura de créditos adicionais, desde que
autorizados por lei e abertos por decreto executivo, conforme preceitua o artigo 42 da Lei Federal 4.320/1964.

III.4 Em atenção ao exemplo relativo ao item 2 trazido pelo consulente, entende-se ser possível a abertura
de crédito adicional para dotação legalmente vinculada
quando ocorrer superávit ﬁnanceiro no exercício anterior na própria dotação, mesmo que aquele exercício tenha resultado numa situação de déﬁcit orçamentário do
município, cabendo ressaltar, entretanto, que a ocorrência de déﬁcit na execução do orçamento vai de encontro
ao § 1º do artigo 1º da Lei Complementar 101/2000, cujo
www.tce.es.gov.br

preceito baseia-se na responsabilidade na gestão ﬁscal,
como também vem indicar que as determinações contidas no artigo 9º desta mesma lei, como a limitação de
empenho e movimentação ﬁnanceira, não foram levadas
a cabo pela administração municipal.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER:
Trata-se de Consulta, formulada pelo Sr. Gilson Antônio
de Sales Amaro, Prefeito do município de SANTA TERESA.
Na 22ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada no dia 10
de julho de 2018, solicitei vista do presente processo para melhor conhecer do assunto e, após análise dos fundamentos apresentados, VOTO acompanhando o Relator.
Apenas apresento uma sugestão concernente a ementa, no sentido de acrescentar a informação quanto as
restrições relativas as dotações legalmente vinculadas,
para que a ementa possa transmitir de forma sintética o entendimento do parecer tanto quanto a forma de
apuração do excesso de arrecadação e superávit ﬁnanceiro como também da forma de aplicação dos referidos recursos.
EMENTA ANTERIOR
CONTROLE EXTERNO CONSULTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – A ABERTURA DE CRÉDITOS
ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPERÁVIT FINANCEIRO DEVE SER APURADA POR FONTE
DE RECURSOS, CONFORME ARTIGO 43 DA LEI FEDERAL
4.320/1964 C/C ARTIGOS 8º, PARÁGRAFO ÚNICO E 50,
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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INCISO I DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000.
NOVA EMENTA
CONSULTA – CONHECER – PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA TERESA – ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPERÁVIT FINANCEIRO DEVEM SER APURADOS EXCLUINDO DO CÔMPUTO
DO CÁLCULO O EXCESSO OU SUPERÁVIT DAS DOTAÇÕES
VINCULADAS, PODENDO ESTES SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE O OBJETO DE SUA VINCULAÇÃO.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro
1. PARECER EM CONSULTA TC-12/2018
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, em CONHECER a
consulta para, no mérito, respondê-la nos seguintes termos:
1.1 O cálculo do excesso de arrecadação tomar-se-á como base a diferença entre a receita arrecadada e a receita orçada, excluindo-se do cálculo o excesso de arrecadação das dotações legalmente vinculadas, entretanto, poder-se-á utilizar o excesso de arrecadação das dotações
vinculadas para atender ao objeto de sua vinculação, observados os preceitos legais para abertura de créditos
adicionais, portanto, na abertura de créditos adicionais
por excesso de arrecadação levar-se-á em consideração
as fontes de recursos utilizadas, conforme artigo 43 da
Lei Federal 4.320/1964 c/c artigos 8º, parágrafo único e
50, inciso I da Lei Complementar 101/2000
1.2 Em atenção ao exemplo trazido pelo consulente, o
qual se refere à utilização de recurso proveniente do ex-

cesso de arrecadação ocorrido na dotação orçamentária
concernente à iluminação pública para ser utilizado na
própria dotação, observa-se não haver óbice para que
se proceda a abertura de créditos adicionais, desde que
autorizados por lei e abertos por decreto executivo, conforme preceitua o artigo 42 da Lei Federal 4.320/1964.

bo pela administração municipal.

1.3 O cálculo do superávit ﬁnanceiro para abertura de
créditos adicionais dar-se-á pela diferença entre o ativo
ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro do exercício anterior,
excluindo-se do cálculo as dotações legalmente vinculadas que obtiveram superávit ﬁnanceiro naquele exercício, entretanto, poder-se-á utilizar o superávit ﬁnanceiro
do exercício anterior das dotações vinculadas para atender ao objeto de sua vinculação, observados os preceitos legais para abertura de créditos adicionais, portanto,
na abertura de créditos adicionais através do superávit
ﬁnanceiro do exercício anterior levar-se-á em consideração as fontes de recursos utilizadas, conforme artigo 43
da Lei Federal 4.320/1964 c/c artigos 8º, parágrafo único
e 50, inciso I da Lei Complementar 101/2000.

3. Data da Sessão: 17/07/2018 - 23ª Sessão Ordinária do
Plenário.

1.4 Em atenção ao exemplo relativo ao item 2 trazido pelo consulente, entende-se ser possível a abertura de crédito adicional para dotação legalmente vinculada quando ocorrer superávit ﬁnanceiro no exercício anterior na
própria dotação, mesmo que aquele exercício tenha resultado numa situação de déﬁcit orçamentário do município, cabendo ressaltar, entretanto, que a ocorrência de
déﬁcit na execução do orçamento vai de encontro ao §
1º do artigo 1º da Lei Complementar 101/2000, cujo preceito baseia-se na responsabilidade na gestão ﬁscal, como também vem indicar que as determinações contidas
no artigo 9º desta mesma lei, como a limitação de empenho e movimentação ﬁnanceira, não foram levadas a cawww.tce.es.gov.br

1.2. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime. Nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, que subscreveu
a ITC nº 024/2018 e encampou o acréscimo de ementa proposto pelo conselheiro Domingos Augusto Taufner.

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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PARECER EM CONSULTA 00013/2018-1
Processo: 02149/2018-1
Classiﬁcação: Consulta
UG: PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Consulente: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES,
Cachoeiro de Itapemirim, VICTOR DA SILVA COELHO)
CONSULTA – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA
DA EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR COMPENSAÇÃO, DAÇÃO EM PAGAMENTO OU TRANSAÇÃO MEDIANTE A ENTREGA DE BENS MÓVEIS OU O
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS À MUNICIPALIDADE,
AINDA QUE HAJA LEI AUTORIZATIVA, POR OFENSA À
OBRIGATORIEDADE DE LICITAÇÃO IMPOSTA PELO ARTIGO 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VIABILIDADE JURÍDICA DA EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR DAÇÃO EM PAGAMENTO DE BENS IMÓVEIS,
DESDE QUE AUTORIZADA POR LEI ESPECÍFICA E OBSERVADOS OS LIMITES DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E AS NORMAS CONSTITUCIONAIS PERTINENTES.

serviços à municipalidade, nos seguintes termos (petição inicial 75/2018-2 – peça 02):

[...]

É possível, dentre os princípios da Administração Pública, após edição de lei municipal autorizativa, que o
município realize extinção de créditos tributários, de
inadimplentes com a fazenda municipal, via compensação ou transação, por fornecimento de bens ou serviços à municipalidade?

Por todo o exposto, opina-se, quanto ao mérito, nos
seguintes termos:

Preliminarmente, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas (NRC) prolatou a Instrução Técnica
de Consulta 6/2018-1 (peça 05), na qual entendeu reconheceu a presença dos requisitos de admissibilidade, sugeriu o conhecimento da consulta e a remessa
dos autos ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula (NJS).
O NJS, por sua vez, informou sobre a inexistência de
deliberação deste Tribunal sobre a matéria versada e
devolveu o feito ao NRC para instrução de mérito, conforme consignado no Estudo de Jurisprudência e Súmula 7/2018-6 (peça 06).

I RELATÓRIO

Encerrando a instrução processual, o NRC manifestou-se na forma da ITC 25/2018-4, pugnando pela inadmissibilidade da extinção de créditos tributários por
compensação, dação em pagamento de bens móveis
ou transação mediante o fornecimento de bens ou serviços, por ofensa à obrigatoriedade de licitação consoante o art. 37, XXI, da Constituição Federal, ainda que
exista lei municipal autorizativa (peça 08).

Trata-se de consulta formulada pelo chefe do Poder
Executivo do Município de Cachoeiro de Itapemirim,
senhor Victor da Silva Coelho, na qual indaga sobre a
possibilidade de extinção de créditos tributários por
compensação, transação ou fornecimento de bens ou

Por outro lado, acrescentou ser possível a dação em
pagamento de bens imóveis, desde que haja autorização legislativa especíﬁca e respeitados os limites previstos no Código Tributário Nacional e as normas constitucionais:

O EXMO. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

www.tce.es.gov.br

III – CONCLUSÃO

Ainda que lei municipal autorizativa disponha que
o Município possa extinguir créditos tributários, via
compensação, dação em pagamento de bens móveis
ou transação, mediante o fornecimento de bens ou
serviços à municipalidade, estes não são admissíveis,
por ofensa ao princípio licitatório, previsto no artigo
37, XXI, da Constituição Federal.
Em relação à dação em pagamento de bens imóveis,
previsto no artigo 156, inciso XI, do Código Tributário
Nacional, este deve limitar-se a entrega de bens imóveis pelo devedor, devendo tal previsão ser aplicada,
somente após a regulamentação por lei municipal, que
poderá prever os modos para a sua ocorrência, desde
que respeitados os limites previstos no Código Tributário Nacional e normas constitucionais, dentre elas, o
Princípio da Obrigatoriedade de Licitar, para a aquisição de bens e serviços pela Administração, ressalvadas
as exceções previstas em Lei Federal.
Encampando o entendimento técnico, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas proferiu o Parecer
2595/2018-7 (peça 12), subscrevendo os termos da
Instrução Técnica de Consulta 25/2018-5.
II FUNDAMENTOS
II.1 ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos requisitos de admissibilidade para posterior processamento da presente consulta, notadamenSegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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te os constantes do artigo 122, da Lei Complementar
Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado), a saber:
Art. 122. O Plenário decidirá sobre consultas quanto
às dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua
competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades:
I - Governador do Estado e Prefeitos Municipais;
II - Presidente da Assembleia Legislativa e de Câmaras
Municipais;
III - Presidente do Tribunal de Justiça e Procurador Geral de Justiça;
IV - Procurador Geral do Estado e Defensor Público Geral do Estado;
V - Secretário de Estado;
VI - Presidente das comissões permanentes da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais;
VII - Diretor presidente de autarquia, fundação pública, empresa estatal e de sociedade de economia mista cujo controle societário pertença ao Estado ou aos
Municípios.
§ 1º A consulta deverá conter as seguintes formalidades:

V - estar instruída com parecer do órgão de assistência
técnica e/ou jurídica da autoridade consulente.
§ 2º Além dos requisitos objetivos, o conhecimento da
consulta dependerá da relevância jurídica, econômica,
social ou da repercussão da matéria no âmbito da administração pública, com conteúdo que possa ter reﬂexos sobre a administração direta e indireta do Estado
ou dos Municípios.
§ 3º Cumulativamente aos requisitos dos §§ 1º e 2º, os
legitimados dos incisos V, VI e VII do caput deste artigo deverão demonstrar a pertinência temática da consulta às respectivas áreas de atribuição das instituições
que representam.
Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) também preleciona em seu art. 233, senão vejamos:
Art. 233. O Plenário decidirá sobre consultas quanto
às dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua
competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades:
I - Governador do Estado e Prefeitos Municipais;
II - Presidente da Assembleia Legislativa e de Câmaras
Municipais;

I - ser subscrita por autoridade legitimada;

III - Presidente do Tribunal de Justiça, Corregedor-Geral de Justiça e ProcuradorGeral de Justiça;

II - referir-se à matéria de competência do Tribunal de
Contas;

IV - Procurador-Geral do Estado e Defensor Público Geral do Estado;

III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia suscitada;

V - Secretário de Estado e, quando ordenador de despesas, o Secretário de Município;

IV - não se referir apenas a caso concreto;

VI - Presidente das comissões permanentes da Assemwww.tce.es.gov.br

bleia Legislativa e das Câmaras Municipais;
VII - Diretor-Presidente de autarquia, fundação pública, empresa estatal e de sociedade de economia mista cujo controle societário pertença ao Estado ou aos
Municípios.
§ 1º A consulta atenderá, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - ser subscrita por autoridade legitimada;
II - referir-se à matéria de competência do Tribunal;
III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia suscitada;
IV - não se referir apenas a caso concreto;
V - estar instruída com parecer do órgão de assistência
técnica e/ou jurídica da autoridade consulente.
§ 2º Além dos requisitos objetivos, o conhecimento da
consulta dependerá da relevância jurídica, econômica,
social ou da repercussão da matéria no âmbito da Administração Pública, com conteúdo que possa ter reﬂexos sobre a Administração direta e indireta do Estado
ou dos Municípios.
§ 3º Cumulativamente aos requisitos dos §§ 1º e 2º, os
legitimados dos incisos V, VI e VII do caput deste artigo deverão demonstrar a pertinência temática da consulta às respectivas áreas de atribuição das instituições
que representam.
Como se vê, o expediente foi apresentado por autoridade legitimada, estando atendidos o art. 122, I e §1º,
I, da LC 621/2012 e o art. 233, I e §1º, I, do Regimento
Interno (RITCEES).
Da mesma forma, constata-se que se refere à matéria
de competência deste Tribunal, que contém indicação
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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precisa da dúvida ou controvérsia suscitada e não se
refere exclusivamente a caso concreto, além de estar
instruída com parecer do órgão de assistência da autoridade consulente.

o entendimento concebido pela área técnica, passo a
transcrever sua fundamentação e conclusão, tornando-as razões de meu convencimento:

Ademais, o tema a ser aprofundado tem relevância jurídica e repercute no âmbito da Administração Pública,
com potenciais reﬂexos na esfera de outros jurisdicionados, estando também demonstrada sua pertinência
temática com a área de atuação da Instituição representada pelo consulente (incisos e parágrafos do art.
122, da LC 621/2012 e do art. 233, do RITCEES).

II – MÉRITO

[...]

II.2 MÉRITO

Quanto ao mérito, questiona-se na presente consulta
a possibilidade de a Administração Pública, mediante a
edição de lei municipal autorizativa, extinguir créditos
tributários, via compensação, transação ou dação em
pagamento, a partir do fornecimento de bens ou serviços à municipalidade, já que, conforme aduziu o Consulente, muitos devedores do Município são prestadores de serviços, dos quais o próprio Município demanda, e, segundo ele, em razão da crise ﬁnanceira, tornou-se necessário aderir a soluções que unam criatividade, eﬁciência e legalidade.

Quanto à indagação formulada, o NRC aprofundou a
discussão de mérito e, com propriedade, abordou o tema proposto pelo consulente para concluir pela inadmissibilidade da extinção de créditos tributários por
compensação, dação em pagamento de bens móveis
ou transação mediante o fornecimento de bens ou serviços, por ofensa à obrigatoriedade de licitação consoante o art. 37, XXI, da Constituição Federal, ainda que
exista lei municipal autorizativa.

Sobre a temática, veriﬁca-se, antes de mais nada, a necessidade de esclarecer as possibilidades previstas em
lei, para a extinção de créditos tributários, examinando-se, em especial, os itens elencados pelo Consulente, quais sejam, compensação, transação e dação em
pagamento, e ainda, se tais institutos se prestam à intenção do Consulente de extinguir créditos tributários
a partir da entrega de bens ou prestação de serviços
pelo devedor ao credor.

Por outro lado, acrescentou ser possível a dação em
pagamento de bens imóveis, desde que haja autorização legislativa especíﬁca e que sejam respeitados os limites previstos no Código Tributário Nacional e as normas constitucionais, consoante se observa na Instrução Técnica de Consulta 25/2018-4 (peça 08).

Observa-se, antes de iniciar o estudo individualizado
de cada uma dessas formas, que o artigo 3º, do Código
Tributário Nacional, Lei Complementar nº 5172/66, ao
deﬁnir tributo, dispõe que este deve ser cobrado em
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, indicando
a necessidade de que qualquer uma das modalidades
possíveis de quitação dos créditos tributários respeite

Assim, veriﬁco que foram satisfeitos os requisitos de
admissibilidade e CONHEÇO a presente consulta, ante
as razões expostas e conforme sugerido na ITC 6/20181 (peça 05).

Por entender suﬁciente e plenamente fundamentado

www.tce.es.gov.br

a exigência, conforme a seguir se transcreve:
Art. 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em
lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Também inserido no referido diploma legal, o artigo
156 elenca as formas possíveis de extinção dos créditos tributários, e, dentre elas, estão descritos os institutos questionados pelo Consulente, conforme a seguir também se transcreve:
Artigo 156. Extinguem o crédito tributário:
o pagamento;
a compensação;
a transação;
remissão;
a prescrição e decadência;
a conversão de depósito em renda;
o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§
1º e 4º;
a consignação em pagamento, nos termos do disposto
no § 2º do artigo 164;
a decisão administrativa irreformável, assim entendida
na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
a decisão judicial passada em julgado;
a dação em pagamento em imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei
Parágrafo Único. A lei disporá quanto aos efeitos da exSegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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tinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior veriﬁcação da irregularidade da sua constituição, observado
o disposto nos artigos 144 e 149. (Grifo nosso)
Veriﬁca-se, contudo, que embora o Código Tributário Nacional preveja as formas acima elencadas, como
possíveis para a extinção de créditos tributários, faz-se necessário compreender se as referidas formas se
prestam ao pretendido e questionado na Consulta, ou
seja, extinguir créditos tributários, a partir da entrega
de bens ou prestação de serviços.
Sobre os institutos questionados pelo Consulente,
analisa-se, em primeiro lugar, a compensação tributária, prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário acima transcrito, que nos termos do artigo 170 e
170-A, do referido diploma legal, é admitida entre créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, entre
o sujeito passivo e a Fazenda Pública, conforme a seguir se expõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias
que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Parágrafo Único. Sendo vincendo o crédito do sujeito
passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo,
a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de
1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre
a data da compensação e do vencimento.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial

pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Observa-se, que embora o ordenamento jurídico tenha previsto expressamente a compensação, como
forma possível de extinção de créditos tributários, que
a hipótese não se enquadra como passível de atender
ao pretendido pelo Consulente, uma vez que, não se
presta ao fornecimento de bens ou serviços à municipalidade, exigindo-se, contrariamente ao proposto pelo mesmo, a existência de créditos mútuos, líquidos e
certos, entre devedor e credor, o que não é o caso.
Em seguida, passa-se ao exame dos demais institutos
sugeridos pelo Consulente, a começar pela dação em
pagamento, que também foi inserida no artigo 156, inciso XI, pela Lei Complementar nº 104/2001, que a restringe, contudo, a bens imóveis. A dação em pagamento, nos termos da lei, seria o pagamento de um tributo, por intermédio da transferência de um bem imóvel,
não abrangendo, contudo, os bens móveis, ao menos
pela literalidade do dispositivo referenciado.
Mesmo assim, não se pode negar a discussão já travada a respeito da temática, sobretudo, em razão do disposto no artigo 141, do Código Tributário Nacional, Lei
nº 5.172/66, expressamente exigir, que o crédito tributário só se extingue nos casos expressamente previstos
em lei, conforme a seguir se transcreve:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído
somente se modiﬁca ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos em lei,
fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena
de responsabilidade funcional, na forma da lei, a sua
efetivação ou as respectivas garantias.
www.tce.es.gov.br

A dúvida existia, com mais razão, antes da vigência da
Lei Complementar nº 104/2001, que ao acrescentar o
inciso XI, ao artigo 156, do Código Tributário Nacional,
passou a dispor sobre a dação em pagamento de bens
imóveis como forma de extinção do crédito tributário,
o que antes não tinha expressa previsão.
Mesmo antes do referido dispositivo ser acrescido ao
Código Tributário Nacional, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1917-DF, em sede de cautelar, em dezembro de 1998, entendeu pela limitação
das possibilidades de extinção de créditos tributários
aos casos elencados em lei, entendendo, portanto, pela inconstitucionalidade de lei distrital, que dispunha
sobre o pagamento de débitos tributários através de
materiais destinados a atender a programas de Governo (dação em pagamento de bens móveis).
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inconstitucionalidade de lei estadual do Rio
Grande do Sul, que antes do acréscimo do inciso XI, do
artigo 156, do CTN, previa como hipótese de extinção
do crédito tributário, a dação em pagamento.
Quando, no entanto, foi julgado o mérito da ADI 1917DF, em 2007, e o dispositivo do CTN já havia sido incluso (156, inciso XI – inserido pela Lei Complementar
nº 104/2001), o Supremo Tribunal Federal, entendeu,
que a Lei Ordinária Distrital nº 1624/97, que dispunha
sobre a dação em pagamento de bens móveis para a
extinção de crédito tributário (materiais destinados a
atender a programas de Governo), era inconstitucional, por ofensa ao Princípio Licitatório, previsto no artigo 37 XXI, da Constituição Federal, conforme ementa
que a seguir se transcreve:
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA LICITAÇÃO (CF, ART. 37, XXI).
Lei ordinária distrital – pagamento de débitos tributários por meio de dação em pagamento.
Hipótese de criação de nova causa de extinção do crédito tributário.
Ofensa ao Princípio da Licitação na aquisição de materiais pela Administração Pública.
Conﬁrmação do julgamento cautelar em que se declarou a inconstitucionalidade da lei ordinária distrital nº
1.624/1997.
Veriﬁca-se assim, que por ocasião do julgamento deﬁnitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade referenciada, o entrave à possibilidade de dação em pagamento de bens móveis, como forma de extinção do
crédito tributário, que estava restrito pelo inciso XI, do
artigo 156, do CTN a bens imóveis, teve como fundamento, não exatamente a falta de previsão em lei, e
sim o descumprimento da obrigação de licitar, para adquirir bens e serviços para a Administração, conforme
previsão do artigo 37, XXI, da Constituição Federal, que
a seguir se transcreve:
Artigo 37. A Administração Pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos Princípios
da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eﬁciência e, também ao seguinte:
XXI. Ressalvados os casos especiﬁcados na legislação,
as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorren-

tes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta,
nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualiﬁcação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
Pelo dispositivo referenciado, pode-se concluir que a
Constituição Federal, expressamente prevê como regra geral a necessária licitação, para que a Administração Pública adquira bens e serviços, ressalvados os casos previstos em lei federal, uma vez que, nos termos
do artigo 22, inciso XXVII, somente lei da União pode
dispor sobre as exceções a obrigação de licitar, as quais
podem ser citadas, a título exempliﬁcativo, as dispostas nos artigos 17, 24 e 25, da Lei nº 8.666/93, que preveem casos de licitação dispensada, dispensável e inexigibilidade, e o artigo 156, inciso XI, que prevê a extinção do crédito tributário, por dação em pagamento
de bens imóveis, o que não pode ser extensivo a bens
móveis, como pretende o Consulente.
Observa-se ainda, que em tal caso, embora o Código
Tributário preveja a possiblidade de extinção do crédito pela dação em pagamento de bens imóveis, que a
regra não é autoaplicável, necessitando de regulamentação pelo ente, o que deve ser feito através de lei municipal. A título exempliﬁcativo, a União só permitiu a
referida prática para seus tributos, por intermédio da
Lei nº 13.259/2016 e da Portaria da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional nº 32/2018, dispondo de critérios
acerca da medida.
Do mesmo modo, ao tratar o Consulente da transação,
como forma de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso III, do Código Tributário Nawww.tce.es.gov.br

cional, já transcrito, faz-se necessário veriﬁcar, a possibilidade questionada, acerca da realização desta, por
intermédio de prestação de serviços para a Administração Pública.
Sobre a transação, o artigo 171, do mesmo diploma legal dispõe que a lei pode facultar, nas condições que
estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação
tributária, a transação, mediante concessões mútuas,
o que extinguirá o crédito tributário, conforme a seguir
se transcreve:
Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões
mútuas, importe em determinações de litígio e consequente extinção do crédito tributário.
Parágrafo Único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso.
Pela expressa previsão legal, admite-se, que os sujeitos da obrigação tributária realizem concessões mútuas, que não foram especiﬁcadas em lei, e, portanto, seria admissível um acordo, por intermédio de prestação
de serviços pelo devedor tributário ao credor, desde
que prevista em lei, conforme exigência do dispositivo
e, ainda, que tal fato não importe em descumprimento de outras normas, conforme identiﬁcou a Corte Suprema, no julgamento acerca da possibilidade de dação em pagamento de bens móveis.
Lá, como neste caso, seria forçoso salientar, que não
é possível admitir, que a Administração Pública transacione, de modo a permitir que adquira a prestação
de serviços por terceiros, ainda que devedores tributários, sem a realização de licitação, uma vez que isSegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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so ofende o disposto no artigo 37, XXI, da Constituição
Federal, que só admite exceções, para a aquisição de
bens e serviços pela Administração, nos casos expressamente previstos em lei federal.
Neste sentido, conclui-se que a edição de lei municipal autorizativa que disponha que o município possa
extinguir créditos tributários, via compensação, dação
em pagamento de bens móveis ou transação, mediante o fornecimento de bens ou serviços à municipalidade não é admissível, por ofensa ao princípio licitatório, previsto no artigo 37, XXI, da Constituição Federal.
III – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, opina-se, quanto ao mérito, nos
seguintes termos:
Ainda que lei municipal autorizativa disponha que
o Município possa extinguir créditos tributários, via
compensação, dação em pagamento de bens móveis
ou transação, mediante o fornecimento de bens ou
serviços à municipalidade, estes não são admissíveis,
por ofensa ao princípio licitatório, previsto no artigo
37, XXI, da Constituição Federal.
Em relação à dação em pagamento de bens imóveis,
previsto no artigo 156, inciso XI, do Código Tributário
Nacional, este deve limitar-se a entrega de bens imóveis pelo devedor, devendo tal previsão ser aplicada,
somente após a regulamentação por lei municipal, que
poderá prever os modos para a sua ocorrência, desde
que respeitados os limites previstos no Código Tributário Nacional e normas constitucionais, dentre elas, o
Princípio da Obrigatoriedade de Licitar, para a aquisição de bens e serviços pela Administração, ressalvadas
as exceções previstas em Lei Federal.

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno do TCEES), acompanho
o entendimento técnico e ministerial e VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte proposta de
deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. PARECER EM CONSULTA
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, em CONHECER a consulta para, no mérito, respondê-la nos seguintes termos:
1.1. Ainda que lei municipal autorizativa disponha que
o Município possa extinguir créditos tributários, via
compensação, dação em pagamento de bens móveis
ou transação, mediante o fornecimento de bens ou
serviços à municipalidade, estes não são admissíveis,
por ofensa ao princípio licitatório, previsto no artigo
37, XXI, da Constituição Federal.
1.2. Em relação à dação em pagamento de bens imóveis, previsto no artigo 156, inciso XI, do Código Tributário Nacional, este deve limitar-se a entrega de bens
imóveis pelo devedor, devendo tal previsão ser aplicada, somente após a regulamentação por lei municipal, que poderá prever os modos para a sua ocorrência, desde que respeitados os limites previstos no
Código Tributário Nacional e normas constitucionais,
dentre elas, o Princípio da Obrigatoriedade de Licitar,
www.tce.es.gov.br

para a aquisição de bens e serviços pela Administração, ressalvadas as exceções previstas em Lei Federal.
1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/07/2018 - 23ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator), Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud
Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Segunda-feira, 1 de outubro de 2018

107

ATOS DO PLENÁRIO

PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos disponíveis na Secretaria Geral das
Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC- 102/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05078/2018-1
Classificação: Pedido de Revisão
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Alegre
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Requerente: PAULO LEMOS BARBOSA
PEDIDO DE REVISÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALEGRE – EXERCÍCIO DE 2014 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO
PEDIDO DE REVISÃO – NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de pedido de revisão interposto em
13/06/2018 pelo senhor Paulo Lemos Barbosa em
face do Parecer Prévio 00102/2017-8 prolatado pela Segunda Câmara deste Tribunal nos autos do Processo TC 3901/2015-1 que versa sobre a Prestação
de Contas Anual da Prefeitura de Alegre, referente

ao exercício de 2014.
Por meio do referido Parecer Prévio, recomendou-se ao Legislativo Municipal a rejeição das contas do
recorrente, com fundamento no art. 80, III, da Lei
Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012
(Lei Orgânica do Tribunal de Contas).
Tendo vislumbrado a possibilidade de não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, submetido o feito ao crivo do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas que, por meio do Parecer Ministerial 03008/2018-6 (evento 06), propôs o não conhecimento do expediente recursal, tendo em vista
o art.421, § 11 do RITCEES.
II FUNDAMENTOS
Como bem delineado por meio do Parecer Ministerial, o pedido de revisão interposto não encontra amparo legal, tendo em vista o que preconiza
o art.421, § 11 da Resolução TC 261, de 4 de junho
de 2013 (Regimento Interno do TCEES), reprisa-se:

rifica-se a impossibilidade de subsunção de outra
espécie recursal, in casu do recurso de reconsideração, ante o decurso do prazo para a interposição
deste expediente, a saber:
Art. 399. O recorrente não será prejudicado pela interposição de um recurso por outro, desde que respeitado o prazo de interposição do recurso cabível,
ressalvados os casos de má-fé ou erro grosseiro.
Advém que, conforme Despacho 33797/2018-6
(evento 09), não há a possibilidade de receber o
apelo como recurso de reconsideração em face da
expiração do prazo recursal de 30 (trinta) dias em
29/01/2018.
Desse modo, tendo em vista o não cabimento do
pedido de revisão na forma do art.421, § 11, do RITCEES, bem como dada a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o expediente não merece ser conhecido.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Art. 421. Da decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, caberá pedido de revisão, de natureza jurídica similar à da ação rescisória

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

[...]

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

§ 11 Não cabe pedido de revisão em face de parecer prévio emitido sobre as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e pelos Prefeitos, bem como de decisão proferida em processo de
fiscalização.

Conselheiro relator

Além de demonstrado o não cabimento do pedido de revisão em face de parecer prévio, mesmo se
aplicando o princípio da fungibilidade recursal, vewww.tce.es.gov.br

1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária,
ante as razões expostas pelo Relator em:
1.1. NÃO CONHECER o pedido de revisão, nos termos do art. 421, § 11, do Regimento Interno do TriSegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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bunal de Contas do Estado do Espírito Santo; E
1.2. DAR CIÊNCIA ao interessado e ARQUIVAR o feito após seu trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/07/2018 - 24ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator), Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud
Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

www.tce.es.gov.br
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara
ACÓRDÃOS

COMPOSIÇÃO DA 2a CÂMARA
Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente
Domingos Augusto Taufner
Rodrigo Coelho do Carmo

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
...
ACÓRDÃO TC- 1260/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05441/2015-4
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: FMSPC - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
Relator: Domingos Augusto Taufner

A 6ª Secretaria de Controle Externo elaborou Análise Inicial de Conformidade – AIC n° 498/2015, ﬂs. 05/09 e Instrução Técnica Inicial – ITI n° 2066/2015, ﬂs. 10/12, sugerindo a notiﬁcação da responsável para que enviasse
a Prestação de Contas Anual acompanhada dos arquivos
e documentos necessários para análise técnica, nos termos do Anexo 03 da Instrução Normativa – IN 28/2013.
No mesmo sentido, decidiu o Conselheiro Relator Sergio
Aboudib Ferreira Pinto, mediante Decisão Monocrática –
DECM 2105/2015, ﬂ. 14.
Devidamente notiﬁcada através do Termo de Notiﬁcação
n° 3247/2015, ﬂ. 15, ressalta-se que a responsável não
protocolizou documentação referente ao mesmo.
Ato contínuo, a Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas, elaborou Relatório Técnico – RT
189/2016, às ﬂs. 23/34, onde apontou indícios de irregularidade acerca dos fatos a seguir:
3.2.1 – Incompatibilidade no registro de parcelamento
de débitos previdenciários com o INSS;

Responsável: EDINALIA SILVA DE ALMEIDA

3.3.1.1 – Não conformidade, quanto aos Bens em Almoxarifado, entre saldo de inventário e saldo contábil;

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO – EXERCÍCIO DE 2014 –
IRREGULAR – DETERMINAÇÕES – CIÊNCIA – ARQUIVAR.

3.3.1.2 – Não conformidade, quanto aos Bens Móveis,
entre saldo de inventário e saldo contábil;

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Edinália Silva de Almeida, Secretária Municipal.

1. RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de Ordenador, do Fundo Municipal de Saúde de Fundão, relativas ao exercício de 2014, sob a responsabilidade da Sra.
www.tce.es.gov.br

3.3.1.3 – Não conformidade, quanto aos Bens Imóveis,
entre saldo de inventário e saldo contábil.
Encampando o posicionamento técnico contido na Instrução Técnica Inicial – ITI 559/2016, ﬂs. 35/36, foi proferida a Decisão Monocrática 897/2016, às ﬂs. 38/39, decidindo citar a responsável para que apresentasse as justiﬁcativas necessárias em razão das irregularidades suSegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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pracitadas.
Devidamente citada, a responsável não apresentou suas
justiﬁcativas, razão pela qual foi decretada a sua revelia,
conforme Decisão Monocrática 1613/2016, ﬂ. 46.
Os autos foram novamente encaminhados à Secex Contas que elaborou Instrução Técnica Conclusiva – ITC n°
4441/2016, ﬂs. 49/61, opinando pelo julgamento IRREGULAR das contas da Sra. Edinália Silva de Almeida, com
expedição de determinações ao atual gestor, e aplicação
de multa pecuniária à responsável.
O Ministério Público de Contas anuiu ao posicionamento
técnico, conforme Parecer 1399/2017 de lavra do Procurador de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, às
ﬂs. 65/69, pugnando pela expedição de novas determinações ao atual gestor.
Através de pronunciamento na 30ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara deste Tribunal, realizada no dia 05 de setembro de 2018, o Procurador Especial de Contas comunicou
que obteve informações sobre o falecimento da Sra. Edinália Silva de Almeida, o que foi conﬁrmado através de
contato de minha assessoria com a Prefeitura de Pedro
Canário, conforme Certidão de Óbito em anexo (Anexo
2247/2018).

e administradores públicos em geral, reﬂetido nos resultados da gestão orçamentária, ﬁnanceira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta
Corte de Contas, em 31 de março de 2017, observando,
portanto, o prazo regimental.

Conforme a Tabela 09, constante do RT 189/2016, há o
registro de um saldo inicial no valor de R$ 29.986,62 no
demonstrativo da dívida fundada e no balanço patrimonial, sem movimentação no exercício em questão, o que
indica ser procedente de exercícios anteriores.

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

No entanto, analisando as contas do exercício anterior
(2013), veriﬁcou-se que não houve registro de débitos
dessa natureza, o que indica uma descontinuidade dos
registros contábeis, e distorções nos resultados apurados no exercício em questão.

O corpo técnico desta Corte de Contas, apontou a presença de irregularidades na Prestação de Contas em
questão, imputadas a Sra. Edinália Silva de Almeida, que
ora serão analisadas.

Ante a ausência e justiﬁcativas e documentos a ﬁm de
esclarecer a incompatibilidade apontada no presente
item, e a consequente revelia da responsável, acompanho o entendimento técnico e ministerial em manter esta irregularidade.

É o relatório.

3. DAS IRREGULARIDADES

2. FUNDAMENTAÇÃO

Conforme exposto anteriormente, a Sra. Edinália Silva
de Almeida não apresentou suas justiﬁcativas a ﬁm de
afastar os indícios de irregularidades perpetrados, motivo pelo qual foi decretada sua revelia. Contudo, passo
a analisar as irregularidades apontadas sob sua responsabilidade.

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas

Em análise aos documentos e demonstrativos que compõem as contas em questão, foi constatada uma incompatibilidade entre o saldo do parcelamento de débitos
previdenciários com o INSS, evidenciado nas colunas de
saldo anterior e atual do demonstrativo da dívida fundada, e o que deveria ser registrado no passivo não circulante do balanço patrimonial, indicando assim, a ausência do registro contábil correspondente ao parcelamento
dos débitos referidos.

3.1. Incompatibilidade no registro de parcelamento de
débitos previdenciários (Item 3.2.1 do RT 189/2016).
www.tce.es.gov.br

Por ﬁm, deixo de acolher a determinação sugerida pelo Ministério Público de Contas no sentido de promover
de imediato o levantamento e o recolhimento das contribuições previdenciárias, adotando providencias para
identiﬁcar os responsáveis, pois a gestora não foi citada
sobre ausência de recolhimento, mas apenas incompatibilidade de registros de parcelamento.
3.2. Não conformidade, quanto aos Bens em AlmoxaSegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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rifado, entre saldo de inventário e saldo contábil (Item
3.3.1.1 do RT 189/2016).
A partir dos documentos e demonstrativos que compõem a presente prestação de contas, foi constatado
que não foi enviado o inventário anual de bens em almoxarifado, o que impossibilitou veriﬁcar a compatibilidade entre o saldo físico-ﬁnanceiro dos referidos bens,
e o saldo contabilizado nas subcontas representativas
do estoque – bens em almoxarifado no ativo circulante do balanço patrimonial, que apresentou saldo de R$
346.535,22.
Tendo em vista a ausência de defesa da Sra. Edinália Silva
de Almeida, e a sua consequente revelia, encampo o entendimento técnico e ministerial e mantenho a presente irregularidade.
3.3. Não conformidade, quanto aos Bens Móveis, entre
saldo de inventário e saldo contábil (Item 3.3.1.2 do RT
189/2016).
O Relatório Técnico apontou a ausência do inventário
anual de bens móveis das contas em questão, o que inviabilizou a convalidação entre o saldo físico-ﬁnanceiro dos bens móveis, e o contabilizado nas subcontas representativas do ativo não circulante (imobilizado), que
apresentou saldo de R$ 162.989,32.
Considerando que a responsável se manteve silente, o
que resultou na decretação da sua revelia, acompanho
o entendimento técnico e ministerial em manter a irregularidade.
3.4. Não conformidade, quanto aos Bens Imóveis, entre saldo de inventário e saldo contábil (Item 3.3.1.3 do
RT 189/2016).
Considerando que não foi encaminhado o inventário

anual de bens imóveis, como já exposto no item supra,
não foi possível convalidar o saldo físico-ﬁnanceiro dos
bens imóveis e o contabilizado nas subcontas representativas do ativo não circulante (imobilizado), que apresentou saldo de R$ 580.484,79.

1. ACÓRDÃO

Em razão da ausência de defesa da Sra. Edinália Silva de
Almeida, e ante a ausência elementos saneadores, com
a sua consequente revelia, acompanhando o entendimento técnico e ministerial mantenho a irregularidade.

1.1. Julgar IRREGULARES as contas Fundo Municipal de
Saúde de Pedro Canário, sob a responsabilidade da Sra.
Edinália Silva de Almeida, relativas ao exercício de 2014,
nos termos do artigo 84, inciso III, “d” da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão da manutenção
das seguintes irregularidades:

A responsável, Sra. Edinália Silva de Almeida, faleceu no
dia 03 de novembro de 2017, durante o trâmite deste
processo, o que foi comprovado por meio de Certidão de
Óbito em anexo (Anexo 2247/2018).
Nesse sentido, cumpre destacar que no âmbito desta
Corte de Contas, conforme preconiza o artigo 148, do
Regimento Interno, a responsabilidade do gestor é pessoal, logo, as sanções administrativas aplicadas à responsável não poderiam ser transmissíveis aos seus sucessores, in verbis:
Art. 148. A responsabilidade do gestor e de qualquer
pessoa que pratique ato ou fato em nome da Administração Pública é pessoal, respeitados, em todos os casos,
o contraditório e a ampla defesa.
Diante disso, deixo de aplicar qualquer sanção administrativa à responsável, devendo-se decretar extinta a punibilidade.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e divergindo parcialmente do Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

3.1 – Incompatibilidade no registro de parcelamento de
débitos previdenciários com o INSS (Item 3.2.1 do RT
189/2016);
3.2 – Não conformidade, quanto aos Bens em Almoxarifado, entre saldo de inventário e saldo contábil (Item
3.3.1.1 do RT 189/2016);
3.3 – Não conformidade, quanto aos Bens Móveis, entre saldo de inventário e saldo contábil (Item 3.3.1.2 do
RT 189/2016);
3.4 – Não conformidade, quanto aos Bens Imóveis, entre saldo de inventário e saldo contábil (Item 3.3.1.3 do
RT 189/2016).
1.2. EXTINGUIR a punibilidade da Sra. Edinália Silva de
Almeida, em relação a aplicação de multa, tendo em vista o seu falecimento, conforme fundamentação constante neste voto;

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

1.3. DETERMINAR ao atual gestor, nos termos do artigo
1°, XVI da LC 621/2012 c/c artigo 329, § 7° do RITCEES,
aprovado pela Resolução TC 261/2013:

Relator

a) A adoção de medidas com vistas à uniformização dos
www.tce.es.gov.br
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procedimentos relacionados aos saldos constituídos pelos débitos previdenciários (parcelamento de contribuições sociais dos servidores e patronal) evidenciados no
demonstrativo da dívida fundada e não contabilizados
no passivo não circulante do balanço patrimonial, de
modo a prevenir a reincidência e evitar que ocorrências
da mesma natureza contábil se perpetuem nas futuras
prestações de contas;
b) A adoção de medidas com vistas a elaborar ao ﬁnal de
cada exercício os inventários anuais de bens em almoxarifado, móveis e imóveis, na forma determinada pela Instrução Normativa TC 28/2013 e alterações, e encaminhá-los ao TCEES por ocasião da remessa das contas anuais.
1.4. Dar ciência aos interessados;
1.5. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/09/2018 - 32ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo
Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

bidade administrativa e ausência de aplicação dos recursos do FUNDEF.

ACÓRDÃO TC- 874/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Tendo sido realizadas as Auditorias, elencou-se nos Relatórios de Auditoria nº 230/2005 e 073/2006 as seguintes irregularidades:

Processos: 04940/2004-6, 02605/2005-1, 02020/2005-9
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: PMDSL - Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Denunciante: SINDIENSE
Responsável: EDSON DUTRA TEIXEIRA, ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL
DENÚNCIA - PROCEDENTE – PRESCRIÇÃO – DEIXAR DE
IMPOR RESSARCIMENTO – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1 - RELATÓRIO
Versam os autos sobre denúncia interposta pelo SINDIENSE – Sindicato dos Servidores Públicos de Divino
de São Lourenço, representado por seu presidente – Sebastião Acácio Félix que em face da existência de possíveis irregularidades apontadas na Prefeitura Municipal
de Divino de São Lourenço, sob responsabilidade do Sr.
EDSON DUTRA TEIXEIRA – Prefeito Municipal, sendo que
por meio da Decisão Plenária TC 3665/2004 decidiu esta
Corte de Contas apurar os fatos denunciados em auditoria especial, acerca de indícios de irregularidades relativos a desvio de função, contratação temporária, improwww.tce.es.gov.br

I.1 – SERVIDORES EM DESVIO DE FUNÇÃO
I.1.1 – Servidores efetivos trabalhando em desvio de função.
I.1.2 – Servidores nomeados para cargos comissionados
desenvolvendo atividades diferentes daquelas para as
quais foram nomeados.
I. 1.3 – Cessão irregular de servidor em cargo comissionado a órgão de outra esfera.
I.2 – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS.
I.3 – CONTRATAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO
DO CONCURSO PÚBLICO.
I.3.1 – Ausência de comprovantes de regularidade exigidos pelo procedimento licitatório.
I.4 – CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
ALEATORIAMENTE.
I.5 – ANÁLISE DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO
SALARIAL DO EXERCÍCIO DE 2001.
Em 19/03/2007 a 5ª Controladoria Técnica solicitou ao
Núcleo de Controle e Documentos – NCD o apensamento dos processos TC 2020/2005 e TC 2605/2005 ao TC
4940/2004, conforme razões expostas às ﬂs. 313/314 do
TC 2020/2005.
Ato contínuo, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
nº 211/07 (ﬂs. 746/760), sugerindo a citação do Ordenador de Despesas para que o mesmo encaminhasse os esclarecimentos e justiﬁcativas que entendesse cabíveis, o
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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que foi acatado pelo Plenário desta Corte de Contas (Decisão Preliminar TC-0116/2009 – ﬂs. 774).

sendo juntado aos autos os documentos de ﬂs. 933/941.

Devidamente citado, conforme Termo de Citação nº
166/09 (ﬂ. 775), o gestor público não apresentou justiﬁcativas e/ou documentos, sendo considerado revel,
conforme Decisão TC-3533/2009, proferida pelo Plenário, por unanimidade, em 21/07/2009.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Após isso, foi realizada Instrução Técnica Conclusiva n°
6467/2011 (ﬂs. 789/803) que pugnou pela procedência
da denúncia, sugerindo que fossem considerados irregulares os atos de gestão constantes dos autos, sob a responsabilidade do Sr. EDSON DUTRA TEIXEIRA, com aplicação de multa na forma regimental e devolução ao erário municipal de 106.149,0804 VRTE’s.
Manifestando-se em separado, o Ministério Público Especial de Contas pugna pela procedência da denúncia, contudo salientando a não prejudicialidade da revelia frente às defesas ainda cabíveis, conforme PPJC
688/2012 (ﬂs. 808/812).
Em 07/11/2013 vieram os autos a este gabinete, sendo
que por meio do Despacho 1381/2018 (ﬂs. 817) encaminhado ao Ministério Público Especial de Contas acerca da ﬁgura jurídica da prescrição. Às ﬂs. 819/822 vem
posicionar-se acerca da prescrição da pena de multa,
resguardado o ressarcimento ao erário no montante de
106.149.0804 VRTE relativa ao item I.4 da ITC 6467/2011
e determinações e recomendações que se façam necessários.
Por meio da Decisão Monocrática Preliminar 437/2018
requerido ao atual alcaide da municipalidade remessa de
legislação local, para instrução dos autos, sendo expedido o Termo de Comunicação de Diligência nº 44/2018,

É o relatório.
II.1 PREJUDICIAL DE MÉRITO
Em primeiro lugar destaco o louvável e esmerado trabalho de auditoria, realizado pelos técnicos deste Tribunal
de Contas e registro que as considerações a seguir derivam da própria sistemática aplicada à época, por este
Tribunal, na realização de trabalhos de auditoria e elaboração de relatórios, que se orientavam pela aplicação
da responsabilização objetiva aos indícios de irregularidades (hodiernamente denominados de achados de auditoria) de modo que apenas os ordenadores de despesa
dos órgãos ou entes auditados ﬁguravam como eventuais responsáveis pelas anomalias detectadas.
Nesta toada, veriﬁco nestes autos que apenas o ex-prefeito do Munícipio de Divino de São Lourenço, Sr. Edson
Dutra Teixeira – Prefeito Municipal, foi citado para responder às diversas irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial ITI 211/2007 elaborada pela 5ª Controladoria Técnica, quando analisa os fatos denunciados.
Assim, constato que na instrução do presente processo,
foi empregado o modelo de responsabilização baseado
na culpa objetiva, não sendo perquirida a possível responsabilidade de outros agentes públicos, especialmente aqueles que detinham atribuições de gestão administrativa, exempliﬁcando: Sr. GENIVALDO FRANCISCO RIBEIRO, encarregado do Setor Pessoal, conforme se veriﬁca às ﬂs. 748 dos autos, Srs. ADEMIR JOSE ROCHA COUZI
e WANTUIL ALVES RESENDE, Secretário Municipal de Administração e Secretário Municipal de Finanças, respectivamente que vieram ﬁrmar a Lei nº 075/2001 (que alwww.tce.es.gov.br

terou a Lei nº 055/2001), conforme folhas 940/941 dos
autos
Ademais, em relação ao ÚNICO responsável chamado nos autos, denota-se, dos achados indigitados na ITI
211/2007, a ausência da individualização das condutas
praticadas, bem como, do nexo de causalidade existente entre a conduta e a suposta desconformidade constatada.
Desta forma, entendo que o feito não se encontra devidamente instruído de modo a atender aos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual nos cumpre aferir eventual ofensa ao art. 166, do RITCEES, verbis:
Art. 166. O Tribunal determinará o arquivamento do processo de prestação ou de tomada de contas, mesmo especial, sem julgamento de mérito, quando veriﬁcar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Neste sentido, este Tribunal, em casos análogos, tem decidido no sentido de afastar a responsabilidade dos gestores, em situações em que sequer foram citados os demais agentes para responder por suas ações/omissões,
recaindo apenas para os Ordenadores tal responsabilidade, conforme julgados exarados nos seguintes processos: TC nº 1989/2010 (Acórdão 232/2013), 5928/09
(Acórdão 304/13), 167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12
(Acórdão 161/13), 4878/2003 (Acórdão 1796/2015),
3873/2005 (acórdão 910/2016), 3674/04 (Acórdão
896/2016).
Ora, nos presentes autos foi adotada a responsabilidade
objetiva e à luz do exposto, o desenvolvimento válido e
regular deste processo requer a adoção da responsabiliSegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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dade subjetiva, implicando neste no REINÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL INSTRUÇÃO, com o REFAZIMENTO DA MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO. Contudo não
há nos autos documentos que permitam identiﬁcar outros agentes responsáveis pelo elaboração e pagamento
de tais despesas, à exceção dos exemplos trazidos anteriormente.
Contudo, TODOS OS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE JÁ FORAM ALCANÇADOS PELO FENÔMENO PRESCRICIONAL conforme se veriﬁca da fala do Ministério Público Especial de Contas de ﬂs. 819/822 da lavra do Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador de Contas,
o que implica na extinção da pretensão punitiva deste
TCEES.
Em relação ao indicativo não alcançado pelo instituto da
prescrição (§ 5º, art. 37, CF/88), posto que implica em
imposição de ressarcimento relativamente ao item I.4 da
Instrução Técnica Conclusiva ITC 6467/2011 – CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, deve-se analisar a viabilidade e a efetividade de reabertura processual, APÓS MAIS DE 17 (DEZESSETE) ANOS DA OCORRÊNCIA DOS FATOS E MAIS DE 14 (QUATORZE) ANOS DE
TRAMITAÇÃO DOS AUTOS NESTA CORTE, sob pena de
se ferir o princípio da duração razoável do processo, insculpido no inciso LXXVII da Carta Magna e da segurança
jurídica na medida que põe sob risco o princípio do contraditório e da ampla defesa, cláusula pétrea disposta
no art. 5º, LV da CRFB/88, assim como com os primados
da economia processual.
Por sua vez, bem se observa da redação das normas juntadas aos autos, que uma vez editada a Lei 053/2000
de 30/03/2000, onde tem por objetivo a instituição
de “Programa Agentes Comunitários de Saúde – PA-

CS”, foi a mesma regulamentada pela Lei 055/2000 de
28/043/2000. Em seguida editada a Lei nº 075/2001
(que altera a Lei 55/2001), ﬁrmada por mais dois gestores (ﬂs. 940), em razão da função então desempenhada
pelos gestores junto a municipalidade. Por sua vez a Lei
151/2004 de 30/12/2004 (ﬂs. 217/219), vem estabelecer
o percentual de 20% (vinte por cento) de adicional de insalubridade para os proﬁssionais médicos generalistas,
odontólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de consultório odontológico, contendo assinaturas,
além do prefeito municipal Sr. EDSON DUTRA TEIXEIRA
do Sr. WANTUIL ALVES RESENDE, Secretário Municipal
de Administração e o GABRIEL DE AULA MARINHO, representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Planejamento e Secretaria Municipal de Finanças Interino que, fatalmente, deveriam ter sido citados neste processo.
De se ver que aqueles proﬁssionais por exercerem atividades em exposição a agentes nocivos a saúde, têm direito ao adicional de insalubridade, nos estritos termos
constitucionais, vejamos:

os exercícios de 2001 a 2004.
Primeiramente, há que se registrar que o percentual então instituído pela Lei Municipal nº 151/2004, guarda
consonância com o grau médio de insalubridade estatuído no anexo XIV da Norma Regulamentadora nº 15 da
Portaria nº 3.214/78 que relaciona os agentes biológicos
e o grau de insalubridade determinando o recebimento
do adicional em grau máximo (40%), médio (20%) ou mínimo (10%), nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, condicionada a emissão do Laudo de Insalubridade elaborado por Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho sua aferição, conforme determina a lei a NR 15 no item 15.4.1.1. Vejamos:
15.4.1.1 Cabe à autoridade regional competente em
matéria de segurança e saúde do trabalhador, comprovada a insalubridade por laudo técnico de engenheiro de
segurança do trabalho ou médico do trabalho, devidamente habilitado, ﬁxar adicional devido aos empregados expostos à insalubridade quando impraticável sua
eliminação ou neutralização.

XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosa, na forma da lei;

Curioso é notar da redação acima transcrita que o Laudo
de Insalubridade segundo o que determina a NR 15, no
item 15.4.1.1 DEVERIA TER A PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO; porém, acredito que em face da
precarização do Ministério do Trabalho e Emprego isso
acabou sendo abandonado ao longo do tempo, valendo
hoje a elaboração de Laudo de Insalubridade independente, desde que observado a NR 15.

Deste fato inconteste, que o pagamento efetuado àqueles proﬁssionais contém legitimidade, em face da Constituição Federal de 1988 e da legislação municipal, restando somente o estabelecimento do “quantum” devido, a
ser deﬁnido por meio do “Laudo de Insalubridade”, para

Constatações à parte, bem se vê da norma em questão
– Anexo 14 da NR 15 da Portaria 3.214/78 e da vasta jurisprudência por nós pesquisada acerca do tema, que reservado o “grau máximo” de percentual de insalubridade para os proﬁssionais da área de saúde aqui nomina-

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição
social:
[...]

www.tce.es.gov.br
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dos, somente para os trabalhos e as operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto contagiosas.
Assim, ainda que não promovida a elaboração do Laudo
de Insalubridade, foi parcimoniosa a administração, em
estabelecer e pagar nos exercícios de 2001 a 2004 o percentual considerado médio de 20% (vinte por cento) para aquelas categorias, não exorbitando a orientação da
doutrina e jurisprudência dominante que tem como justo e correto àquela incidência, quando do exercício daquelas atividades.
Ainda que destoando da jurisprudência reinante, há Tribunais que adotam o grau máximo para a função de médico, nos seguintes termos:
ACORDÃO Nº 0062500-45.2008.5.04.0662 (RO) DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 4ª REGIÃO (PORTO
ALEGRE - RS), 24 DE MARÇO DE 2011
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MÉDICO. GRAU MÁXIMO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. Ainda que
não trabalhe em setor de isolamento, entende-se que,
face ao exercício da função de médico, o autor faz jus
ao pagamento de adicional de insalubridade em grau
máximo, nos termos do Anexo n. 14 da NR-15 da Portaria MTb n. 3.214/78, em razão do contato direto com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosa. (V Lex
Brasil – Informação Jurídica Inteligente)
Assim, não se mostra razoável imputar o ressarcimento
da totalidade daquele valor ao então prefeito municipal
(admitindo a existência da insalubridade devida àqueles
proﬁssionais), simplesmente ante a inexistência do Laudo de Insalubridade, sem que contudo tenham sido chamados aos autos os demais responsáveis.

Assim, estou convencido de que em relação ao item I.4
ITC 6467/2011, passados mais de 17 (dezessete) anos da
ocorrência dos fatos, os possíveis responsáveis que até o
presente não pertenciam ao polo passivo deste processo
- secretários municipais, gestores de pessoal, etc., talvez
nem atuem mais junto à prefeitura municipal daquela localidade ou não tenham acesso a corpo probatório para
trazer em sua defesa.

RITO com fundamento o §4º, do art. 142 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do RITCEES, reconhecendo a ausência de pressupostos de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo determinando o seu ARQUIVAMENTO, também por medida de racionalização administrativa e economia processual em relação aos seguintes indícios de irregularidade,
mantidos na ITC 6467/2011.

Assim, em relação a tais I.4, considerando o princípio
da duração razoável do processo, insculpido no inciso
LXXVII da Carta Magna e da segurança jurídica na medida que põe sob risco o princípio do contraditório e da
ampla defesa, cláusula pétrea disposta no art. 5º, LV da
CRFB/88, entendo que a realidade dos fatos em torno
do julgamento deste processo indicam que a reabertura processual não é viável e produzirá efeitos que se contrapõe à celeridade do julgamento e da economia processual.

Cientiﬁcar o denunciante, do teor da decisão ﬁnal a ser
proferida, conforme mandamento do §7º, do art. 307,
da Resolução TC 261/2013.

Portanto, em relação ao item I.4 da ITC 1085/2010 voto
pela extinção do mesmo por não atender aos pressupostos de constituição e seu desenvolvimento válido e regular do processo.

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

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, discordado da unidade técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara ante as
razões expostas pelo Relator, em:
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉwww.tce.es.gov.br

Notiﬁcar o denunciado, Edson DUTRA TEIXEIRA – Prefeito Municipal, na forma do artigo 358, inciso III da Resolução TC n° 261/2013;
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
VOTO VISTA DO CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI:
Trata-se de denúncia interposta pelo SINDIENSE – Sindicato dos Servidores Públicos de Divino de São Lourenço
acerca de indícios de irregularidades relativos a desvio
de função, contratação temporária, improbidade administrativa e ausência de aplicação dos recursos do FUNDEF na Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço,
sob responsabilidade do Sr. EDSON DUTRA TEIXEIRA –
Prefeito Municipal.
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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Realizada ﬁscalização, os Relatórios de Auditoria nº
230/2005 e 073/2006 reportam as seguintes irregularidades:
I.1 – SERVIDORES EM DESVIO DE FUNÇÃO
I.1.1 – Servidores efetivos trabalhando em desvio de função.
I.1.2 – Servidores nomeados para cargos comissionados
desenvolvendo atividades diferentes daquelas para as
quais foram nomeados.
I. 1.3 – Cessão irregular de servidor em cargo comissionado a órgão de outra esfera.
I.2 – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS.
I.3 – CONTRATAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO
DO CONCURSO PÚBLICO.
I.3.1 – Ausência de comprovantes de regularidade exigidos pelo procedimento licitatório.
I.4 – CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
ALEATORIAMENTE.
I.5 – ANÁLISE DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO
SALARIAL DO EXERCÍCIO DE 2001.
O decurso do tempo acarretou a perda da capacidade deste Tribunal de impor sanção cominatória, pelo advento da prescrição, conforme Parecer Ministerial
244/2018, ressalvada a perseguição de meios de recuperação de eventuais danos, impondo-se nessa caso a obrigação de ressarcimento.
Em caso dessa natureza tenho me posicionado pelo
aproveitamento da instrução processual em razão de terem sido observados rigorosamente as orientações gerais da época no rito processual, qual sejam: estavam de
acordo com as interpretações e especiﬁcações contidas

em instrumento normativos deste Tribunal, na incontestável jurisprudência e na prática administrativa reiterada
e de amplo conhecimento público, em perfeita sintonia
com o art. 24 do Decreto Lei 4.657/1942.
Conquanto hodiernamente haja uma matriz de responsabilidade mais abrangente do que aquela praticada na
época dos fatos objeto desta Tomada de Contas Especial, isso não invalida seu conteúdo diante do reconhecimento da conduta dos gestores qualiﬁcada na omissão
de praticar um ato quando havia um dever jurídico de fazê-lo, em ﬂagrante violação ao seu dever legal de ﬁscalizar, executar e autorizar pagamentos referente ao convênio ﬁrmado com o Estado do Espírito Santo.
Assim, na administração pública, e por analogia a todo
modelo de administração, seja de natureza pública ou
privada, o corpo diretivo é responsável pelas ações cometidas por aqueles sujeitos à sua subordinação sem
que isso conﬁgure o enquadramento no conceito jurídico de responsabilidade objetiva mas decorre da ação ou
omissão do sujeito, capaz de alterar o resultado da organização ou sua inépcia para ocupar o cargo.
Entendo, nessa linha, que eventual deﬁciência na matriz
de responsabilidade não constitui óbice ao julgamento
do processo, eis que à luz das teorias que regulam a responsabilidade nos processos de contas, estão presentes
o nexo de causalidade entre a conduta dos responsável
devidamente citado e o dano causado, consoante entendimento do Tribunal de Contas da União:
Acórdão 1337/2017 – Plenário, Rel. Ana Arraes
Não há necessidade de chamamento, no processo de
controle externo, de todos os corresponsáveis por débito perante o erário, uma vez que o instituto da solidariewww.tce.es.gov.br

dade passiva é benefício conferido pelo legislador ordinário ao credor, que pode exigir de um ou de alguns dos
devedores o pagamento da integralidade da dívida.
Acórdão 2825/2017 – Primeira Câmara, Rel. Walton
Alencar Rodrigues
Eventual ausência de chamamento de outros responsáveis solidários pelo TCU não constitui nulidade processual, não obstando, portanto, a imputação do débito ao
agente devidamente citado, o qual, querendo, poderá
requerer em juízo ressarcimento pessoal por meio de
ação regressiva.
Acórdão 2591/2016 – Plenário, Rel. Benjamin Zymler
O instituto da solidariedade passiva constitui benefício
legal erigido em favor do credor, razão pela qual eventual ausência do chamamento de outros responsáveis
solidários pelo TCU não constitui nulidade processual,
não obstando, portanto, a imputação de débito ao agente devidamente citado, o qual, querendo, poderá reaver
em juízo eventual ressarcimento pessoal por meio de
ação regressiva.
Acórdão 10468/2016 – Segunda Câmara, Rel. Raimundo
Carreiro
Não há óbice à atribuição de responsabilidade pelo débito a apenas um dos devedores solidários, uma vez que
a solidariedade passiva constitui benefício do credor. Caso queira, o responsável pode cobrar dos outros devedores a dívida que lhe foi atribuída, pelos meios jurídicos disponíveis, no âmbito da ação de execução de título extrajudicial.
Acórdão 5375/2016 – Primeira Câmara, Rel. José Múcio
Monteiro
A solidariedade passiva constitui benefício do credor,
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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que pode exigir de um ou de todos os devedores a integralidade da dívida. A ausência de citação de pretensos
terceiros solidários não obsta o regular prosseguimento
do feito no TCU.
Acórdão 5274/2010 – Primeira Câmara, Rel. Augusto
Nardes
Na responsabilidade solidária, o litisconsórcio, acaso
existente, seria simples, haja vista que a decisão não precisaria ser idêntica para os litisconsortes; e seria facultativo, visto que não precisaria ser formalizado para que a
relação processual tivesse validade. A solidariedade passiva é direito que assiste ao TCU, cabendo a este a sua
utilização ou não, na forma do art. 12, inciso I, da Lei Orgânica do TCU.
Lado outro, o voto proferido pelo ilustre relator nos permite inferir que a apreciação de mérito quanto ao item
I.4 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 6467/2011 –
CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - pode
ser realizada e para isso transcrevo o seguinte trecho daquele voto:
Por sua vez, bem se observa da redação das normas juntadas aos autos, que uma vez editada a Lei 053/2000
de 30/03/2000, onde tem por objetivo a instituição
de “Programa Agentes Comunitários de Saúde – PACS”, foi a mesma regulamentada pela Lei 055/2000 de
28/043/2000. Em seguida editada a Lei nº 075/2001
(que altera a Lei 55/2001), ﬁrmada por mais dois gestores (ﬂs. 940), em razão da função então desempenhada
pelos gestores junto a municipalidade. Por sua vez a Lei
151/2004 de 30/12/2004 (ﬂs. 217/219), vem estabelecer
o percentual de 20% (vinte por cento) de adicional de insalubridade para os proﬁssionais médicos generalistas,
odontólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, au-

xiliar de consultório odontológico, contendo assinaturas,
além do prefeito municipal Sr. EDSON DUTRA TEIXEIRA,
do Sr. WANTUIL ALVES RESENDE, Secretário Municipal
de Administração e o GABRIEL DE AULA MARINHO, representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Planejamento e Secretaria Municipal de Finanças Interino que, fatalmente, deveriam ter sido citados neste processo.
De se ver que aqueles proﬁssionais por exercerem atividades em exposição a agentes nocivos a saúde, têm direito ao adicional de insalubridade, nos estritos termos
constitucionais, vejamos:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição
social:
[...]
XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosa, na forma da lei;
Deste fato inconteste, que o pagamento efetuado àqueles proﬁssionais contém legitimidade, em face da Constituição Federal de 1988 e da legislação municipal, restando somente o estabelecimento do “quantum” devido, a
ser deﬁnido por meio do “Laudo de Insalubridade”, para
os exercícios de 2001 a 2004.
Primeiramente, há que se registrar que o percentual então instituído pela Lei Municipal nº 151/2004, guarda
consonância com o grau médio de insalubridade estatuído no anexo XIV da Norma Regulamentadora nº 15 da
Portaria nº 3.214/78 que relaciona os agentes biológicos
e o grau de insalubridade determinando o recebimento
do adicional em grau máximo (40%), médio (20%) ou mínimo (10%), nos termos da Consolidação das Leis do Trawww.tce.es.gov.br

balho – CLT, condicionada a emissão do Laudo de Insalubridade elaborado por Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho sua aferição, conforme determina a lei a NR 15 no item 15.4.1.1. Vejamos:
15.4.1.1 Cabe à autoridade regional competente em
matéria de segurança e saúde do trabalhador, comprovada a insalubridade por laudo técnico de engenheiro de
segurança do trabalho ou médico do trabalho, devidamente habilitado, ﬁxar adicional devido aos empregados expostos à insalubridade quando impraticável sua
eliminação ou neutralização.
Curioso é notar da redação acima transcrita que o Laudo
de Insalubridade segundo o que determina a NR 15, no
item 15.4.1.1 DEVERIA TER A PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO; porém, acredito que em face da
precarização do Ministério do Trabalho e Emprego isso
acabou sendo abandonado ao longo do tempo, valendo
hoje a elaboração de Laudo de Insalubridade independente, desde que observado a NR 15.
Constatações à parte, bem se vê da norma em questão
– Anexo 14 da NR 15 da Portaria 3.214/78 e da vasta jurisprudência por nós pesquisada acerca do tema, que reservado o “grau máximo” de percentual de insalubridade para os proﬁssionais da área de saúde aqui nominados, somente para os trabalhos e as operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto contagiosas.
Assim, ainda que não promovida a elaboração do Laudo
de Insalubridade, foi parcimoniosa a administração, em
estabelecer e pagar nos exercícios de 2001 a 2004 o percentual considerado médio de 20% (vinte por cento) para aquelas categorias, não exorbitando a orientação da
doutrina e jurisprudência dominante que tem como jusSegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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to e correto àquela incidência, quando do exercício daquelas atividades.

Santo, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões
acima expostas em:

Ainda que destoando da jurisprudência reinante, há Tribunais que adotam o grau máximo para a função de médico, nos seguintes termos:

Considerar procedente a denúncia.

ACORDÃO Nº 0062500-45.2008.5.04.0662 (RO) DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 4ª REGIÃO (PORTO
ALEGRE - RS), 24 DE MARÇO DE 2011

Decretar a prescrição da pretensão punitiva, afastar a
obrigação de ressarcimento e determinar medidas corretivas;
Expedidas as comunicações processuais e após trânsito
em julgado, arquive-se.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MÉDICO. GRAU MÁXIMO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. Ainda que
não trabalhe em setor de isolamento, entende-se que,
face ao exercício da função de médico, o autor faz jus
ao pagamento de adicional de insalubridade em grau
máximo, nos termos do Anexo n. 14 da NR-15 da Portaria MTb n. 3.214/78, em razão do contato direto com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosa. (V Lex
Brasil – Informação Jurídica Inteligente)

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Por certo, a necessidade de laudo de insalubridade é
condição essencial ao pagamento de adicional aos proﬁssionais, mas as condições da época conforme descrita
no voto do relator, por sua vez, revelam atenuantes que
merecem ser aferidos para ﬁns de afastar a obrigação de
ressarcimento. Desse modo, deve-se considerar procedente a denúncia, entretanto sem ensejar obrigação de
ressarcimento, estabelecendo-se ressalva quanto a indicar a adoção de medidas corretivas, a serem aplicadas
em casos futuros, mediante determinações.
Assim, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acordão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito

Conselheiro em Substituição

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1. ACÓRDÃO TC- 874/2018 – SEGUNDA CÂMARA
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões
acima expostas em:

Processo: 05924/2009-1

1.1. Considerar procedente a denúncia;

Exercício: 2008

1.2. Decretar a prescrição da pretensão punitiva, afastar a obrigação de ressarcimento e determinar medidas
corretivas;

UG: PMJM - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

1.3. Expedidas as comunicações processuais e após trânsito em julgado, arquive-se.

Responsável: NEUTON FONSECA VIDAL

ACÓRDÃO TC- 875/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: PREFEITURA JERONIMO MONTEIRO

2. Unânime. Nos termos do novo voto-vista do conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, encampado pelo relator,
conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.

FISCALIZAÇÃO – IRREGULARIDADE QUE CAUSA DANO
AO ERÁRIO – CONVERSÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – PRESCRIÇÃO – RESSARCIMENTO – DETERMINAÇÕES.

3. Data da Sessão: 18/07/2018 - 23ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

4. Especiﬁcação do quórum:

RELATÓRIO

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

Tratam os autos de auditoria ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, em cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria Ordinária nº

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
www.tce.es.gov.br
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330/2009, referente ao exercício de 2008, cuja gestão foi
de responsabilidade do senhor Newton Fonseca Vidal,
na qual este Tribunal de Contas, na forma do art. 157 §
3º de seu Regimento Interno, decidiu pela rejeição das
alegações de defesa e pela notiﬁcação do responsável,
para que, no prazo de 30 dias, recolhesse a importância devida, o equivalente a 169.520,05 VRTE’s, pela prática de ato ilegal presentiﬁcado no item 3.1.4, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d” e “e” da
Lei Complementar 621/2012, NOTIFICANDO-SE o mesmo para que o faça no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de julgamento das contas como irregulares.
Registre-se que na referida decisão – Decisão 872/20181, foi devidamente cientiﬁcado o responsável de que a
mesma não desaﬁava qualquer tipo de recurso, nos termos do art. 398 do Regimento Interno desta Corte.
FUNDAMENTAÇÃO
A Decisão Plenário 01040/2016-4, com fundamento no
art. 157, § 3º do Regimento Interno deste Tribunal – Resolução 261/2013 – tem por objeto o saneamento do
processo, na forma do § 4º do mesmo artigo e é cabível
sempre que, mesmo rejeitando as alegações de defesa,
o Tribunal reconhecer a boa-fé do agente responsável e
a inexistência de irregularidade grave nas contas, como
se conﬁgurou no caso presente.
A liquidação do débito nessa oportunidade processual
enseja o julgamento pela regularidade com ressalva das
contas e quitação.
Trata-se de decisão preliminar, da qual não cabe recurso,
na forma do art. 398, III do Regimento Interno.
Não ocorrendo o recolhimento tempestivo da importância devida, o Tribunal julgará o mérito das contas, nos

termos de sua Lei Orgânica.
Nesse sentido, caberia ao agente responsável, tomando
ciência da rejeição de suas alegações de defesa, recolher
a importância devida. Como não o fez, passa-se ao julgamento de mérito.
Registre-se, ainda, que conforme bem menciona o representante do parquet, imperioso se faz o reconhecimento da consumação da prescrição da pretensão punitiva desta Corte com relação a todas as irregularidades,
conforme se depreende de sua manifestação à ﬂs. 2064
e 2065, com as quais tenho que concordar. Não obstante, sabe-se que persiste a atuação ﬁscalizadora do Tribunal de Contas para veriﬁcação da ocorrência de prejuízo
ao erário e adoção de medidas coercitivas.
Ante todo o exposto, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR IRREGULARES AS CONTAS do senhor Newton Fonseca Vidal, em razão suas contas relativas ao
exercício de 2008, tendo em vista o cometimento de
grave infração à norma legal ou regulamentar, em razão das irregularidades presentiﬁcadas nos itens 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
2690/2013-6, mantendo-se a obrigatoriedade do ressarcimento equivalente a 169.520,05 VRTE’s;
www.tce.es.gov.br

1.2. DEIXAR DE APLICAR sanção pecuniária em razão do
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva por
esta Corte;
1.3. RECOMENDAR, com base no inciso XXXVI, do artigo 1º, da Lei Complementar 621/2012, ao atual Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro que mantenha organizado o arquivo documental do município, a ﬁm de
evitar possíveis perdas de documentos e processos administrativos;
1.4. DETERMINAR ao atual Prefeito do Município de
Jerônimo Monteiro, com amparo no art. 105 da LC
621/2012 no sentido de que:
1.4.1. Só autorize a realização dos pagamentos depois
de ﬁnalizado todo o trâmite legal da despesa pública, estando todos os documentos devidamente assinados pelas autoridades responsáveis, conforme determina a Lei
4.320/64;
1.4.2. Ao contratar eventos artísticos, observe estritamente o regramento presente na Lei 8.666/93;
1.4.3. Observe, nas futuras contratações por dispensa ou
inexigibilidade de licitação, o disposto no art. 29, incisos
III e IV da Lei 8.666/93;
1.4.4. Observe o disposto na Constituição Federal de
1988 quanto às contratações temporárias e abstenha-se
de criar cargos em comissão para atribuições não destinadas à direção, cheﬁa ou assessoramento; e
1.4.5. Proponha ao Poder Legislativo alteração na legislação Regime Próprio de Previdência do município de Jerônimo Monteiro, de forma a regulamentar prazo para
recolhimento dos encargos previdenciários, assim como
a incidência de multas e juros quando recolhidos com
atraso.
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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1.5. NOTIFICAR o responsável, na forma do artigo 358,
inciso III da Resolução TC n° 261/2013 da decisão que venha ser prolatada;

Processo: 03994/2015-6

1.6. ARQUIVAR os autos após certiﬁcado o trânsito em
julgado administrativo.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014

2. Unânime.

UG: FMAS - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

3. Data da Sessão: 18/07/2018 - 23ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

Relator: João Luiz Cotta Lovatti

4. Especiﬁcação do quórum:

Responsável: JULIANA RODRIGUES MIRANDA NOLASCO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR (EXERCÍCIO DE 2014). IRREGULAR. MULTA. DETERMINAÇÃO. RECOMENDAÇÃO. DAR CIÊNCIA. ARQUIVAR.

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI.

5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.

RELATÓRIO.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 879/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Interessado: FUNDO M ACAO SOCIAL GUACUI

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade da Senhora Juliana Rodrigues Miranda Nolasco – Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e responsável pela gestão dos recursos do FMAS Guaçuí.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte foram analisadas pela Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas, que expediu o Relatório Técnico 0202/2016-2, ﬂs. 34/47, evidenciando procedimentos irregulares e opinando pela convocação da responsável para apresentação de justiﬁcativas quanto aos achados detectados, como segue:
Descrição do achado
3.1.1.1 Incompatibilidade na contribuição previdenciária patronal (RPPS) indica distorção nos resultados orçamentário e ﬁnanceiro.
3.1.2.1 Incompatibilidade na contribuição previdenciária patronal (INSS) indica distorção nos resultados orçamentário e ﬁnanceiro.
3.1.2.2 Incompatibilidade na contribuição previdenciária do servidor (INSS) indica distorção nos resultados orçamentário e ﬁnanceiro.
3.4 – Divergência entre o saldo do Passivo Circulante apurado e o evidenciado no Balanço Patrimonial.

Responsável
Juliana Rodrigues Miranda Nolasco

Proposta de
encaminhamento
Citação

Juliana Rodrigues Miranda Nolasco

Citação

Juliana Rodrigues Miranda Nolasco

Citação

Juliana Rodrigues Miranda Nolasco

Citação

Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 0553/2016-3, ﬂs. 48/49,
propiciaram a citação da Sra. Juliana Rodrigues Miranda Nolasco ( Termo de Citação Nº 01000/2016-1 – ﬂ.53) para
apresentação de documentos e justiﬁcativas, determinada pela Decisão Monocrática nº 0981/2016-6 às folhas 48/50.
Regularmente citada, a responsável exercitou seu direito de defesa apresentando tempestivamente justiﬁcativas e dowww.tce.es.gov.br
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cumentos comprobatórios às folhas 58/107.
Dado seguimento ao tramite processual, expediu a SecexContas a Instrução Técnica Conclusiva 0863/2017-3,
ﬂs. 111/131, opinando pelo afastamento da irregularidade do item 3.1.2.2 e manutenção dos demais achados
de auditoria apontados no Relatório Técnico 0202/2016,
em razão dos esclarecimentos e documentos apresentados não terem sido suﬁcientes para pôr ﬁm às irregularidades abaixo relacionadas:
Subitem 2.1 - INCOMPATIBILIDADE NO REGISTRO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DO
RPPS INDICA DISTORÇÃO NOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (item 3.1.1.1 do RT 202/2016) - Base Normativa: arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e
arts. 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991.
Subitem 2.2 - INCOMPATIBILIDADE NA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (INSS) INDICA DISTORÇÃO
NOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (item
3.1.2.1 do RT 202/2016) - Base Legal: arts. 85, 87, 102 e
103 da Lei Federal 4.320/64 e artigo 15, I c/c 22, I e II da
Lei Federal 8212/199
Subitem 2.4 - DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DO PASSIVO CIRCULANTE APURADO E O EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL (ITEM 3.4 DO RT 202/2016) - Base Legal: art. 101 da Lei 4.320/1964 e a Resolução CFC
1133/2008.
Frente ao descumprimento de normas legais e regulamentares que regem a análise de contas por este Tribunal, e por considerar que as irregularidades remanescentes têm gravidade “moderada”, sugere a Secretaria
de Controle Externo de Contas, quanto ao aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso II da Lei Com-

plementar nº 621/2012 e do art. 162, §1º e §2º do Regimento Interno (aprovado pela Resolução TC 261/2013),
julgar “REGULARES COM RESSALVA” as contas em apreço, e expedir determinação ao atual gestor do FMAS
Guaçuí para que:
(...) adote as medidas administrativas necessárias, nos
termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a ﬁm de apurar a
totalidade dos encargos ﬁnanceiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso,
bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do Fundo Municipal, 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.
Sugere ainda a SegexContas RECOMENDAR ao gestor
atual do FMAS Guaçuí, considerando a manutenção do
indicativo de irregularidade do item 3.4 do Relatório Técnico Contábil 202/2016, que “elabore notas explicativas
nas próximas prestações de contas anuais, informando
os valores dos ajustes realizados e as causas que deram
origem ao fato ocorrido no exercício, seguindo as determinações estabelecidas pela Lei 4.320/64”.
Nos termos regimentais, foram os presentes autos remetidos ao douto Ministério Público de Contas, que por
meio do Parecer 6.475/2017-6, ﬂs. 135/142, da lavra do
Procurador Luciano Vieira, se manifestou anuindo aos
argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução
Técnica Conclusiva nº 0863/2017, exceto no que tange
ao grau de reprovabilidade do comportamento do gestor frente às irregularidades consubstanciadas nos pareceres técnicos, por considerá-las de natureza grave, propugnando pela irregularidade da prestação de contas em
exame nos termos do art. 84, inciso III, alíneas “c” e “d”
www.tce.es.gov.br

da LC nº 621/2012.
2. FUNDAMENTAÇÃO.
Preambularmente, certiﬁca a área técnica que a prestação de contas do exercício 2014 do Fundo Municipal
de Ação Social de Guaçuí, sob a responsabilidade da Sra.
Juliana Rodrigues Miranda Nolasco, demonstra conformidade documental e tempestividade na apresentação;
não obstante, em razão da ausência ou inconsistência
de alguns documentos, houve encaminhamento posterior de documentos complementares em 18/12/2015.
Por ﬁm, encontra-se apta para instrução técnica na forma regimental.
Prosseguindo, ante a circunstanciada análise proferida pela área técnica, tornam-se desnecessárias maiores
considerações, eis que as inconsistências apuradas não
foram totalmente esclarecidas mesmo tendo sido oportunizado à responsável o exercício do contraditório e a
plenitude de defesa, remanescendo as seguintes irregularidades arroladas no Relatório Técnico 0202/2016-2 e
ratiﬁcadas na Instrução Técnica Conclusiva 0863/2017-3:
Subitem 2.1 - INCOMPATIBILIDADE NO REGISTRO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DO
RPPS INDICA DISTORÇÃO NOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (item 3.1.1.1 do RT 202/2016) - Base Normativa: arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e
arts. 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991.
Subitem 2.2 - INCOMPATIBILIDADE NA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (INSS) INDICA DISTORÇÃO
NOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (item
3.1.2.1 do RT 202/2016) - Base Legal: arts. 85, 87, 102 e
103 da Lei Federal 4.320/64 e artigo 15, I c/c 22, I e II da
Lei Federal 8212/199
Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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Subitem 2.4 - DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DO PASSIVO CIRCULANTE APURADO E O EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL (ITEM 3.4 DO RT 202/2016) - Base Legal: art. 101 da Lei 4.320/1964 e a Resolução CFC
1133/2008.
Manifesto minha concordância parcial com os pareceres
prévios transcritos nos relatórios técnicos precedentes,
frente à divergência trazida pelo Ministério Público de
Contas quanto ao grau de reprovabilidade da conduta da
gestora, sobre a qual passo a tecer as seguintes considerações.
Analisando os autos, vislumbro que recomendam os técnicos desta Corte considerar “regular com ressalva” a
presente Prestação de Contas, por entenderem que restaram evidenciadas impropriedades de natureza “moderada”, constantes dos itens retro mencionados.
A seu turno, manifestou-se o Ministério Público de Contas pela “irregularidade” da prestação de contas em análise, em síntese, por considerar que:
as irregularidades relacionadas à “incompatibilidade na
contribuição previdenciária patronal” mencionadas nos
subitens 3.1.1.1 (RPPS) e 3.1.2.1 (INSS) do Relatório Técnico 00202/2016-2, indicam distorções nos resultados
orçamentário e ﬁnanceiro, “uma vez que permanecem
as divergências de R$60.152,65 e de R$ 65.733,19 entre as contribuições liquidadas e as contribuições pagas
ao órgão previdenciário, denotando-se, portanto, pagamento a menor a quem de direito e revela falta de zelo com os valores que estavam sob a administração do
gestor”.
Ressalta, demais disso, que as contribuições patronais
têm “natureza jurídica de tributo”, por constituir “presta-

ção pecuniária instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, não cabendo ao administrador público juízo de valor no tocante a
oportunidade ou conveniência no perfazer da exação”.
Reportou-se, ainda, à posição do Tribunal Superior Eleitoral que reconhece a ausência de recolhimento de contribuição previdenciária patronal como “irregularidade insanável que conﬁgura ato doloso de improbidade
administrativa”, como são mostras os seguintes julgados: (Ac. de 19.8.2014 no REspe nº 4366, rel. Min. Luciana Lóssio.); (RESPE 3430, Rel. Min. Luciana Christina
Guimarães Lóssio,, DJE 22/04/2014); (Ac. de 10.9.2013
no REspe nº 3430, rel. Min. Luciana Lóssio.); (Ac. de
23.05.2013 no AgR-REspe nº 12726, rel. Min. Henrique
Neves.); (RESPE 7486, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi,,
DJ 29/11/2012).
No mesmo sentido, apresenta acórdãos expedidos por
Tribunais de Contas que imputam multa ao gestor público por vislumbrarem grave violação às normas legais
aplicáveis o não recolhimento de obrigações patronais e
de contribuições previdenciárias retidas dos servidores
e de terceiros, destacando: Tribunal de Contas de Mato
Grosso do Sul (processo TC 2571/2008), ﬂ. 137, Tribunal
de Contas de Pernambuco (processo TC 11600000-7), ﬂs.
138/140, e Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (processo TC 2885/2013), ﬂ.138.
Acentua o grau de reprovabilidade das condutas em
questão, o fato de consubstanciarem ato de improbidade administrativa, ao que preceitua o art. 11, inciso I, da
Lei n. 8.429/1992.
Por ﬁm, assinala a “inescusabilidade da conduta do ordenador de despesa”, por considerar que, para a responsabilização do agente, em tais hipóteses, “não se exige
www.tce.es.gov.br

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”.
No tocante à irregularidade tratada no item 3.4 do Relatório Técnico 0202/2016-2 (divergência entre o saldo
do passivo circulante apurado e o evidenciado no balanço patrimonial), assevera o Ministério Público de Contas que:
(...)qualquer ajuste decorrente de omissões e erros de
registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças
de critérios contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido e evidenciado em notas explicativas, para
que a conﬁabilidade e ﬁdedignidade das informações escrituradas não sejam comprometidas.
A escrituração contábil deve ser efetuada de modo que
proporcione a qualquer interessado, em especial, os órgãos de controle, conhecer da real situação ﬁnanceira e
patrimonial das entidades e órgãos públicos, exigência
inerente ao dever de prestar contas a que está jungido
aquele que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, consoante art.
70 da Constituição Federal.
Nos termos do art. 94 da Lei n. 4.320/1964 a contabilidade deverá manter registros analíticos de todos os bens
de caráter permanente, com indicação dos elementos
necessários para a perfeita caracterização de cada um
deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.
Tais normas visam, portanto, prevenir desfalque ou desvio de bens públicos, sendo indispensável sua observânSegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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cia para a demonstração da ﬁel situação patrimonial do
Ente Público.

Conselheiro em Substituição

Assim, divergências desta natureza consubstanciam grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza
contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional ou patrimonial, vez que prejudicam a correta compreensão da
posição orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial do Ente/órgão.

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

Feitas essas considerações, entendo que os argumentos
fáticos e jurídicos apresentados pelo Ministério Público
de Contas põe em evidencia o elevado grau de reprovabilidade da conduta do gestor, demonstrando que os indicativos de irregularidade constatados não consubstanciam falta de natureza formal, de gravidade moderada,
como expôs a área técnica em parecer conclusivo; tornando, portanto, inviável a subsunção dos fatos narrados
à norma do art. 84, II, da Lei Complementar 621/2012,
pois que conﬁguram grave infração a normas legais e regulamentares de natureza contábil, maculando a prestação de contas em análise, em consonância com o art. 84,
III, “d” e “f” da Lei Complementar 621/2012.
3. CONCLUSÃO.
E, tendo em conta que tem o administrador público o dever de observar o disposto nas regras legais, perﬁlho do
mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica, no que não diverge do entendimento apresentado pelo órgão ministerial,
tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

1. ACÓRDÃO

1.1. Acompanhando integralmente o parecer ministerial
e parcialmente o entendimento da área técnica, JULGAR
IRREGULAR a presente Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí sob a responsabilidade do Sra. Juliana Rodrigues Miranda Nolasco, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2014, no que tange ao
aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso III,
alíneas “c” e “d” da Lei Complementar nº 621/2012, tendo em vista o reconhecimento de irregularidades que remanescem na instrução Técnica Conclusiva 0553/20163, descritas abaixo:
Subitem 2.1 - INCOMPATIBILIDADE NO REGISTRO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DO
RPPS INDICA DISTORÇÃO NOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (item 3.1.1.1 do RT 202/2016) - Base Normativa: arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e
arts. 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991.
Subitem 2.2 - INCOMPATIBILIDADE NA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (INSS) INDICA DISTORÇÃO
NOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (item
3.1.2.1 do RT 202/2016) - Base Legal: arts. 85, 87, 102 e
103 da Lei Federal 4.320/64 e artigo 15, I c/c 22, I e II da
Lei Federal 8212/199
Subitem 2.4 - DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DO PASSIVO CIRCULANTE APURADO E O EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL (Item 3.4 do RT 202/2016) - Bawww.tce.es.gov.br

se Legal: art. 101 da Lei 4.320/1964 e a Resolução CFC
1133/2008.
1.2. APLICAR MULTA pecuniária no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) à responsável, Sra. Juliana Rodrigues Miranda Nolasco, com amparo no art. 87, inciso IV c/c art.
135, incisos I e II da Lei Complementar nº 621/2012, considerando que incorreu a gestora em irregularidades de
natureza grave.
1.3. DETERMINAR ao atual gestor do Fundo Municipal
de Ação Social de Guaçuí que adote as medidas administrativas necessárias, nos termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a ﬁm de apurar a totalidade dos encargos ﬁnanceiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso, bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do Fundo Municipal, 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.
1.4. RECOMENDAR ao atual gestor do Fundo Municipal
de Ação Social de Guaçuí que, nas próximas prestações
de contas anuais, elabore notas explicativas informando
os valores dos ajustes realizados e as causas que deram
origem ao fato ocorrido no exercício, seguindo as determinações estabelecidas pela Lei 4.320/64.
1.5. DAR CIÊNCIA à interessada e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/07/2018 - 23ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges e DominSegunda-feira, 1 de outubro de 2018
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gos Augusto Taufner.

Responsável: MIGUEL LOURENCO DA COSTA

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

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

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
– 5º BIMESTRE DE 2015 – ARQUIVAR.

Conselheiro em Substituição

5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 880/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 00014/2016-5
Classiﬁcação: RREO - Poder Executivo Municipal
UG: TCEES - Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Interessado: PREFEITURA DIVINO SAO LOURENCO

Tratam os autos da omissão de encaminhamento dos
dados do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
(RREO), referente ao 5º bimestre de 2015, da Prefeitura
Municipal de Divino de São Lourenço, através do sistema
LRFWEB, em que ﬁgura como responsável o Sr. Miguel
Lourenço da Costa.
Regularmente citado e notiﬁcado para encaminhar a documentação pendente (Termos de Citação nº 394/2016
e de Notiﬁcação nº 582/2016), o responsável encaminhou os dados necessários para regularização no dia
20/01/2015 (ﬂ.18), conforme informação da SGS (ﬂ.17),
atendendo o estabelecido na Decisão Monocrática – DECM 254/2016.
O NCE - Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia na sua Instrução Técnica 0021/2018-6, conﬁrmou que ao consultar o sistema LRFWEB o objeto dos
presentes autos foi encaminhado, estando o Jurisdicionado, em relação ao presente processo, em conformidade com a Resolução TC 193/2003, sugerindo, por ﬁm, o
arquivamento dos autos.
Manifestou-se o douto Ministério Público de Contas de
acordo com a proposição da área técnica, por meio do
Despacho 1777/2018-2 (ﬂ. 26), da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração
www.tce.es.gov.br

1. ACÓRDÃO

1.1. ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento
art. 330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/07/2018 - 23ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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