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Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

Resumo do Contrato nº 027/2018
Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões plenárias, observando e fazendo cumprir as normas legais
e regimentais; dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras competências conforme Regimento Interno.
Também é de competência do Presidente expedir
atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição,
localização, aposentadoria e outros atos relativos
aos membros, Auditores e servidores do quadro de
pessoal do Tribunal. Além de conceder licença, férias e outros afastamentos aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal;

Processo TC- 7478/2018-5
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: FUCAPE – Pesquisa, Ensino e Participações Ltda.
OBJETO: Contratação de serviços educacionais para
servidora do Tribunal de Contas do estado do Espirito
Santo, no curso de Doutorado em Ciências Contábeis.
VALOR GLOBAL: R$ 112.640,00 (cento e doze mil, seiscentos e quarenta reais).
VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 48 (quarenta
e oito) meses, cujo início será contado ao dia seguinte da publicação do extrato no Diário Oficial de Contas do TCEES.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ação: 2011
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

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.

Vitória/ES, 26 de setembro de 2018.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2018

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

PARA REGISTRO DE PREÇOS

buições legais, considerando a Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 21/2018, lavrada pelo Pregoeiro (Documento 54), constatada a regularidade dos atos procedimentais e com fundamento no disposto no inciso XXII,
do art. 4º, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, resolve HOMOLOGAR o procedimento licitatório, Pregão
Eletrônico nº 021/2018, para Registro de Preços, destinado à contratação de empresa especializada na confecção/execução de serviços gráﬁcos como envelopes, capas
de processo, cartões de visitas, calendários, cartilhas, folhetos, etc., conforme especiﬁcações contidas no Anexo
I (Termo de Referência) do Edital, que teve como vencedora do Lotes 01 a empresa Gráﬁca e Editora Liceu Ltda
– EPP, inscrita sob o CPF nº 24.084.386/0001-25, situada
à Rua Capitão Lima, nº 173 – Santo Amaro – Recife – PE,
no valor de R$ 94.541,00 (noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e um mil reais), CEP: 50040-080 e do lote
02 a empresa Futura Gráﬁca e Editora de São Carlos Ltda – EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 02.918.659/0001-57,
situada na Rua Leôncio Zambel, nº 16 – Jardim das Torres – São Carlos – SP – CEP: 13574-110, no valor de R$
3.830,00 (três mil, oitocentos e trinta reais).
Vitória, 05 de outubro de 2018
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Portaria Normativa 00056/2018-1
Protocolo(s): 14852/2018-1
Criação: 04/10/2018

PROCESSO TC - 5657/2018-5

Origem: GAP - Gabinete da Presidência

O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atri-

Altera os Anexos II e III da Instrução Normativa TC nº

www.tce.es.gov.br

43, de 5 de dezembro de 2017.
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições
legais que lhe conferem o artigo 13, incisos I e XX da
Lei Complementar Estadual nº 621, de 8 de março de
2012, e o artigo 20, incisos I e XXVII do Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, aprovado pela Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013;
Considerando a competência outorgada pelo artigo
28 da Instrução Normativa TC nº 43, de 5 de dezembro de 2017 e, considerando ainda a necessidade de
adequação dos Anexos II e III que integram o referido normativo;
R E S O L V E:
Art. 1º. Alterar os Anexos II e III da Instrução Normativa TC nº 43, de 5 de dezembro de 2017, na forma
dos documentos disponibilizados no Portal do TCEES
(www.tce.es.gov.br), no link CidadES.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, tendo seus efeitos aplicados às prestações de contas anuais referentes ao exercício financeiro de 2018 e seguintes.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo

www.tce.es.gov.br
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PLENÁRIO

Atos do 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

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

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- 890/2018 – PLENÁRIO
Processos: 02581/2018-1, 02589/2011-1
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Interessado: CRISTIANO TESSINARI MODESTO [Cristiano Tessinari Modesto], GEORGE MACEDO VIEIRA [PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], MANOELA
ATHAYDE VELOSO SASSO [JOSE CLAUDIO SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (OAB: 15775-ES), MAURIDES CORREA (OAB:
7811-ES), Carlos Alberto Martins Madella Junior, João Nilo Martins Gomes, Bianca Terra Verediano, Leilane Costa
Silva, Andressa Miranda Santos, WILLY POTRICH DA SILVA
(OAB: 20416-ES), WILSON MARCIO DEPES (OAB: 1838ES)]
Recorrente: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB:12455-ES)], CREUSA NUNES
[LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES)]
www.tce.es.gov.br

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 1592/2017 – CONHECER – NÃO PROVIMENTO - CIÊNCIA AOS INTERESSADOS – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versa o presente processo de Recurso de Reconsideração interposto pelos senhores Carlos Roberto Casteglione e Creusa Nunes, em face do Acórdão TC 1592/2017
– Plenário, inserto no Processo TC 2589/2011-1, que
cuida de Auditoria Ordinária instaurada na Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim referente ao exercício de 2010.
Os recorrentes protocolizaram nesta Corte expediente
de protocolo Nº 3073/2018-9 autuado como Recurso de
Reconsideração, solicitando a reforma do Acórdão retro citado.
Mediante a Instrução Técnica de Recurso 148/2018, a
Secex Recursos opinou pelo “não conhecimento do recurso em razão de seu não cabimento”, tendo em vista a
ausência de capacidade postulatória por ausência de instrumento procuratório do signatario do expediente. Em
análise meritória conclui a Instrução pelo não provimento do recurso de reconsideração.
O Ministério Público de Contas, em manifestação da
lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas
2386/2018) opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
a Instrução Técnica de Recurso 148/2018 informa da auSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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sência de capacidade postulatória da advogada Luisa Paiva Magnago OAB/ES 12.455, subscritora do documento
recursal, contudo, veriﬁco que esta possui procuração
nos autos do processo apenso TC 2589/2011-1, na Petição Intercorrente 00290/2017-4, que confere poderes
aos causídicos Pedro Josino Cordeiro e Luisa Paiva Manago “para o ﬁm especial de acompanhamento do processo administrativo TC 2589/2011 dele podendo extrair
cópias, bem como obter vistas dentro ou fora do tribunal
prestar esclarecimentos, elaborar Defesas e Recursos escritos, conduzir a defesa oral, praticando, enﬁm, todas as
diligências e atos necessários ao pleno desempenho do
presente mandato.” (g.n.).
Desta feita, estando suprida a capacidade postulatória
da subscritora da petição, a existência de interesse, legitimidade processual e a tempestividade, entendo deva ser conhecido o presente recurso de reconsideração.
No mérito tomo como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica de Recurso 148/2018,
in verbis:
“[...]
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade do Recurso de Reconsideração, observa-se que a parte é capaz e
possui interesse e legitimidade processual.
Quanto à tempestividade, veriﬁca-se, de acordo com o
Despacho nº 12221/2018-6, da Secretaria Geral das Sessões – SGS, que a notiﬁcação do Acórdão TC 1592/2017
foi disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal em 12/03/2018, considerando-se publicada em
13/03/2018, nos termos dos artigos 62 e 66, Parágrafo
único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 e ar-

tigo 5º da Resolução TC nº 262/2013. Assim, tendo sido
o Recurso protocolizado neste Tribunal, em 14/03/2018,
considera-se o mesmo tempestivo.
Ressalta-se, no entanto, que os Recorrentes não juntaram aos autos o instrumento procuratório, conferindo
poderes ao advogado subscritor da peça processual, que
não foi assinada em conjunto com eles, razão pela qual,
opina-se pela ausência de capacidade postulatória e, por
consequência, pelo não preenchimento de um dos pressupostos processuais do presente recurso.
MÉRITO DO RECURSO:
Quanto ao mérito, veriﬁca-se que os Recorrentes alegaram o seguinte, conforme a seguir passa-se a analisar:
1) Insubsistência da prestação de Contas – item 3.2 da
ITC 05091/2015-1– Responsabilidade do Sr. Carlos Roberto Casteglione Dias:
Aduziu o Recorrente, que embora não tenha providenciado a abertura de conta bancária em instituição ﬁnanceira, para a movimentação dos recursos ﬁnanceiros, oriundos do convênio nº 18/2010, conforme exigência de sua cláusula 10, que tal fato não tem o condão
de conﬁgurar a sua conﬁssão de culpa, conforme fundamentado no acórdão ora recorrido, já que, segundo
ele, apenas demonstrou sua conduta honesta, em não
buscar justiﬁcativas para algo que deveria ter sido feito e
não fez, ou seja, o reconhecimento de um deslize da Administração, que não pode a ele somente ser atribuído,
já que tal tarefa é delegada aos setores competentes da
Administração.
Argumentou também o Recorrente, que a multa que lhe
fora aplicada, traduziu em responsabilização objetiva,
uma vez que, conforme aﬁrmou, foi punido, por conduwww.tce.es.gov.br

ta praticada pelos responsáveis operacionais. Argumentou ainda, que não trouxe tal alegação, por ocasião de
sua defesa, uma vez que entende tratar de deslize menor, que não afetou a prestação de contas, merecendo,
tão somente, recomendação desta Corte, para não persistir futuramente.
Segundo o Recorrente, a prestação de contas do convênio referenciado foi realizada, a despeito da ausência
de abertura de conta especíﬁca, existindo nos autos, as
comprovações dos repasses, bem como da utilização dos
recursos.
Acerca da exigência de conta especíﬁca, aﬁrmou o Recorrente, tratar-se de elemento adicional, que permitiria
identiﬁcar os ingressos e retiradas da conta, para a conferência dos valores repassados e gastos, mas que, segundo ele, é apenas acessório em relação ao que um extrato bancário não consegue demonstrar.
Aduziu por ﬁm, que a presente irregularidade não se sustenta sozinha, já que o item “3.13” da ITC refere-se a não
abertura de conta especíﬁca e segundo ele, no referido
item, a ausência de prestação de contas fundou-se, exclusivamente, em tal irregularidade.
Requer assim o afastamento da presente irregularidade.
Examinando os argumentos do Recorrente, veriﬁca-se,
em primeiro lugar, que embora o Recorrente alegue que
a ausência de abertura de conta especíﬁca para o convênio já seria objeto de item próprio, o “3.13”, que não
existe bis in idem na dupla condenação, uma vez que no
presente item examina-se a ausência de comprovação
de prestação de contas regular, e, naquele, o não cumprimento de exigência prevista em cláusula do convênio
(conta especíﬁca). É claro, contudo, que um item relacioSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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na-se com o outro, uma vez que a ausência de comprovação da prestação de contas do convênio nos autos deixou ainda mais evidente a falta que fez o atendimento
de exigência nele expressa, ou seja, a comprovação de
abertura de conta especíﬁca, para movimentar os recursos do convênio.
Acerca da alegação de que tal irregularidade conﬁgurou-se em item meramente acessório, devendo apenas ter
o condão de acrescentar recomendações para as próximas administrações, não se pode acolher, tendo em vista
que a prestação de contas de recursos públicos difere de
uma prestação privada, devendo atender ao Princípio da
Legalidade, previsto no artigo 37, da Constituição Federal, exigindo-se o cumprimento de todas as suas etapas.
A ausência de abertura de conta, embora seja irregularidade especíﬁca e tratada em momento oportuno, certamente, além de representar descumprimento de item
previsto em cláusula do convênio, deixou de contribuir
para a regular prestação de contas, já que impediu identiﬁcar os ingressos e retiradas, para a conferência dos valores repassados e gastos.
Ademais, nos termos apontados pela equipe técnica
deste Tribunal, não foram encontrados nos autos os demonstrativos bancários, que comprovam a movimentação dos repasses referentes ao convênio nº 18/2010,
cujo ônus é do Recorrente.
Quanto à alegação do Recorrente de que estaria sendo
responsabilizado objetivamente, não se pode admitir,
tendo sido demonstrado nos autos, que ele foi, no mínimo, negligente, ao não realizar a regular prestação de
contas do convênio, não podendo, portanto, atribuir a
responsabilidade ao setor operacional, de deveres a ele
pertencentes, restando, portanto, comprovada a exis-

tência de culpa.
Opina-se, portanto, pela manutenção da presente irregularidade.
2) Burla à realização de Concurso Público – item 3.4 da
ITC 05091/2015-1– Responsabilidade do Sr. Carlos Roberto Casteglione Dias:
Acerca do item, alegou o Recorrente, em primeiro lugar,
que lhe causou estranheza ver uma questão sobre a admissão de servidores ser tratada como questão constitucional.
Alegou também o Recorrente, que no presente caso, entende ser desnecessária à realização de concurso público, que tem por objetivo selecionar pessoas para o preenchimento de cargos efetivos, uma vez que, segundo
ele, a Administração dispunha de agrônomos em seu
quadro de servidores efetivos, necessitando, por força
de demanda pontual, apenas de uma complementação,
cuja atuação seria necessária somente durante períodos
de alta demanda.
Segundo o Recorrente, não houve terceirização de serviços públicos, mas sim complementação pontual, por
meio de iniciativa privada, da prestação de serviços, que
superavam a capacidade de servidores efetivos.
Por ﬁm, argumentou o Recorrente, que, ao contrário do
entendimento desta Corte de Contas, a irregularidade
decorria de exigência de concurso público para atender
demanda temporária da Administração, inchando a máquina e onerando desnecessariamente o erário e, inclusive, levando o Município a ﬁcar acima do teto ﬁxado pela Constituição Federal, em relação às despesas de pessoal.
Examinando os argumentos do Recorrente, veriﬁca-se
www.tce.es.gov.br

que embora este aﬁrme causar-lhe estranheza que questão relacionada à admissão de servidores públicos seja alçada a uma discussão constitucional, que tal não se
justiﬁca, uma vez que a realização de concurso público,
para a admissão de servidores e atendimento de atividades-ﬁm da Administração é imposição constitucional,
prevista no artigo 37, inciso II e só admite exceções, expressamente previstas no texto constitucional, dentre as
quais, menciona-se, a contratação temporária, prevista
no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e a terceirização de atividades – meio, prevista no artigo 37, XXI,
do mesmo diploma.
Observa-se, contudo, que o Recorrente não demonstrou a existência de nenhuma das hipóteses referenciadas, ou seja, não apresentou as exigências necessárias a
uma contratação excepcional e temporária, que depende de lei especíﬁca e nem de uma contratação terceirizada, uma vez que se demonstrou que a contratação seria
para a realização de atividades – ﬁm.
A alegação do Recorrente, acerca da necessidade de
complementação pontual, por meio da iniciativa privada, da prestação de serviços que superam a capacidade
de servidores efetivos, não se justiﬁca, uma vez que não
restou evidenciada, ao contrário, tendo sido demonstrado, que os serviços prestados pela empresa Paiva Mendonça Consultoria LTDA ME consistiam em atribuições
idênticas às do cargo efetivo de agrônomo previstas no
Plano de Cargos e Salários, nos termos da Lei Municipal
nº 6.095/2008, não conﬁgurando, portanto, serviços técnicos especializados.
Neste sentido, a irregularidade conﬁgura burla ao artigo
37, II, da Constituição Federal, razão pela qual, opina-se
por sua manutenção.
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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3) Ausência de interesse público na locação de veículos por meio de contratação direta– item 3.7 da ITC
05091/2015-1– Responsabilidade do Sr. Carlos Roberto Casteglione Dias:
Acerca do item, aduziu, primeiramente, o Recorrente que a presente irregularidade subdividia-se, originalmente, em duas (ausência de licitação e ausência de interesse público), e, após a defesa técnica, foram uniﬁcadas por esta Corte.
Em seguida, o Recorrente transcreveu a defesa técnica
apresentada nos autos, argumentando que não vê razão
para que a contratação direta seja considerada irregular,
já que decorreu de situação emergencial, existindo a necessidade de incrementar ações de combate à dengue,
bem como de campanhas de vacinações, sem as quais,
poderia haver lesão aos membros da comunidade, não
existindo tempo hábil para a realização de processo licitatório.
Argumentou ainda o Recorrente, que os auditores desta Corte de Contas aﬁrmaram em Instrução Técnica Inicial, que o Município possuía frota própria e que se fosse
o caso, poderiam indicar alguns veículos para o período
de vacinação, mas que, segundo ele, o Tribunal não deﬁniu quais, o que gerou situação inconclusiva. Ademais,
segundo o Recorrente, deveriam os auditores analisar o
custo-benefício da locação de tais veículos, já que com a
frota própria não teriam meios de atender à demanda.
Argumentou o Recorrente, que a municipalidade assinou, anteriormente, contrato ainda vigente para a locação de veículos, com a cooperativa serrana, sendo possível, portanto, por meio de aditivo, utilizar tal contratação
para suprir a frota municipal e atender à operação de
combate a dengue e campanha de vacinação. No entan-

to, segundo ele, a referida empresa declarou-se impossibilitada de atender a demanda, declarando que em situação excepcional, poderia disponibilizar algum veículo.
Alegou ainda o Recorrente, que esta Corte aﬁrmou a necessidade de planejamento prévio. No entanto, segundo
ele, não era previsível uma epidemia de dengue no município embora, como ele aﬁrmou, seria provável a sua
ocorrência. Ademais, segundo ele, a vacinação contra a
gripe não está no calendário de atividades da Secretaria de Saúde.
Argumentou também o Recorrente, que a locação de veículos decorreu de solicitação da Secretaria Municipal de
Administração, Logística e Serviços Internos – SEMASI, a
quem coube administrar a utilização dos mesmos, endereçando aos setores necessários, mantendo, portanto, o
processo de liquidação das despesas, sob a sua alçada.
Examinando os argumentos do Recorrente, veriﬁca-se
que o fato de a presente irregularidade, originalmente,
subdividir-se em duas (ausência de licitação e ausência
de interesse público), e, após a defesa técnica, terem sido uniﬁcadas por esta Corte, não traz prejuízo ao Recorrente, ao contrário, o beneﬁcia, já que ele seria apenado
apenas por uma.
Em seguida, sobre a aﬁrmativa do Recorrente de que a
contratação direta da empresa de locação de veículos
decorreu de situação emergencial, não se pode com ela
concordar, uma vez que, pelas provas produzidas nos autos foi a condenação ocasionada por falta de planejamento da Administração, tanto por não prever a necessidade em contrato já ﬁrmado e vigente, quanto por não
o fazer em tempo hábil para a realização de licitação prévia, caso fosse necessário.
www.tce.es.gov.br

Ademais, o próprio Recorrente reconhece que era previsível a situação emergencial por ele alegada, ou seja,
dengue e campanha de vacinação, embora aﬁrme este
ser improvável. Não é verdade. Ambas as situações relatadas pelo Recorrente eram previsíveis e prováveis, aﬁnal, há quantos anos enfrenta-se nacionalmente a dengue, sendo frequentes as medidas de prevenção, bem
como as campanhas de vacinação contra a gripe.
Mesmo porque, como já aﬁrmado por esta Corte de Contas, não há nos autos qualquer comprovação de que estes veículos seriam utilizados para atender à demanda
da Secretaria de Saúde, não existindo nenhuma solicitação nos autos da referida pasta, não podendo tal situação ser alegada, tão somente, em sede recursal, para
sustentar a aﬁrmação de situação emergencial.
Do mesmo modo, é totalmente descabida a alegação de
que a locação de veículos decorreu de solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Logística e Serviços
Internos – SEMASI, a quem cabia administrar a utilização dos veículos fazendo o seu endereçamento aos setores necessitados, mantendo, portanto, o processo de liquidação das despesas, sob a sua alçada, tendo em vista
que, seria necessária a existência de prova nos autos de
que a pasta que necessitou dos veículos comprovou a situação emergencial, o que não ocorreu.
Mesmo porque, para a contratação direta, todos os requisitos devem ser demonstrados previamente, em processo administrativo, não sendo suﬁciente que alegações posteriores, sem qualquer prova, possam justiﬁcar
a irregularidade.
Por ﬁm, sobre a alegação do Recorrente de que os técnicos deste Tribunal deveriam indicar os veículos destinados à campanha de vacinação, que este não é o papel
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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da Corte de Contas, e muito menos, a avaliação do custo benefício da contratação, cabendo tal análise ao ente
municipal, competindo a esta Corte o exame da legalidade do convênio.
Opina-se, assim, pela manutenção da presente irregularidade.
4) Ausência de conta especíﬁca para recursos de convênio – item 3.13 da ITC 05091/2015-1– Responsabilidade
do Sr. Carlos Roberto Casteglione Dias:
Sobre o item, argumentou o Recorrente, que a questão
já foi tratada por ocasião da análise do item “3.2” da Instrução Técnica Conclusiva, em que se apontou a insubsistência da prestação de contas do convênio nº 18/2010.
Reconheceu o Recorrente que incorreu em falha ao não
abrir conta especíﬁca para o convênio, argumentando,
contudo, que tal deslize não causou dano ou maculou a
prestação de contas.
Ademais, segundo aﬁrmou o Recorrente, a gravidade da
falta foi pouco relevante, não tendo causado nenhum tipo de reﬂexo danoso, razão pela qual, requer a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
a análise do mesmo.
Aﬁrmou ainda, que os recursos do convênio foram depositados, conforme previsto no instrumento e que em
outros convênios ﬁrmados não houve observância do
mesmo requisito (como por exemplo, o convênio nº
021/2010) em que os recursos movimentados foram depositados na mesma conta bancária.
No entanto, embora admita a falta, alega que esta foi
atenuada por meio de conﬁssão espontânea, devendo
tal ato ser avaliado no momento da aplicação da penalidade de multa pecuniária.

Examinando os argumentos do Recorrente, veriﬁca-se
que o mesmo admite a falta, porém pleiteia à redução da
penalidade, sob o argumento de que a confessou. Além
disso, alega que não houve dano, já que, segundo ele,
tratou-se de questão meramente formal.

dantes passageiros como qualquer e, portanto, não aplicável às exigências dos artigos 136 e 138 do Código de
Trânsito Brasileiro, já que, segundo ele, os transportados
não se encaixam nos requisitos previstos na Instrução nº
18/2010, do DETRAN.

Faz-se necessário esclarecer que a conﬁssão após a irregularidade ter sido identiﬁcada e punida por esta corte
de contas não tem o condão de afastar a irregularidade.
Ademais, conforme já exaustivamente discutido por ocasião da análise do item “3.2” da ITC, a presente irregularidade além de infringir o Princípio da Legalidade, erigido à categoria de princípio constitucional, contribuiu para as inconsistências na prestação de contas, conﬁgurando-se, portanto, em falta grave, que não deve ser afastada, razão pela qual, opina-se por sua manutenção.

Examinando os argumentos trazidos pelos Recorrentes veriﬁca-se que os contratos nº 111/2010, 142/2010
e 110/2010 têm por objetivo o transporte de alunos e
professores para participação em eventos educacionais,
conforme relatado pelo Recorrente, e, mesmo que não
conﬁgurassem contratos típicos de transporte escolar realizam transporte de escolares para eventos estudantis,
o que impõe a aplicação dos artigos 136 e 138 do Código
de Trânsito Nacional, inseridos no capítulo que trata da
condução de escolares, exigindo-se, no mínimo, a inspeção semestral e a carteira de trânsito.

5) Ausência de controle da execução contratual– item
3.12 da ITC 05091/2015-1– Responsabilidade da Sra.
Creusa Nunes:
Acerca do item, foi apontado como irregularidade o fato
da execução de contratos ﬁrmados entre a municipalidade e empresas, para a realização de transporte escolar,
ter sido realizada sem o controle de sua execução, uma
vez que foram encontradas falhas graves.
Aﬁrma o Recorrente, que esta Corte de Contas realizou
interpretação errônea de dispositivos legais, que regulam a matéria, tendo em vista que, por não tratar de
transporte escolar puro, que não seria necessária obediência aos artigos 136 e 138, do Código de Trânsito Brasileiro.
Aduz, assim, o Recorrente que nem todo veículo de
transporte de passageiros que transporta estudantes recai na condição de transporte escolar, sendo tais estuwww.tce.es.gov.br

Opina-se pela manutenção da irregularidade.
CONCLUSÃO
Ante as razões expostas e por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, sugere-se o NÃO CONHECIMENTO do Recurso de Reconsideração, e quanto ao mérito, opina-se pelo seu NÃO PROVIMENTO, mantendo-se
todas as irregularidades atribuídas aos Recorrentes, referentes ao exercício de 2010, bem como, por consequência, as penalidades de multa aplicadas.
É a manifestação.
Vitória, 22 de maio de 2018.
[...]”
Ante o exposto, VOTO acompanhando em parte a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas,
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto a sua consideração.
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. CONHECER do presente Recurso;
1.2. NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Reconsideração para, no mérito, manter incólume o teor
do Acórdão TC 1592/2017 - Plenário dando-se ciência
aos interessados;

CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELEIRO 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- 895/2018 – PLENÁRIO

1.3. ARQUIVAR após o trânsito em julgado.

Processos: 03313/2018-1, 01318/2017-1

2. Unânime.

Classiﬁcação: Pedido de Reexame

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

UGs: PMA - Prefeitura Municipal de Alegre, PMA - Prefeitura Municipal de Anchieta, PMA -Prefeitura Municipal de Apiacá, PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz,
PMAB- Prefeitura Municipal de Águia Branca, PMAC Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, PMAC – Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, PMADN – Prefeitura
Municipal de Água Doce do Norte, PMARN - Prefeitura
Municipal de Alto Rio Novo, PMAV - Prefeitura Municipal
de Atílio Vivácqua, PMB - Prefeitura Municipal de Brejetuba, PMBE - Prefeitura Municipal de Boa Esperança,
PMBG – Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, PMBJN
- Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, PMBSF Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, PMC –
Prefeitura Municipal de Cariacica, PMC - Prefeitura Municipal de Castelo, PMC - Prefeitura Municipal de Colatina, PMCB - Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, PMCC - Prefeitura Municipal de Conceição do Caste-

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

www.tce.es.gov.br

lo, PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, PMDM - Prefeitura Municipal de Domingos Martins, PMDRP - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, PMDSL – Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço, PME - Prefeitura Municipal de Ecoporanga, PMF
Prefeitura Municipal de Fundão, PMG - Prefeitura Municipal de Guaçuí, PMG – Prefeitura Municipal de Guarapari, PMGL - Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, PMI - Prefeitura Municipal de Ibatiba, PMI Prefeitura Municipal de Ibiraçu, PMI - Prefeitura Municipal de Ibitirama, PMI - Prefeitura Municipal de Iconha,
PMI - Prefeitura Municipal de Irupi, PMI - Prefeitura Municipal de Itaguaçu, PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim, PMI – Prefeitura Municipal de Itarana, PMI - Prefeitura Municipal de Iúna, PMJ - Prefeitura Municipal de
Jaguaré, PMJM - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, PMJN - Prefeitura Municipal de João Neiva, PML Prefeitura Municipal de Linhares, PMLT - Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, PMM - Prefeitura Municipal
de Mantenópolis, PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes, PMM - Prefeitura Municipal de Marilândia, PMM
- Prefeitura Municipal de Montanha, PMM – Prefeitura
Municipal de Mucurici, PMM - Prefeitura Municipal de
Muqui, PMMF - Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, PMMF - Prefeitura Municipal de Muniz Freire, PMMS
- Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, PMNV - Prefeitura Municipal de Nova Venécia, PMP - Prefeitura Municipal de Pinheiros, PMP - Prefeitura Municipal de Piúma, PMPANCAS - Prefeitura Municipal de Pancas, PMPB
- Prefeitura Municipal de Ponto Belo, PMPC - Prefeitura Municipal de Pedro Canário, PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, PMRB - Prefeitura Municipal de Rio Bananal, PMRNS - Prefeitura Municipal de Rio
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Novo do Sul, PMS - Prefeitura Municipal de Serra, PMS
- Prefeitura Municipal de Sooretama, PMSDN - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, PMSGP - Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, PMSJC – Prefeitura Municipal de São José do Calçado, PMSL - Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, PMSM - Prefeitura
Municipal de São Mateus, PMSMJ - Prefeitura Municipal
de Santa Maria de Jetibá, PMSRC - Prefeitura Municipal
de São Roque do Canaã, PMST - Prefeitura Municipal de
Santa Teresa, PMV - Prefeitura Municipal de Viana, PMV
- Prefeitura Municipal de Vitória, PMVA - Prefeitura Municipal de Vargem Alta, PMVIVA - Prefeitura Municipal de
Vila Valério, PMVNI - Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, PMVP - Prefeitura Municipal de Vila Pavão, PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – PEDIDO DE REEXAME – PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – LEVANTAMENTO NACIONAL DE INDICADORES PARA A FORMAÇÃO DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE
DA GESTÃO MUNICIPAL DAS PREFEITURAS (IEGM) – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇAO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DE CONTAS NOS AUTOS – VÍCIO INSANÁVEL DE JULGAMENTO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO –
MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA CONVALIDAR AS NOTIFICAÇÕES REALIZADAS TENDO EM VISTA A AUSENCIA
DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E DE PREJUIZO AS
PARTES – ARQUIVAR.
O EXMO. 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, em
face do Acórdão TC 1466/2017 - Plenário, proferido no
processo de ﬁscalização, modalidade de levantamento
TC 1318/2017, onde decidiu-se pela abertura do sigilo
dos dados disponibilizados pela Instrução Técnica Conclusiva – ITC 5528/2017, visando a divulgação dos resultados alcançados, mantendo-se as demais peças do processo como sigilosas.
Nos termos da peça inicial, o recorrente relata que o Plenário desta Corte, por meio do Acórdão TC 1466/2017,
acolheu a proposta da área técnica, sem que houvesse
nos autos a manifestação do Ministério Público de Contas nos autos, caracterizando assim, vício insanável do
julgamento.
Diante dos fatos, o processo foi encaminhado a este gabinete, tendo sido realizada a análise de admissibilidade, culminando pelo conhecimento do Pedido de Revisão, nos termos da Decisão Monocrática T 809/2018-7.
Ato contínuo, foram os autos encaminhados ao Núcleo
de Recursos e Consultas (NRC) que concluiu pela existência de nulidade, em face da supressão da oportunidade
do Ministério Público de Contas manifestar-se por escrito no processo de ﬁscalização, sob a modalidade de levantamento, admitindo, contudo, a convalidação dos autos, desde que haja assentimento de seus membros com
o conteúdo do Acórdão.
Ao ﬁnal, o NRC também sugere o envio dos autos ao órgão ministerial para manifestação, entendendo que a
anuência com os termos decididos acarretará a desnecessidade de decretação da nulidade, assim como o diswww.tce.es.gov.br

senso acarretaria a nulidade do processo desde o voto
proferido pelo conselheiro relator.
Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério
Público de Contas que em parecer TC 2436/2018 dissentiu da proposta contida na ITC 165/2018, pugnando pela nulidade do Acórdão TC 1466/2017 exarado nos autos
do processo TC 1318/2017, reiterando a necessidade da
devida oitiva do órgão ministerial antes da elaboração
do voto do conselheiro relator.
Seguem os autos para a análise neste gabinete.
II FUNDAMENTOS
Conforme citado, a análise de admissibilidade do pedido
de revisão foi realizada por meio da Decisão Monocrática T 809/2018-7, que culminou pelo seu conhecimento.
De posse dos autos, veriﬁco que assiste razão ao recorrente, tendo em vista que o Ministério Público de Contas somente teve acesso ao processo de levantamento
TC 1318/2017 após a emissão do acórdão pelo plenário deste TCEES. Com efeito, a supressão desta fase processual acarreta vício insanável de julgamento, passível
de nulidade absoluta em razão do descumprimento do
disposto no artigo 3º, II da Lei Complementar Estadual
451/2008:
Art. 3º Compete aos Procuradores Especiais de Contas,
além de outras atribuições estabelecidas na Norma Interna do Ministério Público Especial de Contas:
II - emitir parecer escrito em todos os processos sujeitos à apreciação do Tribunal na forma que dispuser a
Norma Interna do Ministério Público Especial de Contas
e a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, com exceção dos
processos administrativos internos; (g.n.)
Do mesmo modo, o Regimento Interno do Tribunal de
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Contas assim dispõe:
Art. 38. Compete ao Ministério Público junto ao Tribunal,
em sua missão de guarda da lei e ﬁscal de sua execução:
II - emitir parecer escrito em todos os processos sujeitos à apreciação do Tribunal, com exceção dos processos administrativos internos;
Art. 303. Encerrada a instrução, os autos serão remetidos ao Ministério Público junto ao Tribunal para emissão de parecer escrito.
Art. 304. Após a oitiva do Ministério Público junto ao Tribunal, o Relator elaborará relatório, enviando o processo
à secretaria do colegiado para inclusão em pauta
Art. 287. São etapas do processo:
II - o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal, nas
hipóteses previstas em lei ou neste Regimento.
Art. 321. Considera-se terminada a etapa de instrução
do processo no momento em que a unidade técnica emitir a instrução técnica conclusiva. § 3º Em todos os feitos nos quais lhe caiba atuar, inclusive nos embargos de
declaração em que haja efeito modiﬁcativo, o Ministério Público junto ao Tribunal será o último a ser ouvido
antes da deliberação, exceto quando esta ocorrer imediatamente após a sustentação oral ou quando se tratar
de processo de acompanhamento da gestão ﬁscal, sendo, neste último caso, encaminhado ao Ministério Público junto ao Tribunal após a deliberação, se houver recomendações ou determinações a serem expedidas. (g.n.)
Com efeito, a questão apresentada gerou vício de forma
considerado insanável em razão da ausência de manifestação do Ministério Público de Contas, contrariando os
princípios da legalidade e do devido processo legal instituídos na Carta Magna Federal de 5 de outubro de 1988.

Conforme bem ressaltado na peça inicial apresentada
pelo representante do parquet, os processos do Tribunal
de Contas deverão ser remetidos ao Ministério Público
de Contas, antes do respectivo julgamento, para manifestação, independentemente da presença do representante do Ministério Público de Contas à sessão de julgamento e da possibilidade deste solicitar vistas dos autos,
com exceção dos procedimentos administrativos internos, sem o que estará maculado de nulidade absoluta,
consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL COMO PARTE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. PRESENÇA NA SESSÃO DE JULGAMENTO
COMO FISCAL DA LEI. IRRELEVÂNCIA.
1. É nulo o julgamento de ação rescisória promovido sem
a regular intimação do Ministério Público parte no processo. Não sana o vício a simples presença do representante ministerial, na condição de ﬁscal da lei, na sessão
em que ocorreu o julgamento. Precedentes.
2. Recurso especial provido.” (STJ, Primeira Turma, REsp
687547/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Julgamento
25/09/07, DJ 18/10/07)
MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. TEMPESTIVIDADE.
- A intimação do representante do Ministério Público,
em qualquer processo e grau de jurisdição, deve ser feita pessoalmente, através da entrega dos autos com vista, pouco relevando que tenha ele estado presente à sessão de julgamento. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, Quarta Turma, REsp 91544/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, Julgamento 04/06/02, DJ 16/09/02). Neswww.tce.es.gov.br

se diapasão, o Conselheiro-Relator, após a emissão da
Instrução Técnica Conclusiva 05560/2017-1 pelo corpo
técnico, deveria ter encaminhado os feitos ao Ministério
Público de Contas para, somente então, emitir seu voto.
Deste modo, reconheço a existência de nulidade na supressão da oportunidade de o Ministério Público de Contas manifestar-se por escrito em processos de ﬁscalização materializados sob a modalidade de levantamento.
Outrossim, apesar da nulidade presentiﬁcada nos autos,
veriﬁco que a ausência do parecer ministerial se deu em
processo de levantamento onde não existe contencioso
e cujo objetivo foi apurar o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM). Para tanto, a equipe de auditoria
promoveu o envio de questionário a todos as 78 prefeituras do estado do Espírito Santo, a ﬁm de colher informações sobre sete dimensões da gestão pública: educação, saúde, planejamento, gestão ﬁscal, meio ambiente,
cidades protegidas e governança.
Sem embargo, e considerando que a nulidade do acórdão sem modulação de seus efeitos culminaria na invalidação de 78 notiﬁcações já realizadas aos municípios
estaduais e ainda, que a nulidade observada não gerou
prejuízos aos jurisdicionados, entendo de bom alvitre a
declaração de nulidade do Acórdão TC 1466/2017 bem
como pela convalidação das notiﬁcações já realizadas no
âmbito do processo TC 1318/2017, também em obediência aos princípios da celeridade processual, eﬁciência,
razoabilidade e interesse público.
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 entendiSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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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. 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 recurso de revisão, nos termos do artigo 161 da Lei Complementar 621 de 8 de
março de 2012;
1.2. Quanto ao mérito, dar-lhe PROVIMENTO, em razão
da supressão da oportunidade de o Ministério Público
de Contas manifestar-se por escrito nos autos do processo TC 1318/2017; declarando a nulidade do Acórdão TC
1466/2017;
1.3. Modular os efeitos da decisão CONVALIDANDO os atos de notiﬁcação praticados no processo TC
1318/2017, tendo em visa a ausência de prejuízo e a observância dos princípios da celeridade processual, eﬁciência, razoabilidade e interesse público;
1.4. Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os presentes autos.
2. Por maioria. Parcialmente vencido o conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti, que votou acompanhando
o parecer ministerial, pela total nulidade do ACÓRDÃO
TC-1466/2017.

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 FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 02/10/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 898/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04483/2015-6

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

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

4. Especiﬁcação do quórum:

UG: SECTI - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia,

Exercício: 2014

www.tce.es.gov.br

Inovação, Educação Proﬁssional
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO, JADIR JOSE
PELA, LUCIO FERNANDO SPELTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO –- REGULAR/REGULAR COM RESSALVAS – DETERMINAR – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I- RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual, da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Proﬁssional e Trabalho - SECTTI, do exercício ﬁnanceiro de 2014, sob a responsabilidade dos Srs. Jadir José Pela, Lucio Fernando Spelta e Alberto Farias Gavini
Filho.
A Instrução Técnica Conclusiva baseia-se nas impropriedades apontadas na Instrução Técnica Inicial - ITI nº
2264/2015 que teve por base o Relatório Técnico Contábil nº 442/2015.
Após a citação, os responsáveis juntaram tempestiva justiﬁcativa/documentação.
Posteriormente, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 432/2018 que concluiu, conforme transcrição
a seguir:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa a
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação,
Educação Proﬁssional e Trabalho (SECTTI), exercício de
2014, sob a responsabilidade dos Srs. Srs. Jadir José Pela, Lucio Fernando Spelta e Alberto Farias Gavini Filho.
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018

12

ATOS DO PLENÁRIO

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA
(item 2.1) as contas dos do Sr. Alberto Farias Gavini Filho, na forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012 e REGULAR as contas dos dos Srs. Jadir
José Pela e Lucio Fernando Spelta, na forma do artigo
84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012, no exercício de funções de ordenador de despesas Secretaria de
Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Proﬁssional e Trabalho (SECTTI), no exercício de 2014.
Sugere-se, ainda, determinar à Secretaria de Estado da
Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Proﬁssional e
Trabalho (SECTTI), na pessoa de seu atual gestor, que:
Que se apure a existência de débitos junto ao INSS e,
em caso positivo, providencie o devido recolhimento ou
solicite parcelamento, além da apuração de responsabilidade na forma do artigo 2º da Instrução Normativa
TC 32/2014, pelo pagamento de multas e juros de mora, considerando que tais despesas não atendem ao interesse público;
Vitória, 23 de março de 2018.
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO:
FÁBIO PEIXOTO – MAT.: 203.172
Os autos foram encaminhados ao representante do Ministério Público Especial de Contas que, na pessoa do
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, lançou o parecer
2388/2018, que anuiu aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva – ITC
432/2018.
Após vieram os autos conclusos.
É o relatório.

II- FUNDAMENTAÇÃO
Compulsand os autos, veriﬁca-se que a ITC 432/2018
apurou os seguintes indícios de irregularidades:

administração pública estadual e, quando aplicável, da
federal;
[...]

2.1 Pagamento a menor de contribuição previdenciária
patronal para RGPS (INSS), em relação aos valores informados no resumo da folha de pagamento no valor
de R$ 220.847,90, conforme Tabela 09 do item 3.1.2.2
(ITEM 3.1.2.2 DO RTC Nº 442/2015)

Além disso, perante a este Tribunal, o gestor máximo do
Órgão é o responsável pela prestação de contas, conforme artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES) e artigo 135 da Resolução n° 261/2013 (Regimento Interno do TCEES).

Base Legal: Lei nº 4.320/64, art. 85

Em relação às divergências apontadas, observa-se que o
Relatório Técnico assinala possíveis diferenças que não
foram justiﬁcadas de forma satisfatória e sem a comprovação dos ajustes contábeis ou do recolhimento em outra data.

2.2 Recolhimento a menor de despesas de contribuição
previdenciária retida dos servidores do RGPS (INSS),
em relação aos valores informados no resumo da folha de pagamento, no montante de R$ 90.232,02, conforme Tabela 10 do item 3.1.2.2. (item 3.1.2.2 do RTC
nº 442/2015)
Base Legal: Lei nº 4.320/64, art. 85
Acerca dos indícios de irregularidade apontados nos
itens 2.1 e 2.2 da ITC 432/2018, a manifestação técnica cita o artigo 15 da Lei Complementar Estadual nº
289/2004 (Lei criação da SECT), c/c com o artigo 46 da
Lei nº 3.043/1075, que dizem:
Art. 15. As atribuições do Secretário de Estado, Subsecretário de Estado, do Gabinete do Secretário, dos Grupos de Administração e Recursos Humanos, Financeiro
Setorial e de Planejamento e Orçamento são as contidas
nos artigos 36, 39, 40, 41, 42, 46 e 47 da Lei n° 3.043/75.
Art. 46 - São atribuições de todos e de cada um dos Secretários de Estado as previstas na Constituição Estadual
e as seguintes enumeradas:
a) promover a administração geral da Secretaria em estreita observância das disposições legais e normativas da
www.tce.es.gov.br

Além disso, os relatórios que demonstram os valores
das contribuições patronais (DEMCPA) e dos servidores
(DEMCSE) evidenciam valores liquidados e não pagos em
consonância dos valores apontados no Relatório Técnico
Contábil nº 442/2015.
Por se tratar de análise de prestação de contas referente ao exercício de 2014, não foi possível pesquisar todos
os lançamentos contábeis no sistema contábil (SIGEFES)
para averiguar se a diferença tratada se trata de erro formal (lançamento contábil) ou de valores não recolhidos.
Dessa forma, em anuência com o Parquet de Contas e
área técnica, mantenho as irregularidades e determino
ao atual gestor que se apure a existência de débitos junto ao INSS e, em caso positivo, providencie o devido recolhimento ou solicite parcelamento, além da apuração
de responsabilidade.
Quanto aos demais indícios de irregularidade:
“Pagamento de juros e multas pelo recolhimento em
atraso de contribuições previdenciárias patronais relatiSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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vas ao RGPS, no valor de R$ 8.611,01. (ITEM 3.1.2.3 DO
RTC Nº 442/2015)”;
“Realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial), relativos a perdas involuntárias com bens móveis por destruição, morte ou extravio, sem documentação de suporte, no valor total de R$ 12.969,99. (ITEM 3.5.1.2 DO RTC
Nº 442/2015)”;
“Pagamento de multas pela administração pública estadual em decorrência de infrações cometidas por agentes
públicos, no total de R$ 3.575,30. (ITEM 3.5.1.3 DO RTC
Nº 442/2015)”.
Tais indícios devem ser afastados, conforme fundamentação delineada pelo corpo técnico na ITC 432/2018
que conta, inclusive, com a anuência do Parquet.
Ante o exposto, acompanhando integralmente o entendimento da área técnica exarado na ITC nº 432/2018 e
do Ministério Público Especial de Contas no parecer ministerial 2388/2018, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

Proﬁssional e Trabalho (SECTTI), no exercício de 2014;
1.2. JULGAR REGULARES as contas dos Srs. Jadir José Pela e Lucio Fernando Spelta, na forma do artigo 84, I da
Lei Complementar Estadual 621/2012, no exercício de
funções de ordenador de despesas Secretaria de Estado
da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Proﬁssional e
Trabalho (SECTTI), no exercício de 2014;
1.3. DETERMINAR à Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia, Inovação, Educação Proﬁssional e Trabalho
(SECTTI), na pessoa de seu atual gestor, que se apure a
existência de débitos junto ao INSS e, em caso positivo,
providenciar o devido recolhimento ou solicite parcelamento, além da apuração de responsabilidade na forma do artigo 2º da Instrução Normativa TC 32/2014, pelo pagamento de multas e juros de mora, considerando
que tais despesas não atendem ao interesse público;

CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 899/2018 – PLENÁRIO
Processos: 05439/2016-5, 00929/2013-1
Classiﬁcação: Pedido de Revisão
UG: CMA - Câmara Municipal de Anchieta

1.4. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

2. Unânime.

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

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

Conselheiro Relator

4. Especiﬁcação do quórum:

Requerente: DALVA DA MATTA IGREJA [PEDRO JOSINO
CORDEIRO (OAB: 17169-ES), ROMULO DA MATTA IGREJA
(OAB: 26076-ES), LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455ES)]

1. ACÓRDÃO

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

PEDIDO DE REVISÃO – CONHECIMENTO– DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO TC – 538/2014 – ARQUIVAR.

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

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULARES COM RESSALVA (item 2.1) as
contas do Sr. Alberto Farias Gavini Filho, na forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012, no
exercício de funções de ordenador de despesas Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
www.tce.es.gov.br

RELATÓRIO:
Trata-se de Pedido de Revisão com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Sra. Dalva da Matta Igreja, em
face do Acórdão TC – 538/2014, proferido nos autos do
processo TC 929/2013, que julgou irregulares as contas
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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da requerente referente ao exercício de 2013, com imposição de multa pecuniária e ressarcimento, nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC929/2013, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e dois de julho de dois mil e
quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Marco Antônio da Silva:
1. Conhecer da presente Representação para, no mérito,
considerá-la procedente, tendo em vista a manutenção
das seguintes irregularidades:
1.1. Vinculação indevida com o subsídio dos Deputados
Estaduais. Base Legal: Inobservância aos artigos 1º, 29
e 37, XIII, da Constituição Federal e aos artigos 1º, 20 e
32, XIV, da Constituição Estadual. Responsável: Dalva da
Matta Igreja – Presidenta da Câmara Municipal de Anchieta;
1.2. Ofensa ao Princípio da Anterioridade. Base Legal:
Inobservância aos artigos 29, IV, e 37, caput, da Constituição Federal e aos artigos 26, II e 32, caput, da Constituição Estadual. Responsável: Dalva da Matta Igreja;
1.3. Previsão de Pagamento de 13º Subsídio. Base Legal:
Inobservância ao artigo 39, § 3 e 4º da Constituição. Responsável: Dalva da Matta Igreja;
1.4. Pagamento e recebimento de subsídio em duas parcelas (subsídio e subsídio diferenciado) à Presidente da
Câmara Municipal de Anchieta. Base Legal: Inobservância ao artigo 39, § 4° da Constituição Federal. Responsável: Dalva da Matta Igreja Ressarcimento: no valor de R$
3.255,00 (três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais),
equivalentes a 1.367,64 VRTE;

2. Converter os presentes autos em Tomada de Contas
Especial, na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar nº 621/2012, tendo em vista a existência de dano ao erário na irregularidade descrita no item 1.4. desta Decisão;
3. Excluir a responsabilidade dos Srs. Carlos Waldir Muinari De Souza, Dilermando Melo De Souza Junior, Geovane Meneguelle Louzada Dos Santos, João Carlos Simões
Nunes, Jocelém Gonçalves De Jesus, José Maria Rovetta, Robson Mattos Dos Santos, Rosemary Pires Vasconcellos, Terezinha Vizzoni Mezadri e Valber José Salarini,
acolhendo as razões de justiﬁcativa;
4. Julgar irregulares as contas da Sra. Dalva da Matta
Igreja, relativas ao exercício de 2013, tendo em vista as
irregulares descritas no item 1. desta Decisão, aplicandolhe multa pecuniária de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos
termos do artigo 135, inciso II, da Lei Complementar nº
621/12, e condenando-a ao ressarcimento no valor de
R$ 3.255,00 (três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais) equivalentes a 1.367,64 VRTE’a, nos termos do artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “e” da Lei Complementar nº
621/12, devendo essas quantias serem recolhidas ao Tesouro, e comprovado o recolhimento perante o Tribunal
de Contas, no prazo de 30 dias, a contar da publicação
deste Acórdão, nos termos do artigo 454, inciso I, c/c artigo 385, do Regimento Interno deste Tribunal;
5. Após o trânsito em julgado, arquivar os presentes autos.
A Recorrente interpôs o presente pedido de revisão c/c
efeito suspensivo, baseando-se, em síntese, nas seguintes alegações: ausência de ofensa ao princípio da anterioridade; existência de efeito repristinatório em relação
à Lei Municipal n° 805/2012; constitucionalidade do pawww.tce.es.gov.br

gamento do 13ª subsídio aos vereadores e pagamento
e recebimento de subsídio em duas parcelas (Subsídio e
Subsídio Diferenciado) à Presidente Da Câmara Municipal de Anchieta.
Posteriormente, foi proferida Decisão TC – 2840/2016
(Plenário, ás ﬂs. 74/82) conhecendo o pedido de Revisão
e não concedendo o efeito suspensivo pleiteado.
Ciência do Ministério Público de Contas ás ﬂs. 86.
Instada a se manifestar, a Instrução Técnica de Pedido de
Revisão 8/2018, opinou pela procedência parcial do presente recurso, com o ﬁto de se retirar do Acórdão tão
somente a irregularidade referente á previsão de pagamento de 13º subsídio, vez que não haveria qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade no que tange a esta
prestação, mantendo-se, entretanto, as demais irregularidades.
Seguindo-se, o Ministério Público de Contas anuiu com
o entendimento sopesado pela área técnica em todos os
seus termos.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Pois bem, quanto ao juízo de admissibilidade, insta ressaltar que o mesmo já foi efetuado positivamente pelo
Colegiado desta Corte, razão pela qual passo a me manifestar acerca das razões de fato levantadas pela recorrente.
Preliminarmente, aduz a impetrante, no que tange
ao efeito repristinatório em relação à Lei Municipal nº
805/2012, que uma vez reconhecida sua inconstitucionalidade, houve a ocorrência do efeito repristinatório
em relação a lei municipal 529/2008, assim como deve ser igualmente aplicado o efeito se o artigo 2º da LM
529/2008 também foi declarado inconstitucional, o que
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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validaria, dessa forma, as premissas contidas na LM nº
195/2004.
Em relação a este fato, a área técnica expõe que o art.
2º da Lei 529/2008, (também declarado inconstitucional pelo E. Tribunal de Justiça em 02/03/2010), referia-se apenas ao pagamento de verba indenizatória ao Presidente da Câmara em valores análogos aos gastos com
os demais edis.
Assim, informa que o efeito repristinatório da Lei
195/2004 importaria em valores menores a serem pagos
aos vereadores do que em relação àqueles que serviram
de base para o pagamento “em razão de cautelar concedida no processo de representação promovida pelo Ministério Público”.
Para a área técnica, a impetrante estaria incorrendo em
contradição, vez que o pedido de incidência do efeito repristinatório também diz respeito ao subsídio diferenciado pago à Presidenta da Câmara, e, além disso, a própria impetrante defende a aplicação do mencionado artigo 2º da Lei 529/2008 quando menciona o tópico acerca do pagamento de subsídio diferenciado á Presidente
da Câmara

Justiça, bem como a declaração de inconstitucionalidade também do art. 2º da Lei 529/2008, consequentemente, ocorreria o efeito repristinatório da Lei Municipal 195/2004, responsável por ﬁxar os subsídios para a
legislatura dos anos de 2005/2008.
Contudo, como bem sopesado pela área técnica, as razões apresentadas pela impetrante são expressamente
contraditórias, na medida em que deixa confusa a avaliação do que, de fato, se pretende neste tópico, isso porque, o artigo 2º da Lei 529/2008 declarado inconstitucional, dizia respeito ao pagamento de indenização ao Presidente da Câmara nos mesmos valores gastos com os
demais vereadores.
O pedido de efeito repristinatório da Lei 195/2004 acabaria por instituir valores abaixo do que seriam pagos
aos demais edis, em comparação com aqueles que foram utilizados como parâmetro para o pagamento contido na cautelar concedida na representação gerada pelo Parquet.

Por ﬁm, concluiu nos seguintes termos abaixo transcritos:

Em vista do exposto, seguindo o entendimento sopesado pela área técnica, entendo por bem analisar conjuntamente a preliminar e o item objeto de ressarcimento,
pois que tratam da mesma matéria, apesar de terem sido tratados em tópicos diferentes pela impetrante.

Assim sendo, a ﬁm de evitar contradições na análise ora
empreendida, apreciar-se-á conjuntamente a preliminar
e o item objeto de ressarcimento no acórdão guerreado,
eis que nitidamente tratam do mesmo tema, contudo, a
requerente se vale de fundamentos jurídicos distintos.

Ademais, insta asseverar que quanto ao item referente
ao pagamento de subsídio diferenciado ao Presidente da
Câmara, a Recorrente levanta justamente a aplicabilidade do art. 2º da Lei 529/2008, conforme bem apontado
pela área técnica.

Em relação a este item, veriﬁco que o que se pretende
nas razões da impetrante é que, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei 805/2012 pelo E. Tribunal de

Seguindo-se, no que toca ao pagamento e recebimento
de subsídio em duas parcelas (subsídio e subsídio diferenciado) ao Presidente da Câmara Municipal de Anchiewww.tce.es.gov.br

ta, aﬁrma a Recorrente que, em que pese os pagamentos terem sido efetuados em caráter indenizatório, eles
se legitimariam em vista do incremento nos pagamentos dos parlamentares estaduais com a promulgação da
Lei Estadual nº 9612/2010, que aumentou os valores em
que incidiria o limite de 30% referente ao subsídio dos
deputados estaduais.
Ademais, aduz que não haveria qualquer impedimento
ao pagamento do subsídio diferenciado ao Presidente do
Legislativo, compondo-se este de uma verba de caráter
indenizatório com o ﬁto de se cobrir os gastos relativos
ao desempenho da própria função do cargo.
Acrescenta ainda que o valor do subsídio diferenciado percebido é inferior aos 30% do subsídio ﬁxado para os deputados estaduais referentes à legislatura de
2011/2014, o que estaria em consonância com o que
prescreve o teto constitucional.
Outrossim, informa que até aquele momento vigorava o
artigo 2º, §2º da Lei 529/2008 que determinava o imediato reajuste do subsídio de vereador ao teto parlamentar estadual assim que a lei que ﬁxasse o subsídio do deputado entrasse em vigor, fato este que, segundo a impetrante, implicaria na ausência de qualquer ilegalidade.
Alega também que a declaração de inconstitucionalidade da ADI proposta pelo Parquet Estadual foi relativa
tão somente ao recebimento de verba indenizatória para o Presidente quando a ﬁxação ultrapassasse o teto de
30%, o que não veio a ocorrer no curso de seu mandato.
Dessa feita, informa que o subsídio que a Presidente da
Câmara percebeu possui caráter indenizatório e compensatório, e que não se deu fora dos patamares legais
já previstos para os demais vereadores.
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Em vista de tais argumentos, a área técnica alega que,
quando da ﬁxação do referido subsídio, á época não
mais permitia o pagamento de verba indenizatória ao
Presidente da Câmara em razão dessa condição.

ria. Ademais, insta apontar que a ausência de previsão
do pagamento do subsídio na Lei 805/2012 leva, inclusive, a inexistência de amparo legal do mesmo.

Constata ainda que, quando fora declarada a inconstitucionalidade da verba de representação pelo E. Tribunal de Justiça, acerca do art. 2º da Lei 529/2008, esta se
deu em razão do acréscimo aos subsídios inferir em violação ao limite constitucional a ser considerado em relação aos deputados estaduais, o que vai ao encontro com
o entendimento de que algo pago como “plus” aos edis
deve ser remuneratório.

Seguindo-se, foi levantada pela impetrante questão referente à ausência de ofensa ao princípio da anterioridade,
aﬁrmando, em síntese, não haver qualquer previsão na
Constituição Federal ou na Lei Orgânica de delimitação
de prazo para a ﬁxação dos subsídios dos vereadores até
as eleições, mas tão somente orientação para que venha
a ocorrer na legislatura.

Aduz ainda que as verbas indenizatórias não estão submetidas ao teto constitucional, mas sim há uma análise
pautada na razoabilidade e proporcionalidade inerentes
a quaisquer atos.
Pelos fatos aqui delineados, observo que o referido art.
2º da Lei 529/2008 já havia sido declarado inconstitucional pelo E. Tribunal de Justiça Estadual, no processo nº
100.09.001524-7, em razão da ﬁxação de subsídio acima
do teto de remuneração dos edis quando da apresentação da nova Lei Municipal nº 805/2012, que, inclusive,
não previu pagamento de subsídio diferenciado ou verba indenizatória.
Ora, resta evidente que não há que se falar em efeito repristinatório de um artigo de lei que já fora retirado do
mundo legal por meio de declaração da sua inconstitucionalidade.
Assim, subsiste do caso em comento que o acréscimo
aos subsídios decorridos da referida lei acarretaram em
violação do teto constitucional permitido, não havendo
que se falar em verba indenizatória, e sim remunerató-

Por estas razões, mantenho a presente irregularidade.

A Instrução Técnica alude que o cerne da questão gira
em torno tão somente do fato de a ﬁxação dos subsídios ter sido editada após as eleições, relembrando ainda o que preceitua a Instrução Normativa 26/2010 pela
necessidade de os subsídios dos vereadores virem a incidir antes das eleições, bem como rememorando a fundamentação ventilada na declaração de inconstitucionalidade da Lei 805/2012, que residiu justamente no fato
desta ter sido editada após as eleições, razão pela qual
opina pela manutenção da irregularidade.
Pelo exposto, resta evidente que a parte impetrante não
faz jus às alegações de ausência de ofensa ao princípio
da anterioridade, ocasião que apenas parece ter repisado os argumentos utilizados em sede de defesa quando
da decretação do Acórdão objurgado, não inovando, sobre nenhum aspecto, em diferentes teses ou pensamentos capazes de corroborar com alguma mudança de posicionamento quanto a este item.
Neste mesmo aspecto, trago decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 62.594.4, pelo Ministro Relator Djaci Falcão, ocasião em que entendeu que, havendo previwww.tce.es.gov.br

são em lei de ﬁxação de remuneração de membros do
Poder Legislativo “em cada legislatura para a subsequente”, essa ﬁxação deveria, necessariamente, se dar antes
das eleições, vejamos trecho do voto:
‘[...] Quando a lei fala em ﬁxação de remuneração, em
cada legislatura, para a subsequente, necessariamente
prevê que tal ﬁxação se dê antes das eleições que renovem o corpo legislativo. Isso decorre, necessariamente, da ratio essendi do preceito. Vem ele na Constituição
Federal (art. 47, § 2°), ao dispor que a ajuda de custo e
o subsídio serão ﬁxados no ﬁm de cada legislatura. No
ﬁm de cada legislatura para a seguinte, aﬁrmavam, de
maneira mais completa, as Constituições de 1891, e de
1934. Pontes de Miranda, com acerto, pondera: “Agora, diz-se no ﬁm de cada legislatura, em vez de no último ano de cada legislatura para a seguinte, o que é o
mesmo” (Comentários à Constituição de 1946, v. 2°, pág.
251). E como observa Sampaio Dória, o escopo do dispositivo legal é o de evitar que os legisladores ﬁxem,
a si mesmos, remunerações (Comentários à Constituição de 1946, vol. II, p. 228). Ora, se essa ﬁxação se desse depois das eleições para a Casa Legislativa, os legisladores estariam infringindo a ﬁnalidade do preceito,
pois estariam, eventualmente, ﬁxando os próprios subsídios, cientes, já, da permanência no corpo legislativo
[...] (grifo nosso).
Nesta mesma linha de intelecção, menciono ainda o
que prescreve o entendimento defendido pelo Tribunal
de Contas de Estado de Minas Gerais, em consulta nº
741.567 na sessão de 01/07/2009, tendo como Conselheiro Relator o Sr. Antônio Andrada, momento em que
destacou que o princípio da anterioridade exige que a ﬁxação do subsídio seja anterior ao término da legislatuSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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ra, bem como em data anterior á eleição municipal, vejamos:
No que concerne ao limite temporal de ﬁxação do subsídio dos vereadores, destaca-se, conforme entendimento reiteradamente aﬁrmado por esta Corte de Contas, que a melhor hermenêutica do art. 29 da CR/88,
numa visão sistemática do texto constitucional, é aquela segundo a qual o princípio da anterioridade refere-se à exigência de ﬁxação do subsídio em data anterior
não apenas ao ﬁm da legislatura, mas, também, em data anterior à eleição municipal. Nesse sentido foram decididas as Consultas de n. 694.097, 716.364 e 713.166.
A anterioridade da ﬁxação dos subsídios em relação ao
pleito eleitoral municipal é, portanto, recomendada por
este Tribunal, tendo em vista o princípio da moralidade
e o princípio da impessoalidade, expressamente consagrados no art. 37, caput, da CR/88. Note-se que admitir a deﬁnição da remuneração dos edis após a realização da eleição pode ensejar a possibilidade de distorções no sentido de vantagens indevidas em benefício
próprio, quando for majoritária a reeleição, ou, em situação fática diametralmente oposta, possibilitar a ﬁxação de subsídios em valores desarrazoadamente baixos, como forma de retaliação política. Destaco, a esse
respeito, a lição do Professor Celso Antônio Bandeira de
Mello, ao deﬁnir o supracitado princípio da impessoalidade: ‘[...] a Administração tem que tratar a todos os administrados sem discriminações, benéﬁcas ou detrimentosas. Nem favoritismos, nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou
ideológicas não podem interferir na atuação administrativa e muito menos interesses sectários, de facções ou
grupos de qualquer espécie.

O artigo 13 da Instrução Normativa nº 72/2012 (IN
72/12) do TCE-PR, no mesmo sentido, destaca que os
atos de ﬁxação dos subsídios dos vereadores devem ser
promulgados e publicados na imprensa oﬁcial do município antes das eleições:
Art. 13. A ﬁxação do subsídio dos Agentes Políticos do
Poder Legislativo condiciona-se aos princípios da anterioridade e inalterabilidade, sendo considerado para tanto que a promulgação e a publicação do Ato legal na
imprensa Oﬁcial do Município deverão ser efetivadas
antes da data da realização das eleições, ou no prazo
deﬁnido pela Lei Orgânica do Município, se este não for
posterior às eleições municipais, vedada reﬁxação posterior.
Ressalta-se, por todo o exposto, que a interpretação dos
dispositivos constitucionais há de ser realizada sistematicamente, e não de forma literal, de modo que importantes princípios da Administração Pública, quais sejam
o da moralidade e o da impessoalidade sejam observados, protegendo, assim, o interesse público.
Não me delongando mais, diante das constatações aqui
narradas, aliado ao fato de que a matéria tratada já foi
exaustivamente debatida, entendo pela manutenção da
irregularidade.
Por ﬁm, pugna a recorrente pela revisão da inconstitucionalidade da concessão de 13º subsídio pago aos vereadores vez que há, inclusive, parecer consulta desde próprio Tribunal de Contas (TC – 002/2011) pela possibilidade da realização do mesmo.
Consta da Instrução Técnica que assiste razão a impetrante neste aspecto, pois, pelo fato de a declaração de
inconstitucionalidade da Lei Municipal 805/2012 ter siwww.tce.es.gov.br

do total, o que levou a retirada, inclusive, do art. 2º, §1º
que previa a concessão de 13º aos vereadores, observa-se a existência da mesma previsão no art. 2º, §1º da
Lei 529/2008, o que ensejaria a aplicação da repristinação da norma neste caso, isso porque a questão ora impugnada não foi objeto do controle concentrado efetuado pelo Tribunal de Justiça, não havendo, inclusive, colisão com as disposições normativas desta própria Corte de Contas acerca do tema, vez que a edição da norma obedeceu aos princípios da legalidade, anterioridade
(posto que se deu antes das eleições) e dos limites constitucionais exigidos.
Posto isso, no que tange a este artigo, a Lei 529/2008
preenche o requisito da legalidade, opinando esta área
técnica pelo afastamento da presente irregularidade e
aplicação da repristinação da norma quanto a este ponto.
Pois bem. Observo que acerca da matéria ora tratada, há
farto entendimento tanto em sede de jurisprudência como em sede doutrinária pela possibilidade da concessão
de 13ª aos vereadores, sendo a questão já paciﬁcada em
nosso ordenamento, senão vejamos:
TJ-MG - Apelação Cível AC 10134081098342002 MG (TJ-MG)
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE MINAS - 13º SALÁRIO - AGENTES POLÍTICOS - FIXAÇÃO MEDIANTE RESOLUÇÃO - POSSIBILIDADE. - A norma contida no artigo 39 , § 4º , da
Constituição da República de 1988 não afasta o direito
dos agentes políticos à percepção de verbas pecuniárias,
tais como 13º salário, férias remuneradas, dentre outras,
asseguradas, constitucionalmente, a todos os trabalhadores (artigo 7º da CR/1988 ), desde que haja expressa
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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autorização legal, por força do disposto no artigo 37 , X ,
da CR/88 (precedentes do Colendo STJ e desta Corte). O artigo 29 , inciso VI , da Constituição da República, com
redação dada pela EC 25 /2000, determina que “o subsídio dos Vereadores será ﬁxado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente”,
não mais exigindo que o subsídio dos Vereadores seja ﬁxado por lei de iniciativa da Câmara Municipal
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGENTES POLÍTICOS. 13º
SALÁRIO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. PAGAMENTO
DEVIDO. I - Não é nula a decisão que revela, ainda que
de forma sucinta, a motivação que formou a convicção
exarada - Rejeitar a preliminar de nulidade da decisão.
II - Considerando o efeito iterativo do agravo de instrumento, matéria que não foi objeto da decisão recorrida
não pode ser analisada pela instância revisora, pena de
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, e conseqüente supressão de instância. - Rejeitar a preliminar
de impossibilidade de declaração incidental de inconstitucionalidade em ação civil pública. III - A colisão da norma municipal, infra-constitucional - que assegure direito
à percepção, pelo agente político, de 13º salário - com a
Carta da Republica, demanda análise meritória e deﬁnitiva da ação civil pública, o que desautoriza provisão antecipatória da medida, que equivale a suspensão cautelar-liminar, em controle difuso de constitucionalidade, de
lei em sentido formal.
(TJ-MG 102100805346260011 MG 1.0210.08.0534626/001(1), Relator: FERNANDO BOTELHO, Data de Julgamento: 16/07/2009, Data de Publicação: 04/08/2009)
Ainda sobre o tema, o mesmo foi igualmente tratado em
recente Parecer Consulta feito por esta própria Corte de
Contas no TC – 022/2017 – Plenário, conforme ementa

que passo a transcrever a seguir:

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - Conselheiro Relator

PROCESSO TC: 3248/2017-3 UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA CLASSIFICAÇÃO:
CONSULTA CONSULENTE: MARCOS PEREIRA DOS SANTOS CONSULTA – CONHECER – VEREADORES – 13º SALÁRIO E ABONO DE FÉRIAS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO
DA ANTERIORIDADE – ARQUIVAR.

1. ACÓRDÃO

Em vista de ser reconhecida e paciﬁcada a legalidade
deste subsídio, não entendo plausível perceber de forma contrária ao raciocínio aventado pela área técnica,
isso porque a questão da inconstitucionalidade da Lei
805/2012 levou em consideração tão somente o fato de
ter sido ﬁxado o subsídio aos edis após as eleições.
Assim, restou-me demonstrado que, como a mesma previsão de concessão do referido 13ª vinha prevista na Lei
529/2008, e pelo fato deste tópico não ter sido abarcado pelo controle de constitucionalidade realizado pelo
Tribunal de Justiça, entendo estarmos diante de norma
legal que preenche os requisitos normativos para a concessão do subsídio, bem como pela aplicação desta norma para validar o mesmo.
Nesse sentido, convencido de que não há qualquer ilegalidade na concessão do 13ª aos vereadores por ser tema já paciﬁcado em nosso ordenamento, e por entender existir uma lei que permite a concessão do mesmo,
acompanhando o entendimento proposto pela Instrução
Técnica, afasto a presente irregularidade no que tange a
este tópico.
Ante o exposto, acompanhando na íntegra a manifestação técnica e ministerial VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que
submeto à consideração.
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 em:
1.1. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o Pedido
de Revisão, afastando-se, tão somente, a irregularidade acerca da concessão do 13ª salário aos vereadores,
mantendo incólumes as demais irregularidades constantes no Acórdão TC – 538/2014;
1.2. DAR conhecimento aos interessados.
1.3. ARQUIVAR os autos após o 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), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Domingos
Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
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
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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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

BOSA DOS REIS (OAB: 13058-ES), RAPHAEL DE BARROS

3.2.1.1

COELHO (OAB: 24809-ES), RAPHAEL DE BARROS COELHO (OAB: 24809-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO
(OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ), LUIZ OTAVIO RODRI-

3.2.2.1

GUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ)], JOAO
PEREIRA DO NASCIMENTO [FRANCISCO ADAO SILVA DE
CARVALHO (CPF: 004.860.937-43), RICARDO CLAUDINO

3.2.3.1

PESSANHA (OAB: 10406-ES, OAB: 181289-RJ), RICARDO
CLAUDINO PESSANHA (OAB: 10406-ES, OAB: 181289-RJ),
CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES),

ACÓRDÃO TC- 900/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06867/2016-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Linhares
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: MARIA BERNARDETE BRAZ [FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO (CPF: 004.860.93743), RICARDO CLAUDINO PESSANHA (OAB: 10406-ES,
OAB: 181289-RJ), CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES), GLAUCO BARBOSA DOS REIS
(OAB: 13058-ES), RAPHAEL DE BARROS COELHO (OAB:
24809-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB:
3242-ES, OAB: 180727-RJ)], JOSE ROBERTO MACEDO
FONTES [FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO (CPF:
004.860.937-43), RICARDO CLAUDINO PESSANHA (OAB:
10406-ES, OAB: 181289-RJ), RICARDO CLAUDINO PESSANHA (OAB: 10406-ES, OAB: 181289-RJ), CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES), CARLOS
ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES), GLAUCO BARBOSA DOS REIS (OAB: 13058-ES), GLAUCO BAR-

3.3.1

GLAUCO BARBOSA DOS REIS (OAB: 13058-ES), RAPHAEL
DE BARROS COELHO (OAB: 24809-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ)]
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO DE 2015 – RREGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO - DETERMINAR – RECOMENDAR – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos acerca da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES, referente ao exercício de 2015, cujos agentes responsáveis foram os Srs. JOSE ROBERTO MACEDO FONTES, JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO e MARIA BERNADETE BRAZ., que foi analisada pelo corpo técnico conforme Relatório Técnico Contábil RTC 15/2017 (ﬂs. 9/42) e
Instrução Técnica Inicial ITI 0249/2017 (ﬂs. 43/44), sugerindo-se citação dos responsáveis para esclarecer os indicativos de irregularidades a seguir listados:
Itens
Subitens

Achados

www.tce.es.gov.br

3.5.1.1

Divergência por não comprovação do saldo contábil com documento hábil. Fundamentação legal:
art. 83 c/c 101 da Lei 4.320/64.
Permanência de registro contábil além do prazo e
acúmulo de valores a realizar no ativo sem a devida realização. (art. 25 §1º da lei complementar 101/2000 c/c art. 87, 88, 89 e 105, §1º da lei
4.320/64
Não conformidade, quanto aos bens em almoxarifado, entre saldo de inventário físico e saldo contábil patrimonial. (arts. 37 caput da constituição federal c/c 94 a 96 da lei 4.320/64)
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a Prestação de Contas Anual. Fundamento legal: art. 37 caput c/c art. 76 da Constituição Estadual; art. 54 e 55, §2º da LC 100/2000; art. 3º da
Lei Municipal nº 969 de 27.12.2011; (art. 135, §
4º e 138, § 3º do RITCEES, art. 5º da Res. TCEES
227/2011, IN TCEES 34/2015.
Incompatibilidade no registro das contribuições
previdenciárias parte patronal e dos servidores do
regime próprio previdenciário indica distorção nos
resultados orçamentário e ﬁnanceiro. (art. 85, 87,
102 e 103 da lei 4.320/64 e art. 123, incisos i e ii
da lei complementar municipal nº 2330/2002 de
19/12/2002)

Assegurado aos prestadores o direito ao contraditório e
à ampla defesa (DECM 0544/2017 e Temos de Citação
0656/2017, 0657/2017 e 0658/2017 às ﬂs. 47/51), os
responsáveis trouxeram aos autos as suas justiﬁcativas
e documentação (ﬂs. 75/379), cuja análise técnica das
mesmas culminou na elaboração da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 0707/2018 que sugeriu que a Prestação
de Contas Anual fosse julgada REGULAR COM RESSALVAS, com determinações.
O Ministério Público de Contas, por meio do parecer
1075/2018, da lavra do seu Procurados Geral, Dr. LuciaSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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no Vieira, manifestou-se no mesmo sentido que a área
técnica e reservou o direito de manifestar-se oralmente
em sessão de julgamento.
Após, conforme regular distribuição vieram os autos a
este Magistrado de Contas para emissão de relatório e
voto.
FUNDAMENTAÇÃO
Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por
bem acompanhar as razões lançadas na Instrução Técnica Conclusiva 0707/2018 pelos seus próprios fundamentos de fato e direito, adotando-a como parte do meu voto:
2.1 Saldo contábil representado superior ao saldo constante de documento bancário de conta disponível do
ativo circulante (Item 3.2.1.1 do RT 015/2017-2).
Base legal: art. 83 c/c art.101 da Lei 4.320/64.
Conforme relatado no RT 015/2017-2:
Os demonstrativos contábeis apresentados não evidenciam a real posição ﬁnanceira do fundo em 31 de dezembro do exercício de 2015.
Na demonstração da tabela 01, resumida abaixo na tabela 02 - Disponibilidades com foco na inconsistência detectada, o objetivo foi veriﬁcar a consistência das disponibilidades ﬁnanceiras da conta contábil caixa e equivalentes de caixa, identiﬁcando o montante do saldo registrado no balancete de veriﬁcação/ﬁnanceiro e patrimonial os saldos contábeis ﬁnais de todas as contas bancárias, correntes, de aplicação e poupança, em confronto com os saldos dos extratos bancários apresentados e
respectivos relatórios de conciliação, tendo identiﬁcado
o que segue:

Tabela 02 – Disponibilidades veriﬁcam-se 05 (cinco) indícios de irregularidade:
Fonte: Processo TC 06867/2016-1 - Prestação de Contas Anual/2015. Arquivos BALVER/BALPAT e EXTBAN da
PCA/2015.
A pendência que segue abaixo deve ter acompanhamento de baixa quando do relatório técnico do exercício seguinte, visto que alterou o saldo contábil para mais em
R$ 212,80. Junto com o Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades (arquivo TVDISP) contém a Nota Explicativa
relativa à Conta Bancária CEF quanto ao documento DB6425, cujo débito foi lançado na contabilidade por ser
“OMB expirada – Edina Santana” a seguir demonstrada:
Vislumbra-se da tabela 02 – Disponibilidades que não
pode ser conﬁrmado o Saldo Contábil Geral das disponibilidades de recursos ﬁnanceiros apresentado no Balanço Patrimonial quando é confrontado com o somatório do saldo dos extratos bancários apresentados no
arquivo 02_EXTBAN.pdf, cujo somatório revela produzir uma diferença de R$ 157.546,25 para menos em disponibilidade ﬁnanceira representada pela conta caixa e
equivalentes de caixa. Quando os extratos bancários informam o total apurado de R$ 4.874.622,62, estando
em desacordo com o apurado no item 03 no valor de
R$ 5.032.168,87 do Anexo 00173/2017-8 – Relatório de
Pontos de Controle – PCA emitido pelo Sistema CidadES.
Da diferença pressupõe-se ter ocorrido a saída de recursos ﬁnanceiros da instituição ﬁnanceira oﬁcial sem a correspondente contabilização do evento de despesa realizada no Fundo Municipal de Saúde de Linhares, cuja não
conﬁrmação da importância do débito pelos gestores será passível de devolução ao erário com o depósito dos
valores atualizados junto com o demonstrativo do cálcuwww.tce.es.gov.br

lo e remessa de comprovantes e/ou serem devidamente justiﬁcativas pelo gestor do Fundo Municipal de Saúde de Linhares.
Ainda, na elaboração do termo de veriﬁcação de disponibilidades no arquivo 02_TVDISP que deve representar
o saldo contábil levantado em comparação com as denominadas “contas de poupanças”, como da Caixa Econômica Federal - CEF, banco 104, agência: 0555 constam informações do “saldo do extrato bancário”, mas quando
confrontado com os dados do arquivo 02_EXTBAN_11.
pdf, na realidade, constatam-se a ausência de extratos
bancários de conta de poupança – CEF nos autos da presente PCA/2015.
Também, além de serem resolvidas adequadamente as
divergências apuradas: quanto à correta representação
contábil do saldo do extrato bancário apresentado na
conta especíﬁca da CEF e quanto à provável falta de entrega do extrato bancário, conforme tabela 03 – Disponibilidades a seguir:
Nº do Agência

Nº da Conta

Banco
104

0555

Fonte de

Saldo

Extrato

Dife-

Recurso

Contábil

BANCÁ-

rença

006.00624017- 12030000 0,00

RIO
Ausente

-

5

Tabela 03 – Disponibilidades veriﬁcam-se os indícios de
irregularidade:
Fonte: Processo TC 06867/2016-1 - Prestação de Contas Anual/2015. Arquivos BALVER/BALPAT e EXTBAN da
PCA/2015.
(*) Na tabela 03 supra demonstram-se que estão ausentes os extratos bancários da CEF agência: 0555, conta:
006/00624017-5, pois o documento então está apresentado digitalizado nos autos, apesar de ter sido emitido
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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através do site com data de 05/01/2016, está impropriamente juntado pelo gestor, abaixo demonstrado. Trata-se do arquivo EXTBAN como se fosse um saldo a ser considerado na análise da PCA/2015, mas é relativo ao saldo
do mês de novembro de 2015, sendo, portanto, um valor desconsiderado na análise para ﬁns de apurar o saldo
válido na posição de 31/12/2015. Apesar de no Termo de
Veriﬁcação das Disponibilidades o gestor informar apresentar saldo “zero”, tanto para saldo contábil como para
saldo bancário, este deve conter anexo documento hábil
que corrobore essa aﬁrmativa.
(**) Nesse caso, o valor da divergência não pode ser apurado em face da ausência do extrato bancário da conta supra referenciada, porque mesmo que este tenha
apresentado saldo “zero” é obrigatória e necessária a
apresentação do documento com posição na data de
31/12/2015.
Demonstra-se, a seguir, o saldo do extrato apresentado
pelo gestor que é relativo à competência do mês de novembro de 2015, conforme se veriﬁca no arquivo 02_EXTBAN com período de 01/11/2015 a 30/11/2015 no valor do saldo credor de R$ 42.909,12 e não informa o período de 01/12/2015 a 31/12/2015, logo, compreende-se
que o documento da referida conta não foi válido para a
devida comprovação, do banco: 104, agência 0555, conta: 006.00624017-5, e, portanto, não é válido o saldo para análise do exercício em face da ausência de apresentação do extrato bancário devido na competência de dezembro de 2015, conforme segue:
Pelas inconsistências apuradas de saldos contábeis superiores aos documentos apresentados e detectados propõe-se a citação do responsável para que apresente suas
alegações de defesa, juntando documentação compro-

batória hábil e correspondente à ausência com posição
em 31.12.2015.
JUSTIFICATIVA:
Realmente, por um lapso, o extrato bancário da conta
48.856-9 A foi encaminhado o referente ao mês de novembro. Segue em anexo o extrato com o mesmo saldo
referente ao mês de dezembro/2015, bem como os extratos das demais contas mencionadas na Tabela 02 do
RT, doc. 01, devidamente acompanhados da lógica contábil de cada conta, apurando-se da soma dos mesmos
exatamente o valor da divergência apontada, ou seja, R$
157.333,25, motivo pelo qual deve ser afastado o indício
de irregularidade apontado.
Quanto à diferença de RS 212,00 em virtude de uma
OBM cujo prazo de liquidação expirou, existe nota explicativa sobre este ponto devendo ser observado na PCA
do exercício seguinte – 2016 – a regularização da situação.
DA ANÁLISE:
Os gestores relataram que por uma desatenção, o extrato bancário da conta 48.856-9-A foi encaminhado referente ao mês de novembro, assim, foi enviado o extrato com o mesmo saldo referente ao mês de dezembro/2015, bem como os extratos das demais contas
mencionadas na Tabela 02 do RT, doc. 01.
De fato, constatou-se o envio dos extratos pendente nas
justiﬁcativas e peças complementares encaminhadas a
esta Corte de Contas, assim, após análise das justiﬁcativas e documentação encaminhada, veriﬁca-se que registros constantes dos extratos bancários estão de acordos
com os registrados contábeis.
Em relação à diferença de RS 212,00, a defesa relatou
www.tce.es.gov.br

que em virtude de uma OBM cujo prazo de liquidação
expirou e será regularizado na PCA de 2016, assim como
mencionado na nota explicativa sobre este ponto.
Assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
2.2 Permanência de registro contábil além do prazo e
acúmulo de valores a realizar no ativo sem a devida realização (Item 3.2.2.1 do RT 015/2017-2).
Base legal: art. 25 §1º da Lei Complementar 101/2000
c/c art. 87, 88, 89 e 105, §1º da Lei 4.320/64.
Conforme relatado no RT 015/2017-2:
O gestor informa a existência de registros patrimoniais
de direito a adiantamentos de transferências voluntárias
sem a correspondente contrapartida de execução no orçamento e a comprovação do necessário instrumento de
ajuste, além de outra conta registrada a título de “pagamentos indevidos”.
Cada ente da Federação deve regulamentar o seu regime
de adiantamento, observando as peculiaridades de seu
sistema de controle interno, de forma a garantir a correta aplicação do dinheiro público.
Para efeito da Lei de responsabilidade ﬁscal deﬁniu-se
as transferências voluntárias na entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação que não
decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao sistema Único de Saúde – SUS, a título de cooperação, auxílio ou assistência ﬁnanceira, sendo exigido estabelecimento na LDO, e dotação especíﬁca na LOA
e formalização por meio de instrumento de ajuste por
Convênio.
Atualmente a descentralização de recursos por meio de
transferências voluntárias do governo federal tornou-se mais transparente com a implementação do sistema
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SICONV em 2008, por intermédio do qual passou a ser
obrigatório o registro de todos os atos formalizados por
meio de três tipos de ajuste: convênios, contratos
de repasse e termos de parceria para execução de ações
de interesse recíproco, ﬁnanciadas com recursos do orçamento federal.
Com a operacionalização dos convênios sendo realizada integralmente nesse sistema (SICONV), a prestação
de contas dos recursos passou a ser feita concomitantemente com sua execução.
Para o convenente Município de Linhares, CNPJ:
27.167.410/0001-88, em consulta livre ao portal www.
convenios.gov.br revela a existência de assinatura no
exercício de 2015 de dois (02) convênios: o de número 823297/2015 assinado em 23/12/2015 com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com vigência até 30/08/2017 no total de repasse no valor de
R$ 150.052,50 e sob o número 817339/2015 assinado
em 21/12/2015 com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome no valor de repasse em R$
160.256,00.
Entretanto, não se veriﬁca formalização de outros convênios federais no SICONV no exercício de 2015 especíﬁcos
para o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
LINHARES CNPJ: 10.414.835/0001-41, pois no montante
registrado em R$ 5.306.461,66 difere do montante existente no site www.convenios.gov.br em R$310.308,50
(indicando serem relativos a recursos percebidos pelo
Município de Linhares e não do seu Fundo Municipal de
Saúde, sendo aquele valor informado ser relativo apenas
ao Município de Linhares. Ainda, quando confrontados
com a receita de convênios prevista no arquivo BALORC
a rubrica correspondente informa apenas a existência de

previsão inicial/atualizada no exercício, mas sem qualquer registro de realização de receitas durante o exercício de 2015, conforme informa o saldo negativo total de
(R$ 412.000,00).
Visualizam-se conta com registro de direito a receber acumulado na conta de “Adiantamentos de Transferências Voluntárias” no montante relevante de R$
31.109.602,59, sem nenhuma previsão na Lei Orçamentária, conforme demonstra o arquivo BALORC da
PCA/2015, em convênios e/ou contratos e ajustes e respectivos termos de repasse, termos de cooperação, termos de parceria, com ausência de justiﬁcativa e/ou falta
de adequada e necessária informação em Notas Explicativas quanto ao prazo de vigência, do real valor a serem
anualmente recebidos, sejam a título de cooperação, assistência ﬁnanceira ou os destinados ao Sistema Único
de Saúde (SUS), etc. que possibilite o efetivo controle
desta conta no exercício ﬁnanceiro de competência, evitando-se a permanência de pendências nesta conta com
total falta de transparência pelo Fundo Municipal de Linhares, cuja disponibilização de informações referentes
aos convênios é obrigatória.

ais a obrigação dos entes recebedores de fazerem incluir
tais recursos nos seus respectivos orçamentos.
Através do Manual do MCASP, válido para o exercício de
2015, informa para ﬁns contábeis o seguinte procedimento de registro das operações de adiantamento relativas às transferências voluntárias:
Em regra, para as transferências voluntárias o exato procedimento é que o beneﬁciário não deve registrar o ativo
relativo a essa transferência porque não há garantias reais da transferência, exceto quando houver cláusula contratual em instrumento legal de ajuste, como segue:
8.5.2.2. Transferências Voluntárias
Conforme o art. 25 da Lei Complementar nº 101/2000
– Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), entende-se por
transferência voluntária a entrega de recursos correntes
ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência ﬁnanceira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Para o reconhecimento contábil, o ente recebedor deve registrar a receita orçamentária apenas no momento da efetiva transferência ﬁnanceira, pois, sendo uma
transferência voluntária, não há garantias reais da transferência.

Determinou o art. 35 da Lei Federal nº 10.180 de
06/02/200, que quando houver celebração de termo
pactual e no momento da elaboração da LDO e LOA haja a inclusão de previsão de créditos orçamentários da
receita e despesa nos seus respectivos orçamentos anuais, in verbis:

Por esse motivo, a regra para transferências voluntárias é o beneﬁciário não registrar o ativo relativo a essa
transferência.

Art. 35. Os órgãos e as entidades da Administração direta e indireta da União, ao celebrarem compromissos em
que haja a previsão de transferências de recursos ﬁnanceiros, de seus orçamentos, para Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecerão nos instrumentos pactu-

Apenas nos casos em que houver cláusula contratual garantindo a transferência de recursos após o cumprimento de determinadas etapas do contrato, o ente beneﬁciário, no momento em que já tiver direito à parcela dos
recursos e enquanto não ocorrer o efetivo recebimento
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a que tem direito, deverá registrar um direito a receber
no ativo. (g.n.)
O atual registro das transferências voluntárias se encontra em desacordo com a dotação consignada no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Linhares do
exercício de 2015 quando se analisa o conteúdo do Decreto nº 6.170/2007, que instituiu o Sistema de Gestão
de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV e o Portal
de Convênios do Governo Federal (www.convênios.gov.
br), de acesso livre e com a regulamentação da Portaria
Interministerial MP/MF/CGU 507/2011 DE 28/11/2011,
dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão,
da Fazenda e do Chefe da Controladoria-Geral da União,
em seu art. 12, disciplina o registro contábil do termo
pactual, cuja duração ultrapasse um exercício ﬁnanceiro
entre os convenentes e assim estabelece:
Art. 12. Nos instrumentos regulados por esta Portaria,
cuja duração ultrapasse um exercício ﬁnanceiro, indicar-se-á o crédito e respectivo empenho para atender à
despesa no exercício em curso, bem como cada parcela
da despesa relativa à parte a ser executada em exercício
futuro, mediante registro contábil.
Parágrafo único. O registro a que se refere o caput acarretará a responsabilidade de o concedente incluir em
suas propostas orçamentárias dos exercícios seguintes a
dotação necessária à execução do convênio.
Art. 53. Os convenentes deverão disponibilizar, por meio
da internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato do convênio ou outro
instrumento utilizado, contendo, pelo menos, objeto, a
ﬁnalidade, os valores e as datas de liberação e detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, e disponibilização do extrato na Internet poderá ser suprida
com a inserção de link na página oﬁcial do órgão ou entidade convenente que possibilite acesso direito ao Portal de Convênios.

ção da Prestação de Contas perante o órgão federal, ou
pelo cancelamento ou pelo arquivamento da transferência. Nesse caso, os recursos já foram recebidos em exercícios anteriores e aplicados e estão dependentes de
aprovação.

As transferências dos tipos Convênio, Contrato de Repasse e Termo de Parceria (Lei 9.790/1999) deverão ser cadastradas utilizando o sistema SICONV.
A Macrofunção – Manual do SIAFI – com procedimentos
de Encerramento Exercício 02.03.18 versão 11.12.2015
versão 11.12.2015 a nível de SISTEMA INTEGRADO DE
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL SIAFI quanto aos demais créditos e valores a curto prazo
da conta 1.1.3.1.1.04.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS instrui que conterá registro
dos valores relativos a adiantamentos de recursos ﬁnanceiros formalizados por transferências voluntárias formalizadas por convênios e instrumentos congêneres, os
quais não tiveram ainda a prestação de contas aprovada.

Assim, independentemente da veriﬁcação das condições
da LRF, LDO, para a celebração do ajuste, e posteriormente na LOA a previsão orçamentária de contrapartida,
é certo que somente nos casos em que houver cláusula
contratual garantindo a transferência de recursos, após
o cumprimento de determinadas fases (proposição, celebração/formalização/publicação, execução e prestação de contas) do contrato, o ente beneﬁciário, no momento em que já tiver direito à parcela dos recursos e
enquanto não ocorrer o efetivo recebimento a que tem
direito, deverá o convenente registrar um direito a receber no ativo. Logo, o instrumento de ajuste deve ser indicado e relacionado na presente PCA/2015, bem como
informação da respectiva aprovação/desaprovação da
prestação de contas respectiva pelos órgãos respectivos.

a) E, com a prova da inadimplência efetiva ou suspensa, o
saldo desta conta deverá corresponder ao somatório dos
saldos das contas 81221.01.02 = CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A COMPROVAR + 81221.01.03 =
CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A APROVAR + 81221.01.06 = CONVENIO E INSTRUMENTOS CONGENERERES EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA + 81221.01.07
= CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES EM INADIMPLÊNCIA SUSPENSA.

Portanto, além de ser acompanhado pelos gestores a celebração/formalização do ajuste, o cronograma e o momento exato em que já tiver direito ao recebimento da
parcela dos recursos no exercício ou exercícios seguintes, visto que o saldo do exercício anterior está se acumulando extrapolando-se limites os legais, presumindo-se existência de obrigação contratual bilateral e orçamentária das partes concedente e convenente que devem constar necessariamente em Notas Explicativas.

b) Os valores apropriados deverão ser registrados como
Variação Patrimonial Diminutiva ou pela incorporação
de um bem. O registro da baixa deste adiantamento deverá ocorrer concomitantemente ao registro da aprova-

No caso vertente, há o registro do movimento a débito de R$ 5.306.461,66 no exercício de 2015, provocando
impacto no grupo do Ativo Financeiro no exercício, pois
ainda está pendente na contabilidade o registro da recei-
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ta orçamentária para que esse recurso possa ser efetivamente utilizado, sem indicação da correspondente conta
de receita/variações passivas e/ou o movimento a crédito no arquivo BALVER/Balanço Patrimonial do exercício
atual; assim como não constam registros de efetivo recebimento durante o exercício de 2015 que justiﬁcasse o
lançamento efetuado na contabilidade, e realizado desde o exercício anterior, com o saldo na conta de “Adiantamento de Transferências Voluntárias” no valor do total
de R$ 25.803.140,93, este registrado a título de “PAGAMENTOS INDEVIDOS”, cujos valores dos recursos são para serem, impreterivelmente, arrecadados e executados
no exercício de competência da receita e com o mínimo
de risco de não serem efetivamente recebidos e devidamente aplicados e aprovados.
Portanto, conclui-se haver pendências com impacto nas
contas do Fundo Municipal de Saúde de Linhares:
1 – Quando há acúmulo de saldo de registros de DIREITO A RECEBER sem a necessária previsão orçamentária
e/ou de execução da receita/baixa das transferências
voluntárias, no valor de R$ 5.306.461,66 durante o exercício de 2015, além da impossibilidade de fácil consulta
ao extrato do convênio ou outro instrumento congênere
utilizado, contendo, pelo menos, objeto, a ﬁnalidade, os
valores e as datas de liberação e detalhamento da aplicação dos recursos correspondentes;
2 – Quando ocorrem acúmulos de registros em conta
contábil código 113119900001 - PAGAMENTOS INDEVIDOS, pressupondo-se serem relativas às prestações
de contas de convênios ainda não aprovadas por órgãos
concedentes no total de acumulado desde o exercício
anterior à presente análise, mas com transferência do
saldo de 2014 para o exercício de 2015 no valor de R$

25.784.399,09.
Visto que uma permanência de valores a realizar no ativo
sem a devida realização, presume-se ausência de acompanhamento do processo de concessão e aprovação de
contas e providências para o adequado recebimento de
direitos e de indevido acúmulo de registros de contas relativas a “pagamentos indevidos” no Balanço Patrimonial do exercício de 2015 ensejam medidas a serem tomadas e que, tais fatos, em última análise, revelam distorções nos resultados orçamentário, ﬁnanceiro e patrimonial, dessa forma, sugere-se a citação dos responsáveis para que apresentem razões de justiﬁcativa e encaminhem documentação comprobatória do ajuste que
julgarem necessárias para a elucidação das inconsistências apontadas.
JUSTIFICATIVA:
Efetivamente houve um problema de lançamento contábil referente a convênios ﬁrmados pelo município com
instituições ﬁlantrópicas que gerou as inconsistências
apontadas nos valores respectivos de R$ 5.306461,66 Direitos a Receber, conta contábil 11311030000 – adiantamentos de transferências voluntárias e R$ 25.784.399,09
Pagamentos Indevidos – conta contábil 113119900001.
Uma vez ultrapassado o exercício e ciente do problema,
a atual gestão tomou as providências para a regularização contábil da situação da seguinte forma:
1 – Quanto ao valor de R$ 25.784.399,09 Pagamentos
Indevidos – conta contábil 113119900001, foi gerado o
processo administrativo nº 012861/2017, doc. 02, no
qual a responsável pelo Setor de Contabilidade do município, solicitou ao atual Responsável pelo Fundo M.
de Saúde, e o mesmo autorizou, que fossem tomadas
www.tce.es.gov.br

as medidas necessárias para a regularização da situação apontada, o que efetivamente ocorreu, conforme se
apura no razão contábil da conta, doc. 03, demonstrando
não mais existir o saldo no valor apontado no RT, e sim, o
valor zerado para a referida conta;
2 – Da mesma forma se encontra em fase de regularização o valor de R$ 5.306461,66 Direitos a Receber, conta
contábil 11311030000 – adiantamentos de transferências voluntárias, cuja situação está sendo tratada no processo administrativo nº 018545/2017, onde a também
responsável pelo Setor de Contabilidade do Município
solicitou autorização semelhante para a regularização,
doc. 04, no entanto, o processo ainda se encontra em
fase de tramitação e não chegou a um desfecho ﬁnal, o
que fatalmente ocorrera, assim como o anterior.
Assim, por todo o exposto e diante da demonstração que
as situações irregularidades demonstradas pelo RT tiveram origem em situações contábeis que já se encontra
resolvido quanto ao valor de R$ 25.784.399,09 e em fase
de regularização do valor de R$ R$ 5.306461,66, devem
ser afastados os presentes indícios de irregularidade.
DA ANÁLISE:
A defesa relata que realmente houve um problema de
lançamento contábil referente a convênios ﬁrmados
pelo município com instituições ﬁlantrópicas que gerou as inconsistências apontadas nos valores respectivos de R$ 5.306461,66 Direitos a Receber, conta contábil
11311030000 – adiantamentos de transferências voluntárias e R$ 25.784.399,09 Pagamentos Indevidos – conta
contábil 113119900001.
Assim, ciente do problema, a atual gestão tomou providências para a regularização da divergência contábil.
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Primeiramente, em relação valor de R$ 25.784.399,09 na
conta contábil 113119900001 - Pagamentos Indevidos, a
defesa relatou que foi gerado o processo administrativo
nº 012861/2017, doc. 02, no qual a responsável pelo Setor de Contabilidade do município, solicitou ao atual Responsável pelo Fundo M. de Saúde, e o mesmo autorizou,
que fossem tomadas as medidas necessárias para a regularização da situação apontada.
De fato, constatou-se que os ajustes foram realizados,
pois veriﬁcou-se que foi aberto o processo administrativo nº 012861/2017 para regularizar tal divergência e
encaminhado o razão da conta contábil 113119900001
- Pagamentos Indevidos, doc. 03, demonstrando a movimentação e o saldo zerado da referida conta.
Quanto ao valor de R$ 5.306461,66 na conta contábil
11311030000 – Adiantamentos de Transferências Voluntárias, a defesa descreveu que situação está sendo tratada no processo administrativo nº 018545/2017, onde
o responsável pelo Setor de Contabilidade do Município
solicitou autorização semelhante para a regularização,
doc. 04, no entanto, o processo ainda se encontra em fase de tramitação e não chegou a um desfecho ﬁnal.
Assim, como a própria defesa relatou que “o processo
ainda se encontra em fase de tramitação e não chegou a
um desfecho ﬁnal”, não foi possível veriﬁcar se a divergência foi sanada, pois não foi enviado nenhuma documentação. A defesa até fez referência ao suposto doc.
04, mas não consta nos autos o referido documento.
Assim, sugere-se acolher parcialmente esta irregularidade, visto que foi atendia em parte a divergência levantada.
2.3 Não conformidade quanto aos bens em almoxarifa-

do, entre saldo de inventário físico e saldo contábil patrimonial (Item 3.2.3.1 do RT 015/2017-2).
Base legal: arts. 37 caput da Constituição Federal c/c 94
a 96 da Lei 4.320/64.
Conforme relatado no RT 015/2017-2:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, [...] e eﬁciência [...].
Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de
caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um dêles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.
Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis
terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na
contabilidade.
Enquanto o Balanço Patrimonial registrou o valor de
R$10.951.484,57 para bens em estoque, entretanto, o
inventário físico anual dos bens em almoxarifado apresentado demonstra o valor de R$5.454.639,70 (arquivo
02_INVALM) resultando na diferença de registro contábil
não autorizando o registro contábil ao setor de contabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Linhares a maior
no total de R$ 5.496.844,87.
Apesar de o arquivo RESAMC tratar da Unidade Gestora
Fundo Municipal de Saúde de Linhares e informar também o valor de R$ 5.451.639,70, que também é divergente em R$ 3.000,00, demonstra-se ineﬁciência nos
controles adotados e inadequação contábil pela ausência de apresentação de levantamento original (contendo
www.tce.es.gov.br

a assinatura da competente nomeação de comissão de
inventário físico) elaborado por comissão especialmente
designada para a tarefa (ao invés de conter a atual assinatura do gestor e do contador neste arquivo RESAMC),
visto que esse fato impede a válida e adequada análise
contábil dos bens do Fundo de Saúde por faltar a necessária conﬁabilidade, ﬁdedignidade e legalidade aos registros realizados pelos competentes setores de Almoxarifado e Contabilidade.
Há visível incompatibilidade entre o inventário de Bens
em Almoxarifado e o saldo representado no Balanço Patrimonial do exercício em análise, devendo ser realizado
o envio de levantamento original do inventário de bens
de estoque/almoxarifado elaborado no exercício e assinado pela Comissão de Inventário especíﬁca da unidade
administrativa junto com o ato de designação de competência para o exercício de 2015.
Assim, considerando que os valores registrados nos documentos apresentados são divergentes e, por sua vez,
devem cumprir com a legislação, é necessária a citação
do responsável para apresentar as justiﬁcativas, esclarecendo a situação encontrada.
JUSTIFICATIVA:
Procede a aﬁrmativa contida no RT, no entanto, a divergência apontada no valor de R$ 5.496.844,87 ocorreu por um erro de geração do Sistema Informatizado
de Contabilidade, que registrou as entradas no Balancete Contábil de Veriﬁcação das aquisições dos produtos
abaixo relacionados, no entanto, não registrou as referidas entradas nos arquivos INVALM e RESAMC, a saber:
CONTA CONTÁBIL
115610500000
115610800000
Total

PRODUTO
VALOR R$
Medicamentos e Materiais Hospitalares 5.395.400,56
Materiais a Classiﬁcar
101.444,31
5.496.844,87
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Assim, quando se soma o valor dos referidos produtos, ou seja, R$ 5.496.844,87 ao valor do saldo ﬁnal
demonstrado nos arquivos RESAMC e INVALM que é
de R$ 5.454.639,70, se obtém exatamente o valor que
consta registrado no BALPAT e no BALVER que é de R$
10.951.484,57.
Diante disto, foi apresentado o problema aos Setores de
Contabilidade e Controladoria da atual gestão do município, que solicitou explicações da empresa E&L fornecedora do Sistema Informatizado de Contabilidade, bem
como providências no sentido de que tais inconsistências sejam regularizadas na Prestação de Contas Anual de 2017, devendo, portanto, ser afastado o presente
indício de irregularidade, uma vez que está se demonstrando a origem do problema e também ﬁcando esclarecido que contabilmente os valores se encontram registrados, conforme docs. 05 e 06, razão contábil das contas constantes da tabela, devendo ser afastado o presente indício de irregularidade e demandado como ponto
de controle e observação da PCA de 2017 do Fundo Municipal de Saúde.
DA ANÁLISE:
A defesa relata a divergência apontada no valor de R$
5.496.844,87 ocorreu por um erro de geração do Sistema Informatizado de Contabilidade, que registrou as entradas no Balancete Contábil de Veriﬁcação das aquisições dos produtos, mas não registrou as referidas entradas nos arquivos INVALM e RESAMC.
Portanto, diante do ocorrido, a atual gestão apresentou
o problema aos Setores de Contabilidade e Controladoria da atual gestão do município, que solicitou explicações da empresa E&L fornecedora do Sistema Informatizado de Contabilidade, bem como providências no sen-

tido de que tais inconsistências sejam regularizadas na
Prestação de Contas Anual de 2017.

apenas um gestor dentre 03 (três), com a seguinte conclusão:

Com o objetivo de demonstrar que os valores registrados no Balanço Patrimonial estão de acordo com o inventário, a defesa encaminhou o razão contábil das contas 115610500000 - Medicamentos e Materiais Hospitalares e 115610800000 - Materiais a Classiﬁcar, com os
valores de R$ 5.395.400,56 e R$ 101.444,31, respectivamente.

5. PARECER CONCLUSIVO

Portanto, quando se soma o valor dos referidos produtos, ou seja, R$ 5.496.844,87 ao valor do saldo ﬁnal
demonstrado nos arquivos RESAMC e INVALM que é
de R$ 5.454.639,70, se obtém exatamente o valor que
consta registrado no BALPAT e no BALVER que é de R$
10.951.484,57.
Assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
2.4 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a
prestação de contas anual (Item 3.3.1 do RTC 015/20172).
Base legal: art. 37 caput c/c art. 76 da Constituição Estadual; art. 54 e 55, §2º da LC 100/2000; art. 11 e 13
da Lei Municipal nº 3340/2013; (art. 135, § 4º e 138, §
3º do RITCEES, art. 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015).
Conforme relatado no RTC 015/2017-2:
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido no Anexo 03 da Instrução Normativa
nº 28/2013, encaminhado pelo gestor na presente Prestação de Contas, veriﬁcou-se a existência do Relatório
de Controle Interno – RELUCI, processo nº 06867/20178, emitido pelo órgão de Controle Interno se referindo à
www.tce.es.gov.br

“A Instrução Normativa SCI nº 004/2013, versão 02, dispõe que o Departamento de Contabilidade deverá enviar
a UCCI até o dia 1 (um) de março do ano subsequente todos os documentos da Prestação de Contas Anual para
análise. Entretanto, até a data da emissão deste relatório tais informações não foram apresentadas, impossibilitando uma análise nas peças contábeis.
Portanto, respaldados unicamente nas auditorias pontuais realizadas no exercício de 2015, torna-se inviável,
desproporcional e até mesmo irresponsável, emitir qualquer opinião sobre os atos de gestão da unidade em exame sem comprovação suﬁciente para fundamentá-la.
Linhares, 28 de março de 2016.
JORDANA RODRIGUES FERRAZ
Controladora Geral” (g.n.)
O Relatório de Justiﬁcativas traz em seu conteúdo as seguintes informações:
A esse respeito, a Resolução TC 227 de 25 de agosto de
2011 determina o seguinte:
Art. 2°. Determinar aos Poderes e órgãos do Estado e dos
Municípios do Espírito Santo, que ainda não tenham implantado sistema de controle interno, que o façam até
o mês de agosto/2013, mediante lei especíﬁca, observando as recomendações apresentadas no Guia mencionado no artigo anterior. (Redação dada pela Resolução
TC nº 257/2013).
§1°. Os Poderes e órgãos citados no caput deste artigo
que já haviam implantado o sistema de controle interSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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no antes da edição da Resolução n° 227/2011, ou que
tenham implantado em desacordo com as recomendações apresentadas no “Guia” citado no artigo anterior,
deverão adotar as medidas necessárias à adequação de
sua legislação, no prazo estabelecido no caput. (Redação dada pela Resolução TC nº 257/2013).

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

§ 2°. A falta de instituição e manutenção do sistema de
controle interno poderá ensejar à irregularidade das
contas e/ou a emissão de parecer prévio contrário à
sua aprovação, sem prejuízo das penalidades previstas
em lei ao respectivo responsável, por omissão no seu dever legal. (Redação dada pela Resolução TC nº 257/2013)
(g.n.)

Portanto, relativamente ao determinado no Anexo 12
da Instrução Normativa 28/2013, vigente à época do encaminhamento destas contas, estabeleceu os requisitos
mínimos a serem observados no Relatório e Parecer do
Controle Interno, acerca das contas dos administradores
e demais responsáveis de despesas, o que se constata
não atendido pelo relatório constante do arquivo RELUCI
encaminhado na presente prestação de contas.

Em consulta à legislação do Município de Linhares observa-se que o sistema de controle interno é regido através
da Lei Municipal nº 3340/2013 de 19/08/2013 que dispõe sobre a organização e estrutura da unidade central
de controle interno do poder executivo, cria cargos efetivos e em comissão, e dá outras providências.
O Decreto Municipal nº 1.825/2013 aprovou em
16/12/2013 a Instrução Normativa nº 004/2013, cuja
competência e prazo de encaminhamento à Unidade
Controle Interno foi previsto no item 5.2 como segue:
O Art. 74 da Constituição Federal de 1988 determina que
os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão,
de forma integrada, sistema de controle interno.
E, o artigo 82 caput e §2 º da Lei Complementar 621/2012
é taxativo ao estabelecer que,
Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o dis-

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

A LRF ao estabelecer normas de ﬁnanças públicas voltadas para a gestão ﬁscal, com amparo no Capítulo II, do
Título VI da Constituição, mantendo de forma integrada,
sistema de controle interno com os demais poderes, cuja
responsabilidade na gestão ﬁscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas
públicas, entretanto, não se deu na presente PCA/2015 a
necessária ênfase ao controle disposto no art. 54, parágrafo único e art. 59 e incisos da LC 101/2000 pela Unidade de Controle Interno.
Ademais, é de se perguntar se há validade do Relatório
da Gestão Fiscal - RGF do Fundo Municipal de Saúde de
Linhares? É ausente na IN SCI Nº 004/2013 do Município
de Linhares quanto ao encaminhamento do RGF. Visto
que não poderia ter sido obrigatoriamente assinado pela pessoa deﬁnida no parágrafo único do art. 54 da LRF,
cujo conteúdo é especiﬁcado no seu art. 55, com a publicação conforme determina o §2º em até trinta dias após
www.tce.es.gov.br

o encerramento do período anual (quadrimestral) a que
corresponder, visto que o órgão de controle Interno com
as suas atribuições e competência não recebeu em prazo razoável os necessários documentos balizadores da
PCA/2015 para a análise e parecer conclusivo.
Desta forma, sugere-se a citação do responsável para
que apresente processo e documentos solicitados ao
Fundo Municipal de Saúde de Linhares - PCA/2015 - e
razões de justiﬁcativa em relação à falta de recebimento
da Prestação de Contas Anual do exercício de 2015 para análise da gestão de todos os envolvidos na execução
das despesas (no prazo regulamentar) previsto no item
5.2 Das Responsabilidades e 6.2 Dos Procedimentos, da
citada Instrução Normativa SCI nº 004/2013 do Município de Linhares (sem cópia nos autos), ao encaminhamento de cópia do documento Relatório da Gestão Fiscal
- RGF e de relatório e parecer do controle interno de forma conclusiva com os elementos mínimos estabelecidos
no Anexo 12 da Instrução Normativa TC nº 28/2013 alterada pela Instrução Normativa TC nº 33/2014.
JUSTIFICATIVA:
Inicialmente há de se registrar que o título do subitem
3.3.1 (ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a prestação de contas anual), não guarda nenhuma consonância com o texto do RT, pois, não compete a responsável ora defendente se manifestar (i) por quais razões e
circunstâncias o Relatório do Controle Interno se referiu
à apenas um Gestor e não aos 03 (três); (ii) porque razões também o RELUCI não teria atendido ao disposto
no Anexo 12 da IN 28/2013; (iii) porque a UCCI não deu
a necessária ênfase ao controle disposto no art. 54, parágrafo único e art. 59 e incisos da LC 101/2000; (iv) no
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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que o RT se refere ao questionamento quanto à validade e assinatura contidas no Relatório de Gestão Fiscal do
Fundo Municipal de Saúde, causa espécie tal aﬁrmativa,
e entendemos que há um verdadeiro e grande equívoco
por parte do Auditor que elaborou o RT, uma vez que o
artigo 54 da Lei Complementar 101/2000 – LRF, deﬁne ali
por quem será emitido o Relatório de Gestão Fiscal e sua
periodicidade, senão vejamos:

crer que mais uma vez houve interpretação e aplicação
equivocada da norma por parte do subscritor do RT, pois,
quando o parágrafo único do mesmo artigo 54 diz:

Art. 54. Ao ﬁnal de cada quadrimestre será emitido pelos
titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo:

Está implícito que o legislador disse que o RGF seria assinado pelas as autoridades responsáveis pelas administração ﬁnanceiras dos Poderes e Órgãos referidos nos incisos I a IV do art. 54, e não por responsáveis por gestão
de fundos contábeis como o Fundo M. de Saúde, pois,
estes já tem as suas execuções orçamentárias e ﬁnanceiras contidas de forma consolidada no RGF do Poder
Executivo.

I - Chefe do Poder Executivo;
II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou
órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo;
III - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou órgão decisório equivalente,
conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário;
IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados.
Ou seja, o legislador incluiu tão somente os chefes de
Poder (Executivo, Legislativo e Judiciário) e órgãos relacionados no art. 20 do mesmo diploma legal, como os
responsáveis pela emissão de Relatório de Gestão Fiscal
– RGF, não abarcando, portanto, como quer fazer crer
o auditor subscritor do RT em apreço, os Fundos meramente contábeis como é o Caso do Fundo Municipal de
Saúde, sendo assim, totalmente descabida e sem nexo a
aﬁrmativa quanto à validade do RGF do Fundo Municipal
de Saúde, inclusive quanto à menção às suas assinaturas,
uma vez que este sequer existe.
Por último, quanto a esta abordagem ainda, queremos

Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração ﬁnanceira e pelo controle interno, bem como por outras deﬁnidas por ato próprio de cada Poder ou órgão referido
no art. 20.

Lado outro, ao se analisar a conclusiva do RT quanto a
este item, constatasse o seguinte: desta forma, sugere-se a citação do responsável para que apresente processo e documentos solicitados ao Fundo Municipal de Saúde de Linhares - PCA/2015 - e razões de justiﬁcativa em
relação à falta de recebimento da Prestação de Contas
Anual do exercício de 2015 para análise da gestão de todos os envolvidos na execução das despesas (no prazo
regulamentar) previsto no item 5.2 Das Responsabilidades e 6.2 Dos Procedimentos, da citada Instrução Normativa SCI nº 004/2013 do Município de Linhares (sem
cópia nos autos), ao encaminhamento de cópia do documento Relatório da Gestão Fiscal - RGF e de relatório e
parecer do controle interno de forma conclusiva com os
elementos mínimos estabelecidos no Anexo 12 da Instrução Normativa TC nº 28/2013 alterada pela Instrução
Normativa TC nº 33/2014.
www.tce.es.gov.br

Como se observa, a sugestão do Auditor, de forma inequívoca, considerando tudo já exposto, foi para que a citação fosse feita ao responsável pela UCCI e não aos responsáveis pelo Fundo Municipal de Saúde como efetivamente aconteceu.
Contudo, considerando que no mesmo Relatório a UCCI aﬁrma em seu item 5 que: A Instrução Normativa SCI
nº 004/2013, versão 02, dispõe que o Departamento
de Contabilidade deverá enviar a UCCI até o dia 1 (um)
de março do ano subsequente todos os documentos da
Prestação de Contas Anual para análise. Entretanto, até a
data da emissão deste relatório tais informações não foram apresentadas, impossibilitando uma análise nas peças contábeis. Portanto, respaldados unicamente nas auditorias pontuais realizadas no exercício de 2015, torna-se inviável, desproporcional e até mesmo irresponsável,
emitir qualquer opinião sobre os atos de gestão da unidade em exame sem comprovação suﬁciente para fundamentá-la, o responsável se manifesta na forma descrita abaixo.
Quanto ao fato da PCA não ter sido encaminhada à UCCI no prazo previsto na SCI nº 004/2013, ocorre, que em
virtude de diversas alterações introduzidas por esta Corte na forma de Apresentação das PCA’s, alterações estas
levadas a cabo por meio da Instrução Normativa 034, de
02 de junho de 2015, a empresa que fornece o Sistema
Informatizado de Contabilidade apresentou enormes diﬁculdades para adequar o sistema contábil àquilo que
desejava esta Corte, inclusive, em virtude também de alterações e adequações que o próprio Tribunal foi fazendo após a edição da IN 34, uma vez que em 2016 referente a 2015 seria a primeira PCA enviada de forma eletrônica, ou seja, por se tratar de uma sistemática nova,
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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nem mesmo o TC tinha ainda uma ferramenta totalmente pronta, quanto mais as empresas que fornecem os sistemas, que além de desenvolverem uma nova ferramenta, tiveram que ir ajustando esta ferramenta às alterações que o TC foi introduzindo para torná-la tecnologicamente viável.

para a Controladoria, esta estaria com dados imprecisos,
motivo pelo qual não foi encaminhada no prazo previsto.

Assim, não foi possível que o Departamento de Contabilidade encaminhasse para a Controladoria a PCA no prazo estipulado, quando este dependia de ajustes no Sistema informatizado de Contabilidade por parte da empresa fornecedora do mesmo para a geração dos arquivos
previstos na IN 34/2015, no entanto, por sua vez, a empresa E&L alegava que o TC ainda estaria fazendo ajustes
na sua ferramenta o que a impedia de liberar a versão ﬁnal para a geração dos arquivos que compõe a PCA, citando as seguintes situações para comprovar as suas alegações, conforme se extrai do sítio eletrônico desta Corte, ﬁgura 01² abaixo demonstrada:

Por outro lado, ao se analisar, o RELUCI encaminhado pela Controladoria junto com a PCA, em que pese a Controladora ter aﬁrmado no item 5 do mesmo que em virtude do não envio da PCA no prazo previsto na SCI nº
004/2013, que seria em 01/03/2016, não ter sido possível emitir uma opinião sobre os atos de gestão, necessário se faz algumas considerações, a saber:

1 – Arquivo XSD para validação dos arquivos XML enviados,
disponibilizado em 01/03/2016;
2 – Orientação Técnica 01, disponibilizada em 17/03/2016;
3 – Anexo I da Instrução Normativa TC nº 34/2015, disponibilizada em 9/03/2016; e
4 – Anexo II da Instrução Normativa TC nº 34/2015, disponibilizada em
31/03/2016.

Observe-se que as alterações 3 e 4 disponibilizadas pelo TC foram respectivamente em 29/03/2016 e
31/03/2016, ou seja, a última ocorreu no último dia de
prazo para o envio da PCA para o Tribunal, sendo que o
prazo que o Departamento de Contabilidade teria para
encaminhar a PCA para a Controladoria era 01/03/2016.
Assim, por todo o exposto, caso o Departamento de Contabilidade tivesse encaminhado a PCA em 01/03/2016

A ﬁgura 01 abaixo transcrita (print da tela do sistema
Cidades do TCEES), comprova as situações 1 a 4 acima
elencadas.
(...).

O RELUCI contém 27 páginas e elementos suﬁcientes para a emissão de uma opinião sobre as contas, mesmo
que fosse pela sua não aprovação, pois, do mesmo é possível extrair no Anexo I, que foram avaliados os seguintes
Pontos de Controle: 1.1 – Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária, compreendendo análises sobre as seguintes
questões: avaliação atuarial, item 1.1.2; déﬁcit orçamentário – medidas de contenção; item 1.1.5 e disponibilidades ﬁnanceiras – depósitos e aplicação, item 1.1.6. Ainda no Ponto de Controle 1.2 – Gestão Patrimonial foram
analisadas situações como: disponibilidades ﬁnanceiras
– depósitos e aplicação item 1.2.1; disponibilidades ﬁnanceiras – RPPS – contas especíﬁcas, item 1.2.2; disponibilidades ﬁnanceiras – RPPS - limites e condições de
proteção e prudência nas aplicações, item 1.2.3; disponibilidades ﬁnanceiras – RPPS – vedações, item 1.2.4; RPPS
– registro contábil – provisões matemáticas, item 1.2.5 e
dívida ativa e demais créditos tributários – cobrança regular, item 1.2.6. Já no Ponto de Controle 1.3 – Demais
Atos de Gestão foi analisada a questão relativa a pessowww.tce.es.gov.br

al – teto, item 1.3.4 e segregação de funções, item 1.3.5;
Que a construção do RELUCI não se dá tão somente
após o elaboração da PCA, mas, ao decorrer de todo o
ano, como bem consta do mesmo em seu item 4, demonstrando as auditorias e demais ações que a Controladoria desenvolveu durante o exercício em questão, inclusive citando os seguintes Relatórios de Auditorias; RA/SCI nº 001/2015, processo administrativo
nº 25962/2013; RA/SCI nº 005/2015, processos administrativos nº 14620/2014, 16801/2014, 12485/2014,
8139/2014, 20839/2014, 18247/2014, 24084/2014,
21881/2014, 22912/2014, 16081/2014 e 7041/2014;
RA/SCI nº 002/2015, processo administrativo nº
004091/2013; RA/SCI nº 003/2015, processo administrativo nº 004381/2013 e RA/SCI nº 004/2015, processo
administrativo nº 04383/2013;
Que a Sra. Secretária ora justiﬁcante na qualidade de
gestora não tinha opção de atuação diante do quadro
que se mostrava, ou seja, o Departamento de Contabilidade aﬁrmando que não tinha como enviar a PCA até
01/03/2016 para a Controladoria em virtude do Sistema
Informatizado de Contabilidade ainda não se encontrar
apto a gerar os arquivos de forma consistente; a empresa E&L, fornecedora do Sistema, dizendo que em virtude
de alterações ainda em curso por parte do TC - conforme
relatado acima e demonstrado na ﬁgura 01 – não tinha
como liberar o executável com a versão ﬁnal do Sistema
para a geração da PCA de forma consistente e a Controladoria que se negou a emitir uma opinião sobre as contas em virtude do não recebimento da PCA no prazo prevista de 01/03/2016.
Assim, se o fato de não constar do RELUCI opinativo ﬁnal
quanto à regularidade das contas se constitui uma irreSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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gularidade, esta, sob hipótese alguma, pode ser atribuída a gestora justiﬁcante, uma vez que este, pelos motivos acima alegados, não poderia por instrumento de
força determinar que a Controladoria o ﬁzesse, uma vez
que esta como Unidade Central de Controle Interno –
UCCI, é um órgão de atuação independente da vontade
do Secretário.
No mais, ainda há que se levar em consideração que irregularidade idêntica foi apontada no Relatório Técnico 00517/2016-7, (PROCESSOS:TC 3787/2016-9 APENSOS (01052/2015-4 E 01053/2015-9), que cuidaram exatamente das Contas de Prefeito da Prefeitura de Linhares também de 2015, sendo apresentada justiﬁcativa semelhante e sendo a mesma afastada, conforme consta da Manifestação Técnica 00966/2017-1, caminhando
no mesmo sentido o Parecer 03553/2017-7, do Ministério Público de Contas, vindo a referida PCA receber o
Parecer Prévio 00084/2017-3 - ainda não disponibilizado - pela sua aprovação na Sessão Plenária do dia 15 de
agosto do ano em curso, devendo ser dispensado o mesmo entendimento e ser a presente irregularidade afastada, considerando que o Gestor em nada contribuiu para
que a mesma existisse, ainda mais considerando que no
RELUCI existem elementos suﬁcientes para a emissão de
Parecer de forma opinativa, preferindo a Controladoria,
no entanto, não emitir a sua opinião, fato que não pode
ser atribuído a defendente e afastado o presente indício
de irregularidade.
DA ANÁLISE:
A defesa apresenta diversas justiﬁcativas, entre elas, que
em virtude de diversas alterações introduzidas por esta Corte na forma de Apresentação das PCA’s, alterações estas levadas a cabo por meio da Instrução Norma-

tiva 034, de 02 de junho de 2015, a empresa que fornece o Sistema Informatizado de Contabilidade apresentou enormes diﬁculdades para adequar o sistema contábil àquilo que desejava esta Corte, inclusive, em virtude
também de alterações e adequações que o próprio Tribunal foi fazendo após a edição da IN 34, uma vez que
em 2016 referente a 2015 seria a primeira PCA enviada
de forma eletrônica. Assim, não foi possível que o Departamento de Contabilidade encaminhasse para a Controladoria a PCA no prazo estipulado.
A defesa ainda cita o Relatório Técnico 00517/2016-7,
(PROCESSOS:TC 3787/2016-9 APENSOS (01052/2015-4 E
01053/2015-9) que apontou irregularidade idêntica nas
Contas da Prefeitura de Linhares também de 2015, sendo apresentada justiﬁcativa semelhante e sendo a mesma afastada, conforme consta da Manifestação Técnica
00966/2017-1, caminhando no mesmo sentido o Parecer 03553/2017-7, do Ministério Público de Contas.
Texto da Manifestação Técnica 00966/2017-1 (Processo TC 3787/2016-9) item 2.5 AUSÊNCIA DE OPINIÃO DO
CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL:
ANÁLISE: a defesa apresentou justiﬁcativas, alegando
que o atraso na apresentação da prestação de contas
anual ao controle interno pela contabilidade do município se deu principalmente “em virtude das diversas alterações introduzidas por esta Corte na forma de Apresentação das PCA’s, alterações estas levadas a cabo por
meio da Instrução Normativa 034/2015, de 02 de junho
de 2015, a empresa que fornece o Sistema Informatizado
de Contabilidade apresentou enormes diﬁculdades para adequar o sistema contábil àquilo que desejava esta
Corte”.
www.tce.es.gov.br

Argumentou também a defesa, que a construção do relatório do controle interno (RELOCI) não se dá tão somente após a elaboração da PCA, mas, no decorrer de todo o
ano, como bem consta do mesmo, demonstrando as auditorias e demais ações que a Controladoria desenvolveu durante o exercício em questão e que, ele contém 52
páginas e elementos suﬁcientes para a emissão de uma
opinião sobre as contas, mesmo que fosse pela sua não
aprovação, pois, do mesmo é possível extrair no Anexo I
que foram avaliadas questões como: LDO, item 1.1; gestão ﬁscal, ﬁnanceira e orçamentária, item 1.2; gestão patrimonial, item 1.3; limites constitucionais e legais, item
1.4, dos quais constam: despesas com pessoal – limite,
1.4.2; Educação - aplicação mínima, 1.4.31; Educação
– remuneração dos proﬁssionais do magistério, 1.4.32;
Saúde – aplicação mínima, 1.4.34, dentre tantos outros.
Quanto ao pronunciamento do gestor atestando ter tomado conhecimento das conclusões contidas no Parecer
Conclusivo, alega a defesa que, embora não tenha opinativo ﬁnal sobre a regularidade das contas ou não, ele
contém elementos suﬁcientes nas suas 52 páginas sobre
as quais o gestor entendeu por bem tomar conhecimento, como os itens 3 – Análise das Contas e 4 – Atividades
Executadas no Exercício.
Diante de todo o exposto, sugere-se acolher as justiﬁcativas da defesa, no entanto, DETERMINAR, que nas próximas prestações de contas do prefeito, seja encaminhado o Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão
central do sistema de controle interno, assinado por seu
responsável, contendo os elementos previstos no Anexo II, Tabela 6, em total atendimento ao Anexo I da IN TC
nº 34/2015.
Assim, diante do exposto e aplicando o princípio da anaSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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logia, sugere-se acolher parcialmente as justiﬁcativas da
defesa, visto que na Manifestação Técnica 00966/2017-1
(Processo TC 3787/2016-9 – Contas de Governo da Prefeitura de Linhares) foi sugerido o acolhimento da justiﬁcativa para a mesma irregularidade, e assim, como sugerido no RT da Prefeitura, DETERMINAR, que nas próximas prestações de contas, seja encaminhado o Relatório
e parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, assinado por seu responsável,
contendo os elementos previstos no Anexo II, Tabela 6,
em total atendimento ao Anexo I da IN TC nº 34/2015.
2.5 Incompatibilidade no registro das contribuições
previdenciárias parte patronal e dos servidores do regime próprio previdenciário indica distorção nos resultados orçamentário e ﬁnanceiro (Item 3.5.1.1 do RTC
015/2017-2).
Base legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e art.
123, incisos I e II da Lei Complementar Municipal nº
2330/2002 de 19/12/2002.
Conforme relatado no RTC 015/2017-2:
Com base no resumo anual da folha de pagamento do
exercício ﬁnanceiro (Arquivo FOLRPP), dos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS) o valor, no balancete da execução orçamentária
(Arquivo BALEXO) no Demonstrativo das Contribuições
Patronais – Listagem das Liquidações (Arquivo DEMCPA)
e Demonstrativo das Contribuições dos Servidores – Razão do Plano de Contas Conta: 218810101001 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS – IPASLI (Arquivo DEMCSE) no total de R$ 2.371.277,89, peças integrantes da prestação de contas anuais encaminhadas
pelo gestor responsável, identiﬁcou-se que foram liquidadas despesas previdenciárias patronais em montante

superior ao indicado na folha de pagamentos do exercício de 2015.
Conforme pode ser constatado nas tabelas 03 e 04 acima, os valores de obrigações patronais e retidas dos servidores relativas ao RPPS, liquidadas e consignadas pelo Fundo Municipal de Saúde de Linhares, no decorrer
do exercício de 2015, representaram 583,76% e 552,04%
dos valores devidos de folha de pagamentos, respectivamente, conforme demonstrativos que integram a prestação de contas anual, sendo considerados como passíveis
de justiﬁcativas, para ﬁns de análise das contas.
Em relação a obrigações patronais pagas e valores retidos dos servidores recolhidos pelo Fundo Municipal
de Saúde de Linhares, veriﬁca-se que representaram
537,45% e 550,94 % dos valores devidos de folhas de pagamentos, respectivamente, podendo ser considerados
como passíveis de justiﬁcativas, para ﬁns de análise das
contas.
Relativamente ao total da remuneração paga ao pessoal contabilizada, e constante do arquivo DEMVAP, veriﬁca-se ser maior que o somatório das folhas de pagamentos apresentadas, descaracterizando-se os registros
apresentados no arquivo FOLRPP.
Tais fatos revelam distorções nos resultados orçamentário e ﬁnanceiro, dessa forma, sugere-se a citação dos
responsáveis para que apresentem razões de justiﬁcativa e encaminhem documentação comprobatória que
julgarem necessárias para a elucidação da inconsistência apontada.
JUSTIFICATIVA:
Inicialmente insta registrar que na verdade, a folha de
pagamento dos servidores vinculados ao Regime Próprio
www.tce.es.gov.br

de Previdência Social – RPPS, é composta de duas bases
de cálculos, ou seja, o Fundo Previdenciário e o Fundo
Financeiro.
O FOLRPP encaminhado representa tão somente as contribuições retidas e recolhidas dos servidores alcançados
pelo Fundo Previdenciário no valor de R$ 429.551,86.
Estamos encaminhando em anexo o arquivo FOLRPP,
doc. 07, referente aos servidores alcançados pelo Fundo Financeiro, cujas contribuições retidas e recolhidas dos servidores representam R$ 1.941.726,03 (R$
1.793.450,76 de retenção normal + R$ 148.275,27 de
13º salário), que somando ao valor da contribuição retida dos servidores alcançados pelo Fundo Previdenciário conforme registrado no RT em apreço que é de R$
429.551,86, totaliza R$ 2.371.277,89, que é exatamente
o valor apurado pelo RT referente as inscrições, motivo
pelo qual dever ser também afastado o presente indício
de irregularidade.
Quanto às divergências apontadas nas contribuições patronais da Unidade Gestora ao Regime Próprio, ocorreu
a mesma situação, ou seja, o arquivo FOLRPP encaminhado representa tão somente as contribuições patronais devidas sobre os servidores alcançados pelo Fundo
Previdenciário no valor de R$ 965.434,74.
Estamos encaminhando em anexo o arquivo FOLRPP,
mesmo doc. 07, referente aos servidores alcançados pelo Fundo Financeiro, cujas contribuições patronais representam R$ 4.670.353,63 que se somando ao valor
da contribuição patronal devida sobre a folha de pagamento dos servidores alcançados pelo Fundo Previdenciário conforme registrado no RT em apreço que é de R$
965.434,74, totaliza-se R$ 5.635.788,37, que é o valor
apurado pelo RT referente ao empenho e liquidações,
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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motivo pelo qual dever ser também afastado o presente
indício de irregularidade.
DA ANÁLISE:
A defesa descreve que a folha de pagamento dos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, é composta de duas bases de cálculos, ou seja, o Fundo Previdenciário e o Fundo Financeiro e que a
FOLRPP encaminhado representa tão somente as contribuições retidas e recolhidas dos servidores alcançados
pelo Fundo Previdenciário no valor de R$ 429.551,86.
Assim, a defesa encaminhou em anexo o arquivo FOLRPP, doc. 07, referente aos servidores alcançados pelo
Fundo Financeiro, no qual constatou-se que as contribuições retidas e recolhidas dos servidores representam
R$ 1.941.726,03 (R$ 1.793.450,76 de retenção normal +
R$ 148.275,27 de 13º salário), que somando ao valor da
contribuição retida dos servidores alcançados pelo Fundo Previdenciário conforme registrado no RT em apreço
que é de R$ 429.551,86, totaliza R$ 2.371.277,89, que é
exatamente o valor apurado pelo RT referente as inscrições.
Em relação às divergências apontadas nas contribuições
patronais da Unidade Gestora ao Regime Próprio, a defesa alegou que ocorreu a mesma situação, ou seja, o
arquivo FOLRPP encaminhado representa tão somente as contribuições patronais devidas sobre os servidores alcançados pelo Fundo Previdenciário no valor de R$
965.434,74.
Igualmente, a defesa enviou em anexo o arquivo FOLRPP,
mesmo doc. 07, referente aos servidores alcançados pelo Fundo Financeiro, no veriﬁcou-se que as contribuições
patronais representam R$ 4.670.353,63 que se somando

ao valor da contribuição patronal devida sobre a folha de
pagamento dos servidores alcançados pelo Fundo Previdenciário conforme registrado no RT em apreço que é de
R$ 965.434,74, totaliza-se R$ 5.635.788,37, que é o valor apurado pelo RT referente ao empenho e liquidações.

CIMENTO e MARIA BERNADETE BRAZ, no exercício de
funções de ordenador de despesas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES, no exercício de 2015, na
forma do artigo 84, II, d da Lei Complementar Estadual
621/2012.

Assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.

E, ainda:

CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Com fundamento no artigo 86 da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 162, §2º do RITCEES, considerando o exposto nos itens 2.2 e 2.3 desta instrução,
que seja determinado ao atual gestor, ou quem venha a
sucedê-lo:

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC
297/16 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
dos Srs. JOSE ROBERTO MACEDO FONTES, JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO e MARIA BERNADETE BRAZ.
Conforme acima exposto não foram apresentados elementos suﬁcientes ao afastamento as seguintes irregularidades:
2.2 Permanência de registro contábil além do prazo e
acúmulo de valores a realizar no ativo sem a devida realização, infração aos artigos 25 §1º da Lei Complementar
101/2000 c/c art. 87, 88, 89 e 105, §1º da Lei 4.320/64;
2.4 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a
prestação de contas anual, infração aos artigos 3º; art.
4º, § único, c/c o art. 5º da Resolução TC 227/2011 e art.
82 da Lei Complementar 621/2012.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, considerando que as irregularidades
mantidas, em relação aos itens 2.2 e 2.4 desta instrução,
não representam grave infração à norma legal, opina-se
no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES COM RESSALVA as contas dos Srs. JOSE ROBERTO MACEDO FONTES, JOÃO PEREIRA DO NASwww.tce.es.gov.br

que atente para realizar registro contábil no exercício
correto e evitar o acúmulo de valores a realizar no ativo
sem a devida realização na conta contábil 11311030000
– adiantamentos de transferências voluntárias, visando
o controle e a ﬁdedignidade dos registros contábeis;
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.
Quanto ao item 3.3.1 do RTC 136/2017 (2.4 da ITC) intitulado Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual, a área técnica entendeu não tratar de grave infração e sugeriu emitir determinação ao gestor atual visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de contas do relatório
e parecer de controle Interno.
Todavia, por estar em exame o exercício de 2015, em liSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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nha com julgados recentes desta Corte de Contas, tomo
como razão de decidir o fato de que naquele exercício
foram promovidas diversas alterações por esta Corte de
Contas à forma de apresentação das PCA’s (constantes
na IN 34/2015) e que as últimas mudanças ocorreram
em 29/03/2016 (Anexo I da IN 34/2015) e 31/03/2016
(Anexo II da IN 34/2015), coincidindo com o prazo de envio da PCA ao TCE. Ademais, o exercício de 2015 foi o primeiro em que se exigiu na PCA a apresentação do parecer conclusivo.
Assim, entendo que deva ser recomendado ao gestor
que adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno nos
moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar
nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas
e, nas futuras prestações de contas, encaminhe parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao artigo 82 da Lei Complementar 621/2012.
Por todo o exposto, no mérito acompanhando a Área
Técnica e o Ministério Público Especial de Contas, divergindo tão somente com relação deixar de determinar para recomentar ao gestor providencias quanto ao Controle Interno, VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SERGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões ex-

postas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULARES COM RESSALVAS dos Srs. JOSE ROBERTO MACEDO FONTES, JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO e MARIA BERNADETE BRAZ, no exercício de
funções de ordenador de despesas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES, no exercício de 2015, na
forma do artigo 84, II, d da Lei Complementar Estadual
621/2012, dando-se quitação aos responsáveis;
1.2. DETERMINAR ao atual gestor do Fundo Municipal
de Saúde de Linhares para que:
1.2.1. que atente para realizar registro contábil no
exercício correto e evitar o acúmulo de valores a realizar no ativo sem a devida realização na conta contábil
11311030000 – adiantamentos de transferências voluntárias, visando o controle e a ﬁdedignidade dos registros
contábeis.
1.3. RECOMENDAR ao atual gestor do Fundo Municipal
de Saúde de Linhares para que:
1.3.1. Adote as medidas administrativas necessárias à
implantação da Unidade Executora de Controle Interno nos moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas;
1.3.2. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa
unidade gestora, em atendimento ao artigo 82 da Lei
Complementar 621/2012
1.4. Dar ciência ao interessado;
1.5. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

ro Sérgio Manoel Nader Borges. Vencido parcialmente o
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que
acompanhou integralmente os pareceres técnico e ministerial.
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), Domingos
Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
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
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 02/10/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

2. Por maioria. Nos termos do voto do relator, conselheiwww.tce.es.gov.br
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ACÓRDÃO TC- 902/2018 – PLENÁRIO
Processo: 00908/2017-2
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: SESA - Secretaria de Estado da Saúde
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: PABLO RODNITZKY, JOSE TADEU MARINO,
ALEXANDRE NOGUEIRA ALVES
DENÚNCIA – ACOLHIMENTO DE RAZÕES DE JUSTIFICATIVA – IMPROCEDÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Denúncia oferecida por candidato
aprovado para o cargo de Terapeuta Ocupacional no certame público Edital SEGER/SESA n. 001/2013 (numerado
como Edital 005/2013, segundo a publicação no Diário
Oﬁcial) alegando irregularidades e ilegalidades em decorrência de contratação irregular de servidores temporários em detrimento à existência de candidatos aprovados em concurso público vigente na área de saúde, promovido pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito
Santo.
Aﬁrma, também, que há ilegalidade na ﬁxação da carga
horária semanal para os cargos de ﬁsioterapeuta e terapeuta ocupacional no Edital do concurso, que ﬁxou em
40 horas semanais, ferindo, supostamente, o teor da lei
nacional n. 8.856/1994, que regulamenta tais proﬁssões
estipulando a carga horária semanal máxima em 30 horas. Além disso, defende que a regulamentação estatal
feriria o artigo 22 da Constituição Federal, na medida em
que ﬁxa a competência privativa da União legislar sobre

Direito do Trabalho.
Ao ﬁnal, requereu providências desta Corte a ﬁm de:
1 - Determinar ao atual Governador e Secretário de saúde a demissão de todos os contratados por meio dos
processos seletivos concurso elaborados após o concurso público de 2013, sendo resguardados apenas os casos
em que hajam cargos não contemplados no referido edital do concurso publico para efetivo de 2013 e/ou não tenha mais candidatos em cadastro de reserva.
2 – Convocação imediata para as vagas dos contratados demitidos, os candidatos aprovados no concurso de
2013 da SESA até que seja encerrada a ﬁla de espera ou
término da validade do concurso.
3- Determinar que seja reduzida a carga horária dos proﬁssionais ﬁsioterapeutas e terapeutas ocupacionais de
40 para 30 horas sem prejuízo a remuneração.
Assim, distribuída a Relatoria, os autos foram encaminhados a esta Secretaria de Controle Externo – Previdência e Pessoal para instrução.
Em Manifestação Técnica 183/2017 sugeriu-se o não conhecimento da denúncia em relação dos pedidos de números 1 e 2, que se relacionam ao concurso público de
2013 e, presentes os requisitos de admissibilidade do
art. 94 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e do art.
177 do Regimento Interno – RITCEES/2013 e o conhecimento do pedido de número 3, que objetiva a análise
sobre a legalidade da imposição de carga horária de 40h
semanais aos proﬁssionais ﬁsioterapeutas e terapeutas
ocupacionais, motivo pelo qual verteu a análise técnica,
que, em apertada síntese, reproduzimos:
3 - DA FORMAÇÃO DO POLO PASSIVO - ANÁLISE TÉCNICA
www.tce.es.gov.br

Extrai-se da Denúncia o questionamento do Cidadão
sobre a legalidade da ﬁxação da carga horária semanal
para os cargos de ﬁsioterapeuta e terapeuta ocupacional no concurso público Edital SEGER/SESA n. 001/2013
(rectius, Edital 005/2013), que ﬁxou em 40 horas semanais de trabalho, ferindo, supostamente, o teor da Lei
nacional n. 8.856/1994, que regulamenta tais proﬁssões
e estipula a carga horária semanal máxima em 30 horas.
Além disso, defende que a regulamentação estatal feriria
o artigo 22 da Constituição Federal, na medida em que ﬁxa a competência privativa da União legislar sobre Direito do Trabalho.
Instrui o requerimento com a documentação, inserida
no procedimento eletrônico item 3 “outro 00692/20174”, que contém: Lei 8.856/1994, que ﬁxa jornada de trabalho do terapeuta ocupacional; Edital do Concurso Público n. 001/2013 – SESA (p. 4- 18) prevendo 71 cargos,
dentro os quais o cargo 64 – terapeuta ocupacional.
Nessa esteira, a ﬁm de adequar o conteúdo da denúncia
aos responsáveis pela execução do ato reputado ilegal,
sugere-se a responsabilização dos Senhores Pablo Rodnitzky, Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER e José Tadeu Marino - Secretário de Estado
da Saúde – SESA.
A sugestão advém do ato de terem lançado Edital de
concurso público estabelecendo jornada de trabalho semanal superior ao máximo que estabelece a lei regulamentadora. Além disso, no caso do Secretário de Estado
da SEGER, é sua a atribuição de planejamento, comando,
coordenação, ﬁscalização, execução, controle e orientação normativa da gestão de pessoal do Poder Executivo
Estadual (Lei Complementar 312, de 07 de janeiro 2005
c/c Lei nº 3.043, de 31 de dezembro de 1975).
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Desta forma, sugerimos a inclusão dos Senhores Secretários de Gestão de Recursos Humanos e da Saúde no rol
de responsáveis, bem como alocar a SEGER e SESA como
unidades gestoras.
3 - DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
3.1 Fixação irregular em Edital de concurso público de
jornada de trabalho para os cargos de ﬁsioterapeuta e
terapeuta ocupacional em detrimento ao arts. 5º, XIII e
22, I da CF e à lei nacional n. 8.856/1994.
Base legal: Arts. 5º, inciso XIII e 22, inciso I da CF e art. 1º
da Lei 8.856/1994.
Responsável:
Identiﬁcação: Pablo Rodnitzky - Secretário de Estado de
Gestão e Recursos Humanos – SEGER José Tadeu Marino
- Secretário de Estado de Saúde - SESA
Conduta: Fixar irregularmente em Edital de concurso público jornada de trabalho semanal para servidor público
efetivo ﬁsioterapeuta e terapeuta ocupacional estando
ciente da existência de lei federal estabelecendo condições para o exercício proﬁssional na carga horária reduzida a trinta horas semanais. Assim, por não respeitar a
competência legislativa privativa da União sobre normas
de direito trabalho feriu os arts. 5º, inciso XIII e 22, I da
CF c/c art. 1º da lei federal n. 8.856/1994.
Nexo causal: Ao estabelecer em edital de concurso público carga horária de trabalho maior que determina a lei
regulamentadora das proﬁssões de ﬁsioterapeuta e terapeuta ocupacional ofendeu diretamente os arts. 5º, inciso XIII e 22, I da CF c/c art.1º da lei federal n. 8.856/1994.
- PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Com base na análise acima apresentada, sugere-se que

o Sr. Relator:
4.1 Citação dos responsáveis abaixo identiﬁcados, nos
termos do artigo 56, II da Lei Complementar 621 de 8 de
março de 2012 e 157, III, do RITCEES, para que, no prazo
estipulado, apresentem alegações de defesa e documentos que entenderem necessários, em razão do possível
descumprimento dos arts. 5º, inciso XIII e 22, I da Constituição Federal c/c art. 1º da Lei n. 8.856/1994, em razão
do possível prática de ato ilegal, alertando quanto à possibilidade de aplicação de multa.
RESPONSÁVEIS
Pablo Rodnitzky - Secretário de Estado de Gestão
e Recursos Humanos – SEGER
José Tadeu Marino - Secretário de Estado de Saúde - SESA

subitens/ IRREGULARIDADES
Fixação irregular em Edital de
concurso público de jornada de
trabalho para os cargos de ﬁsioterapeuta e terapeuta ocupacional em detrimento art. 22, I da CF
e da lei nacional n. 8.856/1994.

- Oitiva das Unidades Gestoras Secretaria de Estado de
Gestão e Recursos Humanos – SEGER e Secretaria de Estado da Saúde – SESA com fundamento no art. 207, inciso II, da Resolução TC n. 261, de 4 de junho de 2013, para
manifestar sobre os fatos objeto desta instrução técnica.
Após regular tramitação, mediante Voto 2487/2017, que
redundou na Decisão Plenária nº 1725/2017, foi determinado o seguinte:
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC00908/2017-2, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, na 14ª sessão ordinária, realizada no dia nove de maio de dois mil e dezessete, à
unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges, que integra esta Decisão:
www.tce.es.gov.br

1. Não conhecer da denúncia no que concerne aos pedidos de n.1 e 2, por força do §1º do art. 94, LC 621/2012,
uma vez que ausentes os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 177, I, II e III, da Resolução TC nº 261, de
4 junho de 2013;
Conhecer da denúncia no que concerne aos pedidos
de n. 3, que trata da jornada semanal de trabalho das
proﬁssões regulamentadas de ﬁsioterapeuta e terapeuta ocupacional, na forma da Instrução Técnica Inicial ITI
00090/2017-9;
Citar os responsáveis supramencionados, nos termos do
art. 288, VIII, do RITCEES, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem, individual ou coletivamente, razões de justiﬁcativa, bem como documentos que entenderem necessários, em razão dos indícios
de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial
ITI 00090/2017-9;
Determinar oitiva das Unidades Gestoras Secretaria de
Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER e Secretaria de Estado da Saúde – SESA, respectivamente nas
pessoas da Sr.ª Dayse Maria Oslegher Lemos e do Sr. Ricardo de Oliveira, com fundamento no art. 207, inciso
II, da Resolução TC n. 261, de 4 de junho de 2013, para
que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, manifestem-se sobre os fatos objeto da instrução técnica Instrução Técnica Inicial ITI 00090/2017-9;
Encaminhar cópias da Manifestação Técnica 00183/20171 e da Instrução Técnica Inicial ITI 00090/2017-9 juntamente com os Termos de Citação.
Foram então Citados e Notiﬁcados nos termos da Decisão Plenária nª 1725/2017, os senhores Pablo Rodnitzky (Termo de Citação 00705/2017); José Tadeu MariSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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no (Termo de Citação 00706/2017), bem como notiﬁcados o senhor Ricardo de Oliveira (Termo de Notiﬁcação
01176/2017) – Secretário de Estado da Saúde e senhora Dayse Maria Oslegher Lemos (Termo de Notiﬁcação
01178/2017) – Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos.
Vieram aos autos os senhores Pablo Rodnitzky (Protocolos 7352/2017 e 11532/2017), Carlos Luiz Tesch Xavier em substituição a Ricardo Oliveira (Protocolo 7677/2017), Dayse Maria Oslegher Lemos (Protocolo
8223/2017).
Nos termos do Despacho 55324/2017, o Núcleo de Controle de Documentos informou à Secretaria Geral das
Sessões “que não foi constado Sistema e-TCEES, documentação alguma protocolizada em alusão ao Processo TC 908/2017, referente ao Termo de Citação n°
706/2017, em nome do Senhor José Tadeu Marino”.
Em face de tal informação, mediante Despacho
56794/2017, foi decretada a Revelia do senhor José Tadeu Marino, referente ao Termo de Citação n° 706/2017.
Em seguida foram os autos encaminhados à Secretaria
de Controle Externo – Previdência e Pessoal, onde foi
elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 5101/20172.
Posteriormente, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas, onde foi confeccionado o Parecer 5593/2017-5, opinando pela notiﬁcação do Procurador Geral do Estado do Espírito Santo para que se manifestasse a respeito da suposta ilegalidade da Lei Complementar Estadual 639/2012.
Por intermédio da Decisão 00229/2018-8, foi o Procurador Geral do Estado do Espírito Santo notiﬁcado, ten-

do tempestivamente apresentado seu Parecer acerca da
questão, por meio da Petição Intercorrente 00583/20181.

05-2013, seguiu as diretrizes de concursos anteriores no
âmbito daquela Secretaria, bem como ao disposto na Lei
Complementar 639/2012.

Em seguida foram os autos encaminhados à Secretaria de Controle Externo – Previdência e Pessoal, onde
foi confeccionada a Manifestação Técnica 00530/20189, propondo a retirada da proposta de encaminhamento colocada na ITC 5101/2017, referente à determinação
de assinatura de prazo para que o Chefe do Poder Executivo Estadual adotasse providências necessárias ao exato
cumprimento da Lei Nacional 8856/1994, mediante encaminhamento de projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo com o ﬁm de adequar a
Lei Complementar Estadual 639/2012, no que diz respeito à jornada de trabalho dos proﬁssionais Fisioterapeuta
e Terapeuta Ocupacional.

No que tange ao afastamento das referidas responsabilidades dos gestores supramencionados, convergem o entendimento da área técnica e o posicionamento externado pelo Ministério Público de Contas, conforme se pode
perceber da análise do Parecer 05593/2017-5, não restando quaisquer dúvidas ou divergências em relação a
este ponto.

Nessa mesma linha seguiu o Parecer 02899/2018-3, elaborado pelo Ministério Público de Contas.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Depreende-se da ITC 5101/2017-2 que a proposta de encaminhamento contida na referida manifestação da área
técnica sugere o afastamento da responsabilidade inicialmente atribuída aos Sr. Pablo Rodnitzky, pela suposta irregularidade apontada no item 3.1 da Manifestação
Técnica 183/2017; o afastamento da irregularidade atribuída ao Sr. José Tadeu Marino, então Secretário de Estado da Saúde, tendo em vista que a Subsecretaria de Estado da Saúde para Assuntos de Administração e Financiamento da Atenção à Saúde-SSAFAS/SESA a ele vinculada,
ao elaborar o Edital de Concurso Público SESA Edital nº
www.tce.es.gov.br

Por sua vez, no tocante à proposta encaminhada pela
área técnica deste TCEES, no âmbito da ITC 5101/20172, no sentido de que o Plenário assinasse prazo para que
o Chefe do Poder Executivo Estadual adotasse as providências necessárias ao exato cumprimento da Lei Nacional nº 8.856/1994, mediante encaminhamento de projeto de lei à Assembleia Legislativa com o ﬁm de adequar a
Lei Complementar Estadual 639/2012, no que diz respeito a jornada de trabalho dos proﬁssionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, restou esta superada após
a notiﬁcação e consequente apresentação de Parecer
elaborada pela Procuradoria Geral do Estado do Espírito
Santo, que esclareceu de modo deﬁnitivo a inexistência
de ilegalidade e de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 639/2012, visto que esta não ﬁxa carga
horária superior à disposta em Lei Federal para os cargos de ﬁsioterapeuta e terapeuta ocupacional, mas tão
somente versa sobre a modalidade de remuneração por
subsídio para os servidores do Quadro de Servidores da
Saúde, alocados na Secretaria de Estado da Saúde – SESA, organizados em carreira.
De acordo com a Manifestação Técnica 00530/2018-9,
preparada após a resposta à notiﬁcação endereçada à
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo:
[...]
Desta forma, como apontado na Petição Intercorrente 583/2018-1, não há que se falar em ilegalidade da
Lei Complementar Estadual 639/2012, uma vez que esta não ﬁxa carga horária superior à disposta em Lei Federal para os cargos de ﬁsioterapeuta e terapeuta ocupacional.
Também não há que se falar em inconstitucionalidade
com base no art. 22, I da CF/88, uma vez que a Lei Complementar Estadual 639/2012 não fere a competência
exclusiva da União para legislar sobre direito do trabalho. Trata-se da competência dos Estados Federados de
legislar sobre subsídios de sua estrutura interna, respeitadas as normas gerais instituídas pela CF/88 e pela legislação federal.
Ou seja, não se vislumbra existência de ilegalidade
ou inconstitucionalidade na Lei Complementar Estadual 639/2012 por ﬁxar carga horária semanal em 40
(quarenta) horas semanais, violando a Lei Federal n°
8.856/1994, que disporia a jornada de 30 (trinta) horas semanais.
No tocante à legalidade da previsão do §4°, art. 17 da citada Lei, ao dispor sobre a aplicação proporcional da Tabela de Subsídios prevista em 40 (quarenta) horas semanais para servidores com carga horária menor, não se manifestará a respeito, uma vez que não se trata do escopo
do presente processo e já há decisão da 5ª Vara Cível Federal, na Ação Ordinária n° 0006686-91.2013.4.02.5001.
Desta forma, não havendo ﬁxação irregular de jornada de trabalho para os cargos de ﬁsioterapeuta e terapeuta ocupacional na Lei Complementar Estadu-

al 639/2012, afasta-se a sugestão da ITC 5101/2017-2
de “Conselheiro Relator, com base no Inciso XVI do art.
1º da Lei Complementar 621/12, encaminhe Voto para
que o Plenário assine prazo para que o Chefe do Poder
Executivo Estadual adote as providências necessárias
ao exato cumprimento da Lei Nacional nº 8.856/1994,
mediante encaminhamento de projeto de lei à Assembleia Legislativa com o ﬁm de adequar a Lei Complementar Estadual 639/2012, no que diz respeito a jornada de trabalho dos proﬁssionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional”.

sé Tadeu Marino, Secretário de Estado de Saúde – SESA à época, tendo em vista que a Subsecretaria de Estado da Saúde para Assuntos de Administração e Financiamento da Atenção à Saúde-SSAFAS/SESA a ele vinculada,
ao elaborar o Edital de Concurso Público SESA Edital nº
05-2013, seguiu as diretrizes de concursos anteriores no
âmbito daquela Secretaria, bem como o entendimento
que se tinha da Lei Complementar 639/2012;

(grifei)

1.4. Dar ciência ao Denunciante acerca da decisão desta Corte;

Este entendimento da área técnica foi acompanhado pelo Ministério Público de Contas, conforme se pode extrair do Parecer 02899/2018-3.
Ante todo o exposto, em consonância com a área técnica e com o Ministério Público de Contas, VOTO para que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Acolher as razões de justiﬁcativa e afastar a responsabilidade atribuída ao senhor Pablo Rodnitzky pela suposta irregularidade apontada no item 3.1 da Manifestação Técnica nº 183/2017;
1.2. Afastar a responsabilidade atribuída ao senhor Jowww.tce.es.gov.br

1.3. Julgar improcedente a Denúncia, na forma do art.
178, I, do RITCEES, tendo em vista a não constatação de
irregularidades;

1.5. Arquivar os autos após o 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), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Domingos
Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
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
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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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- 903/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05371/2017-9
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SECULT - Secretaria de Estado da Cultura
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: JOAO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO DE 2016 – JURISDICIONADO: SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA – REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Ordenadores) da Secretaria de Estado da Cultura - SECULT, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor JOAO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS.

O Relatório Técnico 0800/2017-8 deu origem à Instrução
Técnica Inicial - ITI 1240/2017-8, que opinou nos seguintes termos:
1. A citação dos responsáveis descritos no quadro adiante, nos termos do artigo 157, III do Regimento Interno do
TCEES, aprovado pela Resolução 261 de 4 de junho de
2013 c/c artigo 56, II e artigo 63, I, da Lei Complementar
621 de 8 de março de 2012, para que, no prazo estipulado apresentem razões de justiﬁcativa, bem como documentos, individual ou coletivamente, que entenderem
necessários em razão dos achados detectados:
Responsável

Itens
Subitens

João Gualberto 3.2.2.1
Moreira Vasconcellos

Achados
Divergência entre os valores
apurados no inventário anual dos bens móveis e os saldos
registrados nas demonstrações
contábeis.
Base Legal: Lei 6.404/76, art.
177. Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.

O Termo de Citação deverá conter orientação aos responsáveis quanto à observância do formato dos documentos (defesa e anexos) aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
Sugere-se, também, a remessa da cópia do Relatório
Técnico Contábil, juntamente com o Termo de Citação,
a ﬁm de subsidiar a presente Instrução Técnica Inicial.
Devidamente citado o responsável, após apresentação
de justiﬁcativas, em seguida foi elaborada a Instrução
Técnica Conclusiva ITC 2044/2018-1, que concluiu nos
seguintes termos:
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual, exercício de
www.tce.es.gov.br

2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 297/16
e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES as contas dos
Sr. Joao Gualberto Moreira Vasconcellos, no exercício
das funções de ordenador de despesas da Secretaria de
Estado da Cultura, na forma do artigo 84, I, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
foi elaborado o Parecer 2623/2018-5, da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira que trouxe o opinamento deste órgão ministerial no
sentido de considerar regular a prestação de contas sob
análise nos termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC
2044/2018-1.
Desse modo, considerando que o Ministério Público Especial de Contas acompanhou integralmente o entendimento da área técnica exposto por ocasião da ITC
2044/2018-1, encampo os fundamentos e conclusões
por ambas as peças explicitadas, tornando-os parte integrante do presente voto independentemente de transcrição.
Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do EspíriSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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to Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar Regulares as contas apresentadas pelo Sr. Joao Gualberto Moreira Vasconcellos, no exercício das funções de ordenador de despesas da Secretaria de Estado
da Cultura, na forma do artigo 84, I, da Lei Complementar Estadual 621/2012, dando-se quitação ao responsável na forma do art. 85 do mesmo diploma legal;
1.2. Notiﬁcar o responsável da decisão que vier a ser
proferida por esta Corte;
1.3. Arquivar os autos após os trâmites de estilo.
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), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Domingos
Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
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
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
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- 904/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05373/2017-8
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SESA - Secretaria de Estado da Saúde
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: RICARDO DE OLIVEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – EXERCÍCIO 2016 –
REGULARIDADE – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da prestação de contas anuais
de ordenador apresentadas pelo Sr. Ricardo de Oliveira,
gestor responsável pela Secretaria de Estado da Saúde,
no exercício de 2016.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico 964/2017-1,
que deu ensejo à elaboração da Instrução Técnica Inicial
01486/2017-5, que propôs a citação do responsável para
que apresentasse razoes de justiﬁcativa em razão de in-

www.tce.es.gov.br

dícios de irregularidade.
Após a apresentação das justiﬁcativas, foram os autos
encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, onde foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 01839/2018-1, propondo a regularidade das contas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de
Contas, conforme se pode depreender do Parecer
02889/2018-1.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas,
vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
No caso em tela, o Relatório Técnico 964/2017-1, a Instrução Técnica Conclusiva Instrução Técnica Conclusiva
ITC 01839/2018-1, bem como do Parecer 02889/2018-1
do Ministério Público de Contas, atestam a regularidade
das contas apresentadas pelo Sr. Ricardo de Oliveira, Secretário de Estado da Saúde, no exercício de 2016.
Com efeito, em conformidade com as referidas manifestações, encampo a seguinte proposta de encaminhamento, que integra o ITC 01839/2018-1:
[...]
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual, exercício de
2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 297/16
e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES as contas dos
Sr. Ricardo de Oliveira, no exercício de funções de ordeSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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nador de despesas da Secretaria de Estado da Saúde, no
exercício de 2016, na forma do artigo 84, I, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o
entendimento da área técnica e do Parecer do Ministério
Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar regular a prestação de contas apresentada
pelo Sr. Ricardo de Oliveira, frente à Secretaria de Estado da Saúde, exercício de 2016, na forma do inciso I do
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo
diploma legal;
1.2. Arquivar os autos após o 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), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Domingos
Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
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
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
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- 905/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05856/2017-8
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMSU - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
de Linhares
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: WILSON DE ASSIS DOS REIS [FRANCISCO
ADAO SILVA DE CARVALHO (CPF: 004.860.937-43), RICARDO CLAUDINO PESSANHA (OAB: 10406-ES, OAB:
181289-RJ), CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE
(OAB: 12401-ES), GLAUCO BARBOSA DOS REIS (OAB:
13058-ES), RAPHAEL DE BARROS COELHO (OAB: 24809ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES,
www.tce.es.gov.br

OAB: 180727-RJ)]
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE LINHARES - EXERCÍCIO 2016 – REGULAR - ARQUIVAR .
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1- RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Linhares, do
exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade do
Sr. Wilson de Assis dos Reis.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RT
00731/2017 (evento 49) em que foi identiﬁcado indício
de irregularidade, posteriormente reproduzido na Instrução Técnica Inicial ITI 1210/2017 (evento 50), nos termos da qual foi prolatada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 1814/2017, (evento 52), promovendo-se a citação do responsável para apresentação de justiﬁcativas
e documentos no prazo de 30 dias. Devidamente citado,
o responsável, apresentou suas justiﬁcativas (evento 56),
sob o protocolo nº 5339/2018.
Sendo os autos posteriormente encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
02246/2018, opinando no que tange ao aspecto técnico-contábil, a Regularidade da Prestação de Contas Anual (evento 62).
Por sua vez, o Ministério Público de Contas, (evento 66),
se manifesta através da Manifestação do Ministério Público de Contas Parecer 2997/2018, para que seja a preSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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sente prestação de contas julgada REGULAR, na forma
do art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável.

senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

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

1.1. Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que tange ao aspecto técnico-contábil, Julgar REGULARES as contas apresentada pelo Sr. Wilson
de Assis dos Reis, no exercício de funções de ordenador de despesas da Secretaria Municipal Serviços Urbanos de Linhares, referente ao exercício 2016, na forma
do art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do
mesmo diploma legal.

2 - FUNDAMENTAÇÃO
De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC
02246/2018, após apresentadas as respectivas razões de
justiﬁcativa pelo gestor, cotejando com a suposta irregularidade inicialmente assinalada pela área técnica desta
Corte de Contas, concluiu-se pelo afastamento da irregularidade apontado no itens 2.1 Divergência entre saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos
inventários de bens . (item 3.2.1 do RTC 731/2017), Razão pelo qual acompanho o entendimento técnico cujas
fundamentações integram este voto e afasto a inconsistência.
O entendimento do Ministério Público de Contas, conforme se pode depreender do Parecer 02997/2018, manifestação ministerial (evento 66), pela REGULARIDADE,
a prestação de contas na forma do art. 84, inciso I, da Lei
Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável.
Ante todo o exposto, acompanhando do entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto
à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RELATOR
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os

1.2. Dar ciência aos interessados;
1.3. Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
1.4. Após certiﬁcado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos.

Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
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- 906/2018 – PLENÁRIO
Processo: 01718/2018-1

2. Unânime.

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

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

UG: TRIBUNAL DE JUSTICA - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

4. Especiﬁcação do quórum:

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

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

Representante: PEDRO ERNESTO RANGEL ALVES JUNIOR
[OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY (OAB: 27952-ES),
MARCOS PAULO GOMES DIAS (OAB: 15044-ES), NICOLE
PINHEIRO COSTA (OAB: 25550-ES)]

4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
www.tce.es.gov.br

REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Trata-se de representação encaminhada pelo Sr. Pedro
Ernesto Rangel Alves Júnior, alegando suposta irregularidade em pregão realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. O objeto da contratação seria o
fornecimento de seis máquinas copiadoras “Brother md.
DCP-8157DN”, tendo sido contratada, segundo o representante, a empresa SAESA do Brasil Ltda.
O representante narra que a referida empresa teria apresentado atestado de capacidade técnica falso, supostamente emitido pelo Centro Educacional Charles Darwin,
a ﬁm de cumprir os requisitos exigidos na licitação. Aﬁrma ainda, que a mencionada escola teria registrado boletim de ocorrência a respeito de uma série de atestados
falsos em favor da empresa SAESA, nos quais a escola
apareceria como emitente.
Solicita que esta Corte examine a matéria, por entender
que a atuação fraudulenta da empresa SAESA implicaria
em dano ao erário. Requer ainda que o TCEES encaminhe a documentação acostada aos autos à Polícia Civil,
para apuração dos fatos na esfera criminal.
Encaminhados os autos à Secex Meios, foi elaborada a
Manifestação Técnica 121/2018-9, com proposta pelo
não conhecimento da Representação.
Por usa vez, manifestou-se o Ministério Público de Contas, por meio do Parecer PPJC 1095/2019-1, pugnando o
conhecimento e prosseguimento do feito.
Foram os autos pautados para a Sessão Plenária de
24/04/2018, na qual houve realização de sustentação
oral, motivo pelo qual foi o processo retirado de pauta
para a análise das notas taquigráﬁcas.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

em licitação do TJES.

Aﬁrma a área técnica que a Representação em tela não preenche todos os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 94, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, necessários para o prosseguimento da ﬁscalização.

Há identiﬁcação do representante, com nome completo,
qualiﬁcação e endereço.

Conforme se pode extrair da Manifestação Técnica
121/2018-9:
[...] acerca da admissibilidade da representação, podemos veriﬁcar o seguinte:
A petição inicial traz informações contraditórias, quando indica que o pregão objeto da representação teria
ocorrido em 2015 e em seguida informa que teria ocorrido em 2016. Ademais, do fato narrado (utilização de
atestado falso em certame) não decorre a conclusão (dano ao erário), não sendo possível identiﬁcar, nem mesmo perfunctoriamente, nexo causal entre conduta e resultado.
Contém informações, ainda que superﬁciais, sobre o fato, indicando também a autoria, as circunstâncias e os
elementos de convicção.
Entretanto, os indícios de prova trazidos não são suﬁcientes para ultrapassar as exigências de admissibilidade para prosseguimento da representação, tendo em
vista que o boletim de ocorrência acostado aos autos
não indica a utilização de atestado falso em licitação do
TJES, mencionado apenas, sem especiﬁcar número do
processo ou data, uma licitação no Diário Oﬁcial do ES
e uma licitação junto à Secretaria da Presidência da República. Quantos aos demais documentos observa-se
que não há nada, além da própria narrativa do representante, que aponte que os mesmos foram utilizados
www.tce.es.gov.br

Observa-se, portanto, que a petição inicial ora examinada atende aos requisitos consignados nos incisos II e IV
do art. 94 da LOTCEES. Todavia, não cumpre as exigências de admissibilidade elencadas nos incisos I e III do
mesmo artigo.
Este Tribunal de Contas já se manifestou pelo não recebimento da denúncia quando não redigida com clareza,
conforme se extrai do Sistema Mapjuris:
ACÓRDÃO TC-459/2014 – PLENÁRIO
Trata o presente expediente de denúncia anônima dando conta de irregularidades cometidas por um servidor
da Prefeitura Municipal de Vitória, ocupante do cargo de
Engenheiro.
(...) De pronto veriﬁco que a denúncia aqui apresentada não está composta dos requisitos de admissibilidade
contidos em nenhum dos incisos do art. 94 da Lei Complementar n. 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, pois
não foi redigida com clareza, não apresenta nenhuma
evidência ou indícios de prova nas supostas irregularidades, nem tampouco informa os elementos aptos para que se tenha um juízo de convicção sobre a ocorrência dos fatos.
(...) Neste contexto, me ﬁlio ao entendimento ﬁrmado
pela área técnica, pelo não conhecimento da presente
denúncia e consequente arquivamento do feito, nada
mais tendo a acrescentar.
Sobre a exigência de indício de prova, o Plenário entendeu que “é elemento essencial para os esforços a serem
depreendidos pela Corte de Contas, além de evitar que
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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tão importante instrumento seja utilizado para interesses pessoais, políticos ou qualquer situação do gênero”,
conforme se veriﬁca no seguinte julgado:
ACÓRDÃO TC-1211/2015 - PLENÁRIO
Tratam os autos de expediente encaminhado pela empresa (...), protocolizado nesta Corte de Contas em
26/01/2015, sob o nº 50092/2015-6, em face do Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha, informando acerca
de possíveis irregularidades cometidas nos pagamentos
efetuados naquele jurisdicionado sem obediência a ordem cronológica de pagamentos.
(...) ratiﬁco o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada pelo Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC , nos seguintes termos:
(...) a representação, a exemplo das denúncias, tem como pressuposto de admissibilidade ser redigida com clareza, conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção, estar acompanhada de indício de prova e tratar de matéria de competência desta Corte de Contas. Pois bem, analisando a
documentação constante dos autos, veriﬁcamos que a
matéria relacionada à aplicabilidade da Lei de Licitações
é de competência desta Corte de Contas, a peça acusatória foi redigida com clareza, contêm informações de
fatos e circunstâncias e qualiﬁcação da Pessoa Jurídica
contratada, ou seja, cumprido os requisitos exigidos pela LC 621/12 em seu art. 94, caput, e incisos I, II e V, não
se aplicando ao caso o inciso IV já que se refere a Pessoa
Física. Contudo, relativamente ao inciso III do art. 94 da
LC nº 621/12, estar acompanhado de indicio de provas,
necessário tecermos algumas considerações. (...) Natu-

ralmente que a Lei não dá preferência aos requisitos de
admissibilidade de uma representação, porém, a nosso sentir, o indício de prova é elemento essencial para
os esforços a serem depreendidos pela Corte de Contas,
além de evitar que tão importante instrumento seja utilizado para interesses pessoais, políticos ou qualquer situação do gênero. No presente caso, o relato da representação se dá em virtude de que a empresa alega ter entregado determinado bem à municipalidade e não houve
o pagamento desta entrega. Para esta situação, não é da
competência desta Corte de Contas intervir em favor de
eventuais direitos particulares uma vez que o foro competente para se buscar este cumprimento é a própria administração ou o Poder Judiciário. No entanto, percebemos que este não é o pedido do representante, mas sim
que se avalie se está sendo cumprida a ordem cronológica dos pagamentos efetuados pela municipalidade. (...)
Note-se que para recebimento da representação haveria de constar destes autos um indício de prova de que
há descumprimento desta ordem cronológica e o que se
percebe é que somente é acostado na documentação de
suporte da representação, uma nota de empenho que
por disposição legal, Lei 4.320/64, art. 61, trata-se de
“um documento que indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria”, ou seja, simplesmente um documento que não enseja nenhum pagamento por si só. O documento hábil para determinar
um pagamento é a liquidação de despesa e neste caso,
o representante nos envia cópia de Nota Fiscal nº 3710
de 15/10/2012 indicando que transporte seria realizado
por (...).(ﬂs. 129) (...) Ocorre que, junto a esta documentação que acompanha a representação não se encontra
www.tce.es.gov.br

nenhum relato, indicação, comprovação de que, em relação a fonte de recursos deﬁnidas para a contratação,
tenha ocorrido eventual descumprimento da ordem cronológica de pagamentos, e neste aspecto, por não atender a legislação, a presente representação não deve ser
recebida.
(...) Assim, em consonância com as manifestações da
área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO,
com fundamento no art. 71, V da Constituição Estadual,
e art. 1º, VII da Lei Complementar Estadual nº 621/2012:
3.1 pelo não conhecimento do feito com amparo no inc.
III e § 1º do art. 94 da LC 621/12 c/c § 1º do art. 177 do
RITCEES, e pelo arquivamento dos autos, ante o preconizado no art. 176, §3º, inc. I, da Resolução TC 261/2013;
Nesses termos, entende-se pelo não conhecimento da
representação, dado o não cumprimento dos requisitos
de admissibilidade.
Do exame dos autos, veriﬁco que o Ministério Público de
Contas diverge do posicionamento da área técnica, argumentando, em síntese, que os requisitos de admissibilidade encontram-se preenchidos, o que demandaria o
conhecimento e regular prosseguimento do feito.
Ocorre que, de fato, é bem clara a falta de clareza na redação da Representação, sendo identiﬁcadas, inclusive,
informações imprecisas e contraditórias, revelando a fragilidade dos fatos narrados.
Afora isso, conforme destacado pela área técnica, os indícios de prova trazidos são insuﬁcientes para ultrapassar as exigências de admissibilidade para prosseguimento da representação, fato este corroborado pela fragilidade dos documentos juntados, como o boletim de
ocorrência acostado aos autos que não indica a utilizaSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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ção de atestado falso em licitação do TJES, mencionado
apenas, sem especiﬁcar número do processo ou data,
uma licitação no Diário Oﬁcial do ES e uma licitação junto à Secretaria da Presidência da República. Quantos aos
demais documentos observa-se que não há nada, além
da própria narrativa do representante, que aponte que
os mesmos foram utilizados em licitação do TJES.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica e divirjo do Parecer do Ministério Público de
Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Não conhecer a presente Representação, com fulcro nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 177 do RITCEES, tendo em
vista a ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade;
1.2. Dar ciência ao representante acerca da decisão desta Corte
1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Por maioria. Nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. Vencido o conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que acompanhou o
parecer ministerial, pelo encaminhamento à SEGEX para apuração.
3. Data da Sessão: 24/07/2018 - 24ª Sessão Ordinária do

Plenário.

UG: CMC - Câmara Municipal de Cariacica

4. Especiﬁcação do quórum:

Relator: Marco Antonio da Silva

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

Responsável: ANGELO CESAR LUCAS, MARCOS BRUNO
BASTOS [OSVALDO LUCAS ANDRADE (OAB: 16133-ES)]

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – AFASTAR IRREGULARIDADES – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – MULTA CIÊNCIA – ENCAMINHAR AO MPEC - ARQUIVAR.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
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: 02/10/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

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

ACÓRDÃO TC- 909/2018 – PLENÁRIO

O Ministério Público Especial de Contas, através do Parecer de ﬂs. 583-584, de lavra do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.

Processo: 04195/2015-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual, da Câmara Municipal de Cariacica, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Marcos Bruno Bastos, então Presidente.
O responsável foi regularmente citado, através da Decisão Monocrática 902/2016-1 e Termo de Citação nº
864/2016-1, nos termos do Relatório Técnico 05/20161 e Instrução Técnica Inicial – ITI 213/2016-1, para manifestação sobre os indicativos de irregularidades constantes dos itens 5.1.2 e 5.2.1, trazendo aos autos, após
prorrogação do prazo de defesa, a documentação de ﬂs.
472-556.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo
de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva –
ITC 309/2017-5, opinou pela irregularidade da prestação
de contas em apreço, em razão da mantença dos indicativos de irregularidades objeto da citação.

Tendo este Relator proferido voto pela regularidade das
www.tce.es.gov.br
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contas, na 15ª Sessão Plenária, realizada em 16/5/2017,
o douto representante do Parquet de Contas suscitou a
necessidade de retorno dos autos à área técnica, em diligência, devido à divergência no tocante ao limite constitucional de gastos com a folha de pagamento, razão pela qual este Relator proferiu voto complementar no sentido de conversão do julgamento em diligência interna, no prazo de 30 dias, para revisão do cálculo constante da ITC 309/2017-5, que foi alterada na Decisão TC
01878/2017-1, para diligência externa.
Em atendimento à Decisão TC 01878/2017-1, na qual foram transcritas as notas taquigráﬁcas referentes à defesa oral apresentada na 15ª Sessão Plenária, retornaram
os autos com o Relatório de Diligência 002/2017-3, sugerindo o seu subscritor, a mantença dos cálculos constantes da ITC 309/2017-5, e consequentemente a irregularidade das contas, bem como aplicação de multa ao Sr.
Ângelo Cesar Lucas, por não haver atendido a notiﬁcação e citação decorrentes da Decisão deste Tribunal de
Contas mencionada, bem como da Decisão Monocrática
01470/2017-4.
O Ministério Público Especial de Contas através do Parecer 02452/2018-6, de lavra do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, conforme regular distribuição vieram os autos a
este Magistrado de Contas para emissão de relatório e
voto para efeito de deliberação do Colegiado, na forma
do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual da

Câmara Municipal de Cariacica, relativa ao exercício de
2014 em comento, necessário é sua análise para posterior deliberação em razão da documentação que lhe deu
suporte.

Fonte: Processo TC 4.195/2015 - Prestação de Contas
Anual/2015.

1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

Gasto Total com Subsídio – Poder Legislativo Em R$ 1,00

Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram pela
irregularidade das contas, em razão da mantença dos
indicativos de irregularidades constantes dos itens 2.1
e 2.2 da ITC 309/2017-5 e do Relatório de Diligência
002/2018-3, correspondentes aos itens 5.1.2 e 5.2.1 da
ITI 213/2016, respectivamente.

Descrição
Receitas Municipais – Base Referencial
Total
Gasto Total com Subsídios dos
Vereadores
% Compreendido com subsídios
% Limite

Assim transcrevo o posicionamento da área técnica, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 309/20175, verbis:
[...]
3 - LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS
3.1 DESPESAS COM PESSOAL
Constatou-se, que as despesas com pessoal executadas
pelo Poder Legislativo atingiram 2,44% da receita corrente líquida, tendo sido cumpridos os limites legal de
6% e prudencial de 5,7% conforme sintetizada na tabela a seguir:
Despesas com pessoal – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição

Valor

Receita corrente líquida – RCL

513.815.942,07

Despesas totais com pessoal

12.539.694,52

% das despesas totais com pessoal em
relação à RCL

2,44%

% Limite das despesas totais com pessoal em relação à RCL

6,00%

www.tce.es.gov.br

3.2 LIMITES IMPOSTOS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - QUADRO RESUMIDO
Valor
430.265.844,79
1.825.187,73
0,42%
5,00%

Fonte: Processo TC 4.195/2015 - Prestação de Contas
Anual/2015.
Gasto Individual com Subsídio – Poder Legislativo Em R$
1,00
Descrição
Subsídio do Deputado Estadual - Base Referencial Individual
Limite Máximo Perceptível para Subsídio de cada Vereador
Gasto Individual com Subsídios dos Vereadores
% de correlação com o subsidio do deputado
estadual
% Limite

Valor
20.042,34
12.025,40
8.016,93
40%
60%

Fonte: Processo TC 4.195/2015 - Prestação de Contas
Anual/2015
Gastos Folha de Pagamentos – Poder Legislativo Em R$
1,00
Descrição
Valor
Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos 15.477.277,04
no Exercício
Total da Despesa Legislativa com Folha de Pa- 11.245.123,31
gamento
% Gasto com folha de pagamentos
72,66%
% Limite
70,00%
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Fonte: Processo TC 4.195/2015 - Prestação de Contas
Anual/2015.
Gastos Totais – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Receitas Tributárias e Transf. de Impostos –
Exercício Anterior
Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder - exceto Inativos
Gasto Total do Poder Legislativo, exceto
Inativos
% Gasto total do Poder
% Limite

Valor
307.794.897,22
15.389.744,86
15.381.073,88
4,99%
5,00%

Fonte: Processo TC 4.195/2015 - Prestação de Contas
Anual/2015.
4 – MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
5 - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, considerando que Sr. Angelo Cesar Lucas, Presidente da Câmara Municipal de Cariacica exercício 2015, atendeu ao Termo de Citação emitido por este
Tribunal e encaminhou sua defesa;
Que a análise das contas em questão teve seu escopo
delimitado pela Resolução TC 273/2014, sendo realizada
com base na apreciação das peças e demonstrativos encaminhados pelo gestor responsável;
E, por ﬁm, que as justiﬁcativas e documentos apresentados não foram suﬁcientes para elidirem os indicativos
de irregularidades 2.1 e 2.2 analisados nesta instrução,
respectivamente: Aumento de Despesa com Pessoal
pelo Titular do Poder nos Últimos 180 Dias de seu Mandato e Despesa Total com Folha de Pagamento Superior

a 70% da Transferência de Duodécimos no Exercício.
Opina-se pelo julgamento IRREGULAR da prestação de
contas do Sr. Marcos Bruno Bastos, Presidente da Câmara Municipal de Cariacica exercício 2014, na forma do artigo 84, III da Lei Complementar Estadual
621/2012. - g.n.
Transcrevo, ainda, os termos do Relatório de Diligência
002/2018-3, litteris:
[...]
Assim, os documentos encaminhados pelo em fase de
defesa não foram suﬁcientes para comprovar o caráter
exclusivamente remuneratório das despesas de exercícios anteriores, bem como o fato gerador (exonerações)
ocorrido em lapso superior a 12 (doze) meses, tendo em
vista que as folhas de pagamento encaminhadas trazem
datas de rescisão de 2014, e não de 2013, e o respectivo montante total das despesas de exercícios anteriores, não havendo, ainda, qualquer complementação em
atendimento à referida Decisão Plenária.
Desse modo, não assiste razão para que se proceda reforma dos cálculos realizados pela área técnica em fase
de análise da prestação de contas do legislativo municipal, permanecendo irregular o presente item.
4. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, diligenciados os presentes autos, opina-se pela manutenção dos cálculos realizados pela área
técnica desta Corte de Contas em sede de análise de
contas, mantendo o entendimento pelo julgamento IRREGULAR da prestação de contas do Sr. Marcos Bruno
Bastos, Presidente da Câmara Municipal de Cariacica
exercício 2014, na forma do artigo 84, III da Lei Complementar Estadual 621/2012.
www.tce.es.gov.br

E, ainda, em atendimento à Decisão Plenária desta Corte de Contas (01878/2017-1), que estabeleceu a necessidade de que o “gestor atual faça juntar os documentos mencionados na discussão, sob pena de aplicação
de multa”, considerando a omissão por parte do responsável em atender à decisão deste Tribunal, aplicação de multa ao Sr. Ângelo Cesar Lucas, na forma prevista no art. 135, IV da LC 621/2012 e art. 389, IV do RITCES.
Propomos a remessa dos autos para o prosseguimento
do feito, na forma regimental. – g.n.
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, acompanhou a área técnica na íntegra, nos termos
do Parecer de ﬂs. 583-584 e do Parecer 02452/2018-6.
Cumpre, portanto, a este Relator, já havendo enfrentado
o mérito dos indicativos de irregularidades cuja mantença foi sugerida pela área técnica, à luz da documentação
constante dos autos, das razões de defesa, bem como da
legislação e jurisprudência aplicadas, tecer comentário
em razão da diligência realizada, a saber:
1.1. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL PELO TITULAR DO PODER NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE SEU MANDATO – ARTIGOS 20 E 21 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 101/2000 – LRF (ITEM 2.1 - ITC E 5.1.2 – RT 5/16):
Segundo o relato técnico, ao se comparar o limite de
gasto com pessoal apurado até abril (1º quadrimestre de
2014), agosto (2º quadrimestre) e dezembro (3º quadrimestre), veriﬁcou-se aumento no percentual de 0,07%
no último quadrimestre, havendo, em contrapartida, aumento da Receita Corrente Líquida – RCL em relação aos
8 primeiros meses.
Arguiu, ainda, a área técnica, que foram encontrados
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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(on line), atos de designação de servidores para prestação de serviço em regime integral nos termos da Lei
1780/87, que podem signiﬁcar aumento de despesas
nos últimos 180 dias de mandato, tais como as portarias 094, 174, 175, 212, 214, 263, 264, 302, 307, 341,
342, 377 e 508/2014, tendo a Portaria 393/2014 de
1/10/2014 cancelado a gratiﬁcação a título de regime integral de todos os servidores comissionados.
Informou, por ﬁm, que em dezembro de 2014 foram designados servidores para o exercício em regime integral,
e foram encontrados diversos atos de nomeação e exoneração, indicando, aparentemente, remanejamento de
pessoal (Apêndice D – RT 05/2016).
O responsável justiﬁcou, em síntese, o seguinte:
- O acréscimo se refere a despesas de exercícios anteriores que corresponderam a 27% do total da despesa, as
quais se referem a obrigações assumidas em exercícios
anteriores e liquidadas em 2014, decorrentes de obrigações legais e decisões com força de lei, não signiﬁcando
concessão de qualquer vantagem ou benefícios adicionais no período;
- De acordo com o entendimento deste Tribunal (TC
6955/2008) o limite em análise tem como ﬁnalidade coibir a prática de atos de favorecimento relacionados com
os quadros de pessoal mediante concessões em ﬁnal de
mandato, no sentido de evitar o crescimento das despesas com pessoal, o consequente comprometimento dos
orçamentos futuros e a inviabilização das novas gestões;
- Quanto às Portarias mencionadas, argumentou que várias são anteriores aos últimos 180 dias do mandato, e
que, conforme relatado, a Portaria 393/2014 cancelou o
horário integral de todos os servidores;

- Num esforço para equilibrar as contas a Administração,
de forma continuada, extinguiu cargos e comissões, diminuindo o número de funções gratiﬁcadas e de servidores, não havendo outra solução senão aumentar a carga
horária dos servidores remanescentes;
- Alegou, por ﬁm, o princípio da insigniﬁcância e da razoabilidade em face do ínﬁmo percentual de 0,07%.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu a mantença da irregularidade contra argumentando,
em síntese, que as despesas não computáveis já se encontram no Apêndice B do RT 05, não podendo ser deduzida a despesa referente à folha de pagamento classiﬁcada no elemento 92 – Despesas de Exercícios Anteriores.
Sustentou que o gestor não se manifestou sobre os diversos atos de nomeação e exoneração, e que ﬁcou evidente a ausência de esforços, bem como de medidas
para evitar o aumento da despesa com pessoal nos últimos 180 dias do seu mandato.
Examinando os autos, veriﬁco do referido Apêndice B (ﬂ.
419) pertinente ao Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Poder Legislativo, que foi deduzido do total da
despesa com pessoal, o valor de R$ 537.446,32, referente a despesas de exercícios anteriores, sendo apurado o percentual de gasto 2,44%, podendo a Câmara
Municipal gastar até 4% da RCL.
O artigo 20 da LRF citado na fundamentação refere-se à
repartição do limite global de gastos com pessoal previsto no artigo 19, não havendo a Câmara alcançado o seu
limite de 4%.
O artigo 21 que também fundamenta a presente irregularidade estabelece que é nulo o ato que provoque aumento de despesa com pessoal que não atenda as exiwww.tce.es.gov.br

gências dos artigos 16 e 17 e o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.
O parágrafo único do referido artigo 21, que realmente
fundamenta a presente irregularidade, estabelece que,
também, é nulo o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao
ﬁnal do mandato do titular do Poder ou órgão referido
no artigo 20.
Constato da documentação juntada ao RT 05/2016 (ﬂs.
422-438) que as Portarias 94, 174, 175, 212, 214, 263,
264, 302 e 307, atos de designação de servidores para
prestação de serviço em regime integral nos termos da
Lei 1780/87, são de datas anteriores a julho de 2014,
tendo a Portaria 393 de 1/10/2014 cancelado todas as
gratiﬁcações de horário integral a que se referem as
Portarias relacionadas, além das Portarias 341 e 342 de
1/7/2014 das quais consta apenas um servidor comissionado, e 377, de 1/8/14, da qual constam dois servidores.
Como justiﬁcado pelo gestor, em dezembro, foi necessário a designação para exercício em horário integral dos
servidores responsáveis pelo encerramento do exercício,
sendo editada a Portaria 508 de 1/12/2014.
Com relação aos atos de nomeação e exoneração mencionados no RT 05/2016 (ﬂ. 403), não há comprovação
nos autos dos referidos atos para que se possa aferir as
datas e objetivos correspondentes, e, embora o gestor
não tenha abordado especiﬁcamente o fato, argumentou que não concedeu nenhuma vantagem ou benefício
a servidor naquele período.
Na Sessão Plenária de 16/5/2017, este Relator acolheu
o opinamento do douto representante do Parquet de
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Contas, sendo os autos baixados em diligência, da qual
não sobrevieram elementos adicionais para formação de
convicção, haja vista que o sucessor do responsável não
atendeu aos termos de comunicação de diligência e de
citação para que apresentasse outros documentos, tendo a subscritora do Relatório de Diligência 002/20183 apenas ratiﬁcado os cálculos e o posicionamento da
área técnica constantes da ITC 309/2017-5.
Em assim sendo, e considerando que a diligência realizada em nada acrescentou na análise dos autos, mantenho o entendimento de que os atos de designação de
servidores para o exercício de suas funções em horário
integral se referem não a benefício concedido a servidor, mas a uma necessidade temporária da Administração, assim como justiﬁcado pelo gestor, não implicando
aumento de despesas de pessoal em face da admissão
de servidores, que é o objetivo da LRF, no caso em tela.
É certo que no segundo semestre do ano os gastos com
pessoal aumentam devido ao pagamento de 13º salário
com todos os seus encargos, o que não pode ser considerado como aumento de pessoal no período, como demonstrou a área técnica.
Ademais, conforme se vê do Apêndice B (ﬂ. 419), a Despesa com Pessoal do Poder Legislativo resultou, no exercício, o percentual de 2,44%, sendo o limite previsto no
artigo 20, inciso III, alínea “a”, de até 6% da RCL, e não
restou comprovado o alegado AUMENTO DE DESPESA
COM PESSOAL PELO TITULAR DO PODER NOS ÚLTIMOS
180 DIAS DE SEU MANDATO, na forma dos artigos 20 e
21 da Lei Complementar Federal 101/2000 – LRF.
Posto isto, considerando que os gastos com pessoal correspondem a 2,44%, ﬁcando abaixo do percentual legalmente permitido (6%), acolho as justiﬁcativas do gestor,

divergindo do entendimento técnico e do Órgão Ministerial, afasto a presente irregularidade.
1.2. GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ACIMA
DO LIMITE CONSTITUCIONAL – ARTIGO 29-A, § 1º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (ITEM 5.2.1 - RT 5/2016):
Relatou a área técnica que os gastos da Câmara Municipal
com a folha de pagamento totalizaram R$ 11.245.123,31,
correspondente a 72,65% do total dos duodécimos, recebidos no exercício (R$ 15.477.277,04), sendo o limite
constitucionalmente estabelecido em 70%.
O responsável alegou, em síntese, que o referido excesso não existiu por estar incluso naquele montante o valor de R$ 537.446,32, referente a exercícios anteriores,
não podendo incidir sobre os duodécimos recebidos no
exercício.
Sustentou, ainda, que, de acordo com o Parecer Consulta 748042 e Súmula 100 do TCEMG, as despesas com os
encargos sociais, bem como os gastos com inativos não
são computáveis no montante de gastos com pessoal
para os efeitos do artigo 29-A, § 1º, da CF/88.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu a mantença da irregularidade citando jurisprudência
(ﬂ. 79) e contra argumentando, em síntese, o seguinte:
- Com relação aos encargos sociais, já foram deduzidos
no total de R$ 1.735.814,37, conforme ﬂ. 421;
- Quanto às despesas de exercícios anteriores, entende-se que, quando o fato gerador ocorrer num lapso de 12
meses, no caso, entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de
2014 (seria 2013), a despesa deve compor o cálculo do
total com a folha de pagamento, e que, se ocorrer num
lapso superior a 12 meses (seria até 31/12/2012), a despesa deve ser deduzida, sendo este o entendimento do
www.tce.es.gov.br

TCE de Mato Grosso (Processo 19.199-0/2011);
- A documentação acostada pelo responsável não foi suﬁciente para comprovar o caráter exclusivamente remuneratório das despesas de exercícios anteriores, e que as
exonerações alegadas teriam ocorrido em um lapso superior a 12 meses, haja vista que as folhas de pagamento trazem data de recisão em 2014 e não de 2013, sendo o respectivo montante das despesas de exercícios anteriores.
Examinando os autos, veriﬁco que o valor dos gastos
com a folha de pagamento no exercício, informado pela
área técnica (ﬂ. 421), no total de R$ 11.245.123,31, exclui as despesas com inativos e com os encargos sociais,
incluindo, no entanto, as despesas de exercícios anteriores no total de R$ 537.446,32, as quais foram deduzidas
nos gastos com pessoal do Poder Legislativo, conforme
demonstrativo de ﬂ. 419 dos autos.
Consultando o Balancete da Despesa Orçamentária (BALEXO), veriﬁco que o montante de despesa de exercícios
anteriores informado não se refere a exonerações de
servidores, mas a remuneração de pessoal ativo.
Quanto ao entendimento esposado pelo TCE de Mato
Grosso e adotado pela área técnica no sentido de que
as despesas geradas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do exercício anterior não são dedutíveis do montante gasto com a folha de pagamento do exercício, entendo que não deve prosperar, visto que está em desacordo
com o artigo 37, da Lei Federal 4.320/1964.
É certo que não são computáveis no cálculo para efeito
do artigo 29-A, § 1º, da Constituição Federal, os gastos
com inativos, os encargos sociais e as obrigações patronais, conforme ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 100 do TriSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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bunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Com relação às despesas de exercícios anteriores, não
devem também ser computadas, pois não se referem
ao exercício em análise.
O § 1º do artigo 29-A da nossa Carta Magna estabelece
que a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua
receita com a FOLHA DE PAGAMENTO, incluído o gasto
com o subsídio de seus vereadores.

timo, assim me manifestado nos autos do Processo TC
5698/2017.
Assim, denota-se que o valor excedente do limite de
gastos com folha de pagamento, considerado o montante total de gastos, é ínﬁmo, razão pela qual é de se aplicar o princípio da insigniﬁcância, em linha com o entendimento desta Corte de Contas, vejamos:
ACÓRDÃO TC-603/2015 - SEGUNDA CÂMARA

Conforme antes demonstrado, os duodécimos recebidos pela Câmara Municipal no exercício somaram R$
15.477.277,04, sendo o valor gasto com a folha de pagamento R$ 11.245.123,31 (ﬂ. 421), do qual, deduzido o montante da despesa de exercícios anteriores realizada com pessoal ativo R$ 537.446,32, resulta em R$
10.707.676,99, que corresponde a 69,18% dos duodécimos recebidos.

Tratam-se os presentes autos de Representação, oriunda
de documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas
da União, por intermédio do Presidente da 2ª Câmara –
Ministro (...), dando ciência do Acórdão nº 4087/2012
(Processo TCU nº 020.985/2009-8), que concluiu por irregularidades ocorridas no Município de Pinheiros, decorrente do Convênio nº 1247/2001 ﬁrmado com o Ministério da Saúde.

Na Sessão Plenária de 16/5/2017, acolhi o opinamento
do douto representante do Parquet de Contas, sendo os
autos baixados em diligência para que fosse encaminhada documentação relativa aos atos que geraram as despesas de exercícios anteriores pagas em 2014, da qual
não advieram informações adicionais, haja vista que o
sucessor do responsável não atendeu aos termos de comunicação de diligência, tendo a subscritora do Relatório de Diligência 002/2018-3 apenas ratiﬁcado os cálculos e o posicionamento da área técnica constantes da
ITC 309/2017-5.

(...) Retornando o feito ao NEC para análise conclusiva,
por certo que o fato acima explanado pelo Secretário de
Controle Externo da 4ª SCE repercutiu no entendimento
conclusivo daquele núcleo, diante as considerações feitas, que, em síntese, manifestou-se opinando pela extinção dos autos sem resolução de mérito, com o seu consequente arquivamento, por ausência de interesse público na ﬁscalização dos fatos apontados, bem como seja aplicado ao caso o princípio da insigniﬁcância, tendo em vista que os fatos aqui tratados já foram apurados pelo Tribunal de Contas da União e por restar valor
irrisório a ser complementado por este Tribunal – R$
805,40 (oitocentos e cinco reais e quarenta centavos) –
diante dos gastos a serem dispendidos para a ﬁscalização das ocorrências apontadas.

Ademais, ainda que prevaleçam os cálculos apresentados pela área técnica, que resultaram em percentual excedente de 2,65% do total dos duodécimos recebidos
no exercício, há que se aplicar o princípio da insigniﬁcância, entendimento que tenho adotado, tendo, por úl-

(...) Levo ainda em consideração, o entendimento exwww.tce.es.gov.br

pressado pelo Ministério Público de Contas, diante às
considerações feitas, no sentido de que o caso em tela
cuida de racionalização administrativa e economia processual. Entendo que esse juízo só vem a complementar as considerações técnica, tendo em vista que não as
contraria, mas sim agrega e corrobora o entendimento
esposado. Diante do exposto, sem mais a acrescentar,
acompanhando a área técnica e parcialmente o Ministério Público, VOTO pela extinção dos autos, sem análise
de mérito, por ausência de interesse público e aplicação
do princípio da insigniﬁcância, com o seu consequente
arquivamento, na forma do art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicando-o subsidiariamente, o art.
70 da Lei Complementar nº 621/2012. – g.n.
Posto isto, considerando que o limite em análise foi extrapolado em apenas 2,65%, e ainda, que subtraídas as
despesas de pessoal de exercício anterior, o percentual
gasto resulta em 69,18%, acolho as razões de justiﬁcativas do defendente, divergindo do entendimento técnico e do Parquet de Contas, afasto a presente irregularidade.
Com relação ao opinamento técnico e do Órgão Ministerial, de aplicação de multa ao Sr. Ângelo Cesar Lucas, prevista no artigo 135, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e artigo 389, inciso IV, da Resolução TC 261/2013, por não haver atendido aos Termos
de Comunicação de Diligência 220/2017-9 e de Citação
1748/2017-8, decorrentes da Decisão TC 1878/2017-1 e
Decisão Monocrática 1470/2017-4, entendo que a mesma se mostra pertinente, razão pela qual acolho o opinamento técnico, adotando-o como razão de decidir.
2. DO DISPOSITIVO:
Por todo o exposto, acompanhando parcialmente o poSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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sicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração:
Marco Antonio da Silva
Relator
ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. AFASTAR os indicativos de irregularidade tratados
nos itens 1.1 e 1.2 desta decisão (itens 2.1 e 2.2 da ITC
309/2017-5 e do RD 002/2018-3), sendo eles: 2.1- Aumento de despesa com pessoal pelo titular do Poder nos
últimos 180 dias de seu mandato; e 2.2- Despesa total
com folha de pagamento superior a 70% da transferência de duodécimos no exercício;
1.2. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Cariacica, relativa ao exercício de
2014, sob a responsabilidade do Sr. Marcos Bruno Bastos, dando-lhe a devida quitação;
1.3. APLICAR MULTA pecuniária ao Sr. Ângelo Cesar
Lucas, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 135, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e artigo 389, inciso IV, da Resolução TC
261/2013, por não atender ao Termo de Comunicação
de Diligência 220/2017-9, decorrente da Decisão TC
1878/2017-1 e da Decisão Monocrática 1470/2017-4;
1.4. DAR ciência aos interessados, encaminhando-se os
autos ao Ministério Público Especial de Contas, em razão
da penalidade aplicada, ARQUIVANDO-SE os presentes

autos, após o respectivo trânsito em julgado e adimplemento da obrigação.
2. Por maioria. Nos termos do voto do então relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva (art. 86,
§ 2º, do Regimento Interno). Vencido o conselheiro em
substituição João Luiz Cotta Lovatti, que votou pela irregularidade da prestação de contas, com aplicação de
multa de R$ 3.000,00 para Ângelo.

Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 02/10/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

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: Marco Antonio da Silva (relator), João Luiz Cotta LovattI.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator nos termos do artigo 86, § 2º, do
Regimento Interno deste Tribunal
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 910/2018 – PLENÁRIO
Processo: 01216/2017-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
UG: SETOP - Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas
FISCALIZAÇÃO/AUDITORIA – EXERCÍCIOS DE 2015-2017
- ATOS REGULARES COM RESSALVA - DETERMINAÇÕES –
CIÊNCIA – MONITORAMENTO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Fiscalização/Auditoria, realizada na Secretaria de Estado dos Transportes e Obras
Públicas - SETOP, relativa aos exercícios de 2015-2017,
sob a responsabilidade do Sr. Paulo Ruy Valim Carnelli.
Realizadas diligências necessárias, o responsável devidamente citado, retornou aos autos trazendo suas justiﬁcativas, a área técnica, com base na Manifestação Técnica 01561/2017-8 e 01607/2017-6, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva 05928/2017-3, sugeriu a mantença da irregularidade constante do item 3.1.1 (2.1 da ITI),
a rejeição das razões de justiﬁcativas com aplicação de
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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multa e expedição de determinações.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer nº 07358/2017-1, da lavra do Procurador, Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução - TC 261/2013.

taria de Estado dos Transportes e Obras Públicas, sugere-se a manutenção da seguinte irregularidade descrita
na Instrução Técnica Inicial ITI 526/2017:
3.1.1 (2.1 da ITI) Não realização de auditoria externa
exigida contratualmente (item 3.1 do Relatório de Auditoria Ordinária RAO 21/2017-8 o qual guarnece a ITI
526/2017-4)

É o sucinto relatório.

Base legal: Subitem 19.1.19 dos contratos de concessão
8 e 9/2014, inserido através das Cláusulas Primeiras dos
Primeiros Termos Aditivos aos contratos.

VOTO

Responsável:

Tendo sido autuada a presente Fiscalização Ordinária, realizada na Secretaria de Estado dos Transportes e Obras
Públicas - SETOP, relativa aos exercícios de 2015-2017,
faz-se necessário à análise dos atos e fatos, para posterior deliberação do Plenário, em razão da documentação
que lhe deu suporte

PAULO RUY VALIM CARNELLI – Secretário de Estado dos
Transportes e Obras Públicas no período de 1/1/2015 até
a presente data.

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise do feito, veriﬁco que a área técnica opinou pela aplicação de multa, bem como a expedição de determinação, sendo acompanhada in totum pelo douto representante do Parquet de Contas.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
nos termos da Instrução Técnica Conclusiva 05928/20173, verbis:
[...]
3 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Levando em consideração as razões expostas na Manifestação Técnica nº 1607/2017, por parte do Núcleo
de Tecnologia da Informação, que versam sobre o Plano
Anual de Fiscalizações - PAF 2017 (ﬂs. 7 – 81) na Secre-

3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º,
inciso IV, da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
3.2.1. Rejeitar as razões de justiﬁcativa do senhor PAULO RUY VALIM CARNELLI – Secretário de Estado dos
Transportes e Obras, condenando-o, com fulcro no artigo 114, parágrafo único, da LCE-ES 621/2012, ao pagamento da multa individual prevista no artigo 135, inciso II, do mesmo diploma legal, pela prática do ato ilícito
que causaram infração às normas legais, presentiﬁcado
no item 2.1da ITI 526/2017:
3.3. Quanto item 2.2 da ITI - Idade média da frota superior ao estabelecido contratualmente (item 3.1 do Relatório de Auditoria Ordinária RAO 21/2017-8 o qual
guarnece a ITI 526/2017-4) restou prejudicada a sua
análise, conforme informa a Manifestação Técnica nº
1607/2017, até que se faça a Auditoria referente à proposta do Plano Anual de Fiscalização de 2018 a Auditoria de Tecnologia da Informação no Sistema de bilhetawww.tce.es.gov.br

gem Eletrônica para veriﬁcação da conﬁabilidade quanto a não manipulação/alteração das informações processadas, conforme despacho 36854/2017-8, constante
no processo 1152/2016-5, em atendimento ao item 1.4
do Acórdão TC 1226/2016 – Primeira Câmara;
3.4 Considerando a proposta de encaminhamento constante da Manifestação Técnica nº 1607/2017sugerimos
às seguintes determinações:
1- Determinar ao gestor a conclusão de auditoria independente no sistema de bilhetagem eletrônica, englobando também as funcionalidades do sistema de monitoramento já disponibilizadas;
2- Determinar ao gestor que concentre em acervo próprio pelo SETOP deﬁnido e regulamentado a totalidade
dos dados gerados pelos Sistemas de Bilhetagem Eletrônica e de Monitoramento, garantida a originalidade
dos dados em formato primário, sem qualquer processamento;
3- Com fundamento no art. 194, do regimento interno
do TCEES, promover o monitoramento das ações determinadas nos itens 1 e 2. – g.n.
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 07358/2017-1, acompanhou
na íntegra o posicionamento da área técnica.
2. DO MÉRITO:
Assim sendo, passo, então, ao enfrentamento de mérito
do único indicativo de irregularidade cuja mantença foi
sugerida pela área técnica, à luz da documentação dos
autos, das alegações de defesa apresentadas, bem como
da legislação aplicável, a saber:
2.1. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA EXIGIDA CONTRATUALMENTE (item 3.1 do Relatório de AudiSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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toria Ordinária - RAO 21/2017-8, 3.1.1 da ITC 5928/2017
e 2.1 da ITI 526/2017):
Base legal: Subitem 19.1.19 dos contratos de concessão
8 e 9/2014, inserido através das Cláusulas Primeiras dos
Primeiros Termos Aditivos aos contratos.
Responsável: PAULO RUY VALIM CARNELLI – Secretário
de Estado dos Transportes e Obras Públicas no período
de 1/1/2015 até a presente data.
Segundo a análise técnica, em síntese, os contratos de
concessão do Sistema Transcol estabelecem como obrigações inerentes à execução do objeto principal o fornecimento, a instalação, a manutenção, a renovação e
a atualização tecnológica, a administração e a operação
dos sistemas de Bilhetagem Eletrônica, Monitoramento
de Frota e Vigilância da Frota por Videomonitoramento
às concessionárias (Subitem 6.7.a).
Registrou, ainda, que a validação da garantia e ﬁdedignidade dos dados desses sistemas deve ser realizada
através de auditoria, conforme estabelece o Subitem
19.1.19 dos contratos de concessão, inserido através das
Cláusulas Primeiras dos Primeiros Termos Aditivos aos
contratos 8 e 9/2014, verbis:
19.1.19. O Poder Concedente contratará empresa de
Auditoria Independente, a qual, após os dois primeiros
anos de vigência deste contrato de concessão e, depois,
a cada três anos, ou em periodicidade inferior, sempre
que julgar necessário, justiﬁcadamente, em processo administrativo, veriﬁcará a garantia da ﬁdelidade dos dados do sistema de bilhetagem eletrônica, de monitoramento e vigilância da frota. - g.n.
Da análise dos autos constata-se que os referidos contratos de concessão foram ﬁrmados em 25/7/2014 e, por-

tanto, a primeira auditoria dos sistemas deveria ter sido
realizada em julho/2016, ou seja, após os dois primeiros
anos de vigência do contrato de concessão.
Contudo, a equipe técnica constatou que tal providência não foi tomada pelo gestor responsável, sendo certo que na data de 24/2/2017 a equipe de ﬁscalização
solicitou à SETOP (Ofício de Requisição 1/2017) a disponibilização do contrato ﬁrmado com a empresa de auditoria independente, bem como relatórios e pareceres
oriundos dos trabalhos contratados.
Assim, o gestor responsável entregou à equipe de auditoria, cópia do processo administrativo SETOP 74.635.425
de 6/6/2016 (Anexo 10 – Partes 1 e 2), que trata da contratação dos serviços de auditoria, contudo, não atendendo ao disposto no contrato de concessão, dada a não
realização de auditoria nos sistemas.
Por sua vez, o gestor responsável, em suas justiﬁcativas,
em suma, argumenta, no que tange ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica, que a SETOP vem agilizando os trâmites para contração de Auditoria Independente, resultante de tarefas desenvolvidas por um Grupo de Trabalho
(GT) multidisciplinar originado, conforme autos do processo SETOP nº 74635425/2016, que elaborou o competente Termo de Referência, em cumprimento às Portarias nº 040-S de 13/09/2016, 049-S de 11/11/2016 e
016-S, de 11/05/2017, respectivamente, cujo Edital de
Licitação para essa ﬁnalidade se encontra em vias de publicação.
Indica, também, que na data de 10/08/17, por meio de
OFICIO/SETOP/GS Nº 189/2017, a SETOP já solicitou ao
GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, a disponibilização diária
das informações para concentrar, em acervo próprio,
www.tce.es.gov.br

nas instalações da PRODEST - Instituto de Tecnologia
da Informação e Comunicação do Espírito Santo, a totalidade dos dados gerados pelo Sistema de Bilhetagem
Eletrônica
Argumenta, ainda, no que tange à contratação de auditoria externa para os Sistemas de Monitoramento da
Frota e Videomonitoramento Embarcado, que os trabalhos pertinentes à elaboração do Termo de Referência
para contratação de auditoria externa para esses dois
sistemas passaram a não mais integrar o escopo dos trabalhos do Grupo de Trabalho.
Assim sendo, da análise dos autos, veriﬁca-se que apesar do gestor responsável não cumprir devidamente o
disposto no Subitem 19.1.19 dos contratos de concessão que prevê a contratação de empresa de Auditoria Independente, este tomou medidas, notadamente,
através de Grupo de Trabalho-GT, visando a contração
de empresa de auditoria, para atender o Sistema de Bilhetagem Eletrônica, cujo Edital de Licitação para tal ﬁnalidade se encontra na fase de publicação.
De outro modo, no que se refere ao Sistema de Monitoramento da Frota e Videomonitoramento Embarcado,
informou o gestor responsável que, pautado nas orientações da CETURB-GV, formalizada às ﬂs. 157 a 161 do processo SETOP nº 74635425, entendeu que naquele momento a contratação de auditoria não seria viável, tendo em vista que o conjunto do Vídeo Monitoramento
da Frota e Bilhetagem encontra-se completamente implantado e consolidado em sua operação, sendo devidamente e rotineiramente ﬁscalizado pela CETURB-GV.
Sobre esta análise, entendo que, em vista a diminuição
de gastos públicos para a contratação de empresa de auditória, me parece plausível as argumentações do defenSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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dente, pois ancorado nas orientações da CETURB-GV, a
própria equipe técnica da CETURB-GV, que é contratada pelo Poder Público, por meio de Contrato de Programa nº 013/2014 (Processo nº 66851408), poderá realizar a auditagem na forma disciplinada pelos contratos
citados.
Além do que, parece-me salutar as orientações dadas
pela CETURB-GV, informando que mesmo após a integral
implantação do SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA FROTA/CCO, deve-se aguardar pelo menos
a ﬂuência de prazo razoável de utilização efetiva, até que
se considere consolidado o seu funcionamento, e assim,
se mostraria mais eﬁciente a contratação de empresa de
auditoria, posto que abrangeria outros pontos além da
validação da integridade dos dados, como qualidade dos
equipamentos e serviços envolvidos.
Finalmente, percebe-se acerca do que consta destes autos que o previsto no Subitem 19.1.19 do contrato de
concessão não foi devidamente cumprido, portanto,
persiste a irregularidade aventada pela equipe técnica,
porém, considerando as mencionadas medidas tomadas
pelo gestor, sobretudo amparado pela orientação da CETURB-GV, entendo que esta não se presta a macular os
atos de gestão, sendo suﬁciente a expedição de determinação a este respeito.
Em caso análogo, o Egrégio Tribunal de Contas da União
assim pronunciou, verbis:
Sumário
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO DE 2006. FALHAS
SEM CONDÃO PARA MACULAR A GESTÃO. REGULARIDADE COM RESSALVA DAS CONTAS DE ALGUNS RESPONSÁVEIS E REGULARIDADE DAS DEMAIS. DETERMI-

NAÇÕES. Julgam-se regulares com ressalva as contas dos
responsáveis quando veriﬁcadas ocorrências sem repercussão expressiva no conjunto da gestão examinada.
[...]
6. No segundo caso, compreendo que a demora do órgão em proceder ao ressarcimento de valores indevidamente pagos ao ex-Presidente do órgão, Sr. Carlos Henrique Heck, nos termos do Acórdão n. 1.584/2005 – 2ª Câmara, não tem o condão de macular as contas dos responsáveis, haja vista a baixa materialidade do objeto e
a retomada das providências tendentes a cobrar o valor
devido. Além disso, nos subitens 2.25 e 2.26 do Relatório precedente, veriﬁca-se que houve dúvidas com relação à hipótese de o devedor já ter quitado a obrigação,
porquanto ele apresentou uma Guia de Recolhimento da
União – GRU de valor semelhante que, posteriormente,
foi identiﬁcada como objeto de pagamento de débito diverso.
[...]
12. No tocante ao segundo ponto (subitem 2.4), cuida-se, majoritariamente, de falhas formais sem o condão
de macular as contas e que podem ser coibidas mediante determinação.
13. Desta forma, concluo que as irregularidades apontadas não têm a gravidade necessária para desacreditar
toda a gestão dos responsáveis. (ACÓRDÃO 6726/2010 PRIMEIRA CÂMARA) - g. n.
Deste modo, pelos motivos acima exarados, acompanhando o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para manter a irregularidade, contudo, entendo que a irregularidade de per
si não tem o condão de macular os atos de gestão do
www.tce.es.gov.br

agente responsável.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo então relator, em:
1.1. ENTENDER por prejudicada a análise do item 2.2 da
ITI - Idade média da frota superior ao estabelecido contratualmente (item 3.1 do Relatório de Auditoria Ordinária RAO 21/2017-8, o qual guarnece a ITI 526/2017-4)
e REJEITAR as razões de justiﬁcativa apresentadas para
manter o indicativo de irregularidade constante do item
2.1 desta decisão, de responsabilidade do Sr. Paulo Ruy
Valim Carnelli – Secretário de Estado dos Transportes e
Obras Públicas – SETOP, contudo, sem o condão de macular os atos de gestão do responsável, portanto, sem
cominação de multa pecuniária pelas razões antes expendidas;
1.2. CONSIDERAR REGULARES COM RESSALVA os atos
de gestão praticados pela Sr. Paulo Ruy Valim Carnelli –
Secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas –
SETOP, relativos ao exercício de 2015-2017, dando-lhe a
devida QUITAÇÃO, na forma do artigo 84, II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em razão da mantenSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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ça da irregularidade relativa ao item 2.1 desta decisão;
1.3. DETERMINAR ao gestor da Secretaria de Estado dos
Transportes e Obras Públicas – SETOP que assim proceda:
1.3.1. Promova a conclusão de auditoria independente no sistema de bilhetagem eletrônica, englobando-se,
também, as funcionalidades do sistema de monitoramento já disponibilizadas, com monitoramento na prestação de contas seguinte;
1.3.2. Concentre, em acervo próprio deﬁnido e regulamentado, a totalidade dos dados gerados pelos Sistemas
de Bilhetagem Eletrônica e de Monitoramento, garantida a originalidade dos dados em formato primário, sem
qualquer processamento.
1.4. DAR ciência aos interessados e ENCAMINHAR os
presentes autos à Secretaria Geral de Controle Externo-SEGEX para, com fundamento no art. 194, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, Resolução nº
261/2013, promover o monitoramento das ações determinadas nos itens 3.1 e 3.2, desta decisão, ARQUIVANDO-SE os presentes autos após o respectivo trânsito em
julgado.
2. Por maioria. Nos termos do voto do então relator, conselheiro substituto Marco Antonio da Silva (art. 86, § 2º,
do Regimento Interno). Vencidos o conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti, que votou, acompanhando os
pareceres técnico e ministerial, pela aplicação de multa
de R$ 100.000,00 para Paulo Ruy e para os consórcios,
e o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que
votou pela aplicação de multa de R$ 5.000,00 para cada
responsável. Sem divergência, absteve-se de votar, nos
termos do artigo 86, § 4º, do Regimento Interno deste

Tribunal, a senhora conselheira em substituição Márica
Jaccoud Freitas.

Exercício: 2009

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

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

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: Marco Antonio da Silva (relator) e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator em substituição nos termos do
artigo 82, §7º, do Regimento Interno
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 02/10/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 911/2018 – PLENÁRIO
Processos: 00397/2012-3, 07255/2015-4, 07604/2011-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
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UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra
Responsável: ANTONIO SERGIO ALVES VIDIGAL [GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), ALTAMIRO
THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES)], ALEXANDRE FIOROTTI, KLODAILSON MARTINHO MACHADO
ROLLA, JOAO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, JOUBERT
CARLOS DE MIRANDA
REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AFASTAR IRREGULARIDADES – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO
O presente feito, recebido como Requerimento, originou-se de expediente protocolizado neste Tribunal em
17/01/2012, pelo Prefeito Municipal da Serra, senhor
Antônio Sérgio Alves Vidigal, com esclarecimentos acerca da desapropriação de área da empresa Marca Ambiental Ltda. naquele município para construção de escola de ensino fundamental. Ao ﬁnal, requereu auditoria
especíﬁca sobre o processo de desapropriação da área
adquirida, encaminhando cópia dos autos administrativos (ﬂs. 01-155).
Ressalta-se que se encontram apensados a este feito
os autos do Processo TC 7604/2011, relativo à denúncia formulada pelo Sr. José Carlos de Souza (ﬂs. 01/20),
apontando indícios de irregularidades ocorridos na desapropriação de área de propriedade da empresa Marca Ambiental Ltda. Por se referir à matéria já tratada nos
presentes autos, foi determinada, nos termos do despacho de ﬂ. 31, a sua apensação a estes autos.
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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O feito seguiu os trâmites de estilo e foi instruído com os
seguintes documentos:

item 2.1.2 da ITI 777/2012, por não ser afeta à área de
engenharia;

ma Regulamentadora Ferindo o Princípio da Eﬁciência
Administrativa (item 2.3 desta ITC).

Decisão TC 0347/2012, ﬂ. 160 – deferiu Auditoria Especial para apuração dos fatos narrados nos presentes autos;

Instrução Técnica Conclusiva ITC 3066/2014, elaborada
pelo NEC, ﬂs. 1518-1539, que concluiu da seguinte forma:

Base Legal: infringência ao item 10 da NBR 14653 c/c art.
37 caput da CF88 (Princípio da Eﬁciência Administrativa)

Relatório de Auditoria Especial RA-E 15/2012, ﬂs. 163175 e anexos;

3 CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Instrução Técnica Inicial ITI 777/2012, elaborada pelo
Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO, ﬂs. 13211328, sugerindo a citação dos senhores Antônio Sérgio Alves Vidigal (Prefeito Municipal), Alexandre Fiorotti (Chefe da DPU/SEDUR/PMS e membro da CEAVI), Klodailson Martins M. Rocha (Diretor da DPU/SEDUR/PMS),
João Carlos Pereira dos Santos (Presidente de CEAVI) e
Joubert Carlos de Miranda (Membro da CEAVI);
Decisão Monocrática Preliminar s/n, ﬂ. 1331-1332, encampando a sugestão de citação da ITI 777/2012, com
prazo estabelecido de 30 dias para apresentarem justiﬁcativas;
Justiﬁcativas conjuntas dos Srs. Alexandre Fiorotti, João
Carlos Pereira dos Santos e Joubert Carlos de Miranda,
ﬂs. 1347-1350;
Justiﬁcativa conjuntas dos Srs. Alexandre Fiorotti e Klodailson Martins Machado, ﬂs. 1352-1357;
Justiﬁcativa em nome do senhor Sr. Antônio Sérgio Alves
Vidigal, 1373-1499;
Instrução de Engenharia Conclusiva IEC 5/2014, elaborada pelo NEO, ﬂs. 1501-1516, sugerindo a manutenção
das irregularidades dispostas nos itens 2.1.1 e 2.1.3 da
ITI 777/2012, bem como o envio dos autos ao Núcleo de
Estudos Técnicos e Análise Conclusiva – NEC para manifestar-se sobre o indício de irregularidade apontado no

3.1 Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo 95 c/c artigo 99, §2º, ambos da Lei Complementar
Estadual n° 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a
PROCEDÊNCIA da presente representação, tendo em vista a permanência das seguintes irregularidades:
3.1.1. Ato Administrativo Irregular por Afronta aos Princípios da Motivação c/c Eﬁciência e Impessoalidade
(item 2.1 desta ITC).
Base Legal: infringência ao art. 37, caput e inciso XXI da
CRFB/88.
Responsáveis: Antônio Sérgio Alves Vidigal - Prefeito
Municipal
Alexandre Fiorotti – Chefe da DPU/SEDUR/PMS e Membro da CEAVI
Klodailson Martins M. Rocha - Diretor da DPO/SEDUR/
PMS
3.1.2. Ato Administrativo em Desacordo ao Decreto nº
3215/2003 que Disciplina Desapropriações no Município da Serra (item 2.2 desta ITC).
Base Legal: infringência ao ﬂuxograma e aos requisitos estabelecidos no art. 1º do Decreto Municipal nº
3215/2003

Responsáveis: João Carlos Pereira dos Santos - Presidente da CEAVI
Alexandre Fiorotti – Chefe da DPU/SEDUR/PMS e Membro da CEAVI
Joubert Carlos de Miranda - Membro da CEAVI
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por:
3.2.1. Preliminarmente, o recebimento do feito como
Representação, na forma do item 1 desta Instrução Técnica Conclusiva.
3.2.2. Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas
pelo Sr. Antônio Sérgio Alves Vidigal, em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.1 e 2.2 desta Instrução Técnica Conclusiva.
3.2.3. Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas
pelo Sr. Klodailson Martins M. Rocha, em razão da irregularidade disposta no item 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva.
3.2.4. Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas
pelo Sr. João Carlos Pereira dos Santos e Joubert Carlos de Miranda, em razão da irregularidade disposta no
item 2.3 desta Instrução Técnica Conclusiva.

Responsáveis: Antônio Sérgio Alves Vidigal - Prefeito
Municipal

3.2.5. Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas
pelo Sr. Alexandre Fiorotti, em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.1 e 2.3 desta Instrução Técnica Conclusiva.

3.1.3. Laudo de Avaliação em Desconformidade à Nor-

3.2.6. Sugerir a aplicação de multa aos responsáveis

www.tce.es.gov.br
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por irregularidades, com amparo no artigo 95, II da LC
621/12 e na forma do artigo 135, inciso II, da Lei Complementar 621/12.

razões já lançadas nos itens 2.1 e 2.2 da ITC 3066/2014.
Por ﬁm, sugere-se o prosseguimento do julgamento do
feito, na forma do artigo 329, da Res. TC 261/2013.

3.2.7. Sugerir que esta Corte DETERMINE ao atual Prefeito Municipal da Serra, com fundamento no inciso III,
do artigo 57 da LC 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), que
cumpra com as condições prévias para declaração de utilidade pública preconizadas pelo Decreto Municipal n°
3215, de 28 de março de 203.

É O RELATÓRIO.

3.2.8. Por ﬁm, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao signatário da representação do teor da decisão ﬁnal a ser
proferida.

Contudo, conforme se depreende do art. 99 da LC
621/2012, o feito tem natureza de Representação. Senão vejamos:

Parecer do Ministério Público Especial de Contas, da
lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
acompanhando integralmente o entendimento da área
técnica, ﬂs. 1542-1544;

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

Notas Taquigráﬁcas da 14ª Sessão Ordinária do Plenário,
ocorrida em 03/05/2016, relativa à sustentação oral realizada pelo senhor Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro,
advogado do Sr. Antônio Sérgio Alves Vidigal, ﬂs. 15871591;
Memoriais e documentos juntados aos autos pelo senhor Antônio Sérgio Alves Vidigal, ﬂs. 1597-1610;
Manifestação Técnica 399/2016, elaborada pelo NEC,
que assim concluiu:
3. Conclusão
3.1. Considerando, portanto, que, com base nos argumentos ora expostos nesta Manifestação Técnica de Defesa, os elementos trazidos na sustentação oral não alteraram as conclusões havidas na Instrução Técnica Conclusiva ITC 3066/2014, opina-se pela manutenção das
irregularidades tratadas, tendo também por base as

FUNDAMENTAÇÃO
DA ANÁLISE PRELIMINAR
Veriﬁco que os presentes autos foram autuados como
Requerimento.

§ 1º Têm legitimidade para representar ao Tribunal: I Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
A peça exordial foi protocolizada nesta Corte de Contas
pelo Prefeito Municipal da Serra, senhor Antônio Sérgio Alves Vidigal. Na referida peça são trazidas informações acerca da desapropriação de área da empresa Marca Ambiental Ltda., cujo objetivo era a construção de escola de ensino fundamental. Ao ﬁnal foi requerida a realização de auditoria especíﬁca sobre o processo de desapropriação da área adquirida, sendo encaminhada cópia
do processo administrativo.
Como se vê, os fatos tratados nestes autos amoldam-se
perfeitamente ao estabelecido no art. 99, § 1º, I da Lei
www.tce.es.gov.br

Complementar n° 621/2012.
Por seu turno, o art. 94 c/c art. 99, §2º da LC 621/2012
estabelece os requisitos de admissibilidade da representação, que constato estarem todos satisfeitos.
Logo, decido pelo recebimento do feito como Representação.
DAS IRREGULARIDADES APONTADAS NA ITI 777/2012:
2.1 Ato Administrativo Irregular por Afronta aos Princípios da Motivação c/c Eﬁciência e Impessoalidade (2.1
da ITC).
Critério: infringência ao art. 37, caput e inciso XXI da CRFB/88. (Responsáveis: Antônio Sérgio Alves Vidigal - Prefeito Municipal; Alexandre Fiorotti – Chefe da DPU/SEDUR/PMS e Membro da CEAVI e; Klodailson Martins M.
Rocha - Diretor da DPO/SEDUR/PMS).
Segundo a Instrução processual, a Prefeitura Municipal
da Serra desapropriou terreno de propriedade da empresa Marca Ambiental Ltda., localizado na Rua Oriente,
no bairro Jardim Tropical, naquele município, com objetivo de nele construir uma escola e um centro esportivo.
A referida desapropriação operou-se por meio do Decreto Municipal 1479/2009, que declarou a utilidade pública do terreno da empresa Marca Ambiental Ltda. para
ﬁns de desapropriação.
Apontou-se, contudo, que havia outros quatro imóveis,
que foram indicados pela associação de moradores, com
a possibilidade de abrigar a escola com o centro esportivo.
Observou a área técnica que, apesar de demonstrada a
necessidade da desapropriação, existia entre as quatro
áreas inicialmente previstas, um terreno próximo à esSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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cola Dinorah (que seria substituída pela nova escola) em
condições de abrigar o novo projeto, com área total menor que o terreno desapropriado, o que, teoricamente,
traria um desembolso menor para o erário no cumprimento desta necessidade pública.
Frisou-se, ainda, que de acordo com as informações
constantes das ﬂs. 79 a 99 destes autos, a área que estava sendo cogitada pelos técnicos da Prefeitura da Serra para a desapropriação (próxima à escola Dinorah) foi
descartada sem qualquer explicação, e em seu lugar foi
escolhido um terreno com área maior que a necessária
para implantação da escola e centro esportivo anexo,
Nesse aspecto, entendeu a área técnica que houve afronta aos princípios da eﬁciência e impessoalidade uma vez
que não constou dos autos o motivo que levou o município a desapropriar o terreno da Marca Ambiental Ltda.
em detrimento ao inicialmente previsto ou a qualquer
outro imóvel existente no bairro que pudesse abrigar o
equipamento público desejado. Ademais, não ﬁcou conﬁgurada nos autos uma condição especial de instalação
ou localização do terreno desapropriado que justiﬁcasse
a hipótese prevista no art. 24, inciso X, da 8.666/93 que
dispensa a obrigação de licitar por parte da Administração na aquisição de imóveis.
Dentro desse contexto, concluiu o corpo técnico que, como existiam cinco terrenos (quatro indicados pela Associação de moradores e o terreno da empresa marca Ambiental Ltda.) localizados no bairro Jardim Tropical e aptos a abrigarem a construção da escola e do centro esportivo e que, em tese, haveria condições de concorrência entre possíveis interessados em satisfazer a necessidade de aquisição de imóvel por parte da Administração
Pública, conﬁgurando afronta ao caput e inciso XXI do

art. 37 da CF/88.
Em suas justiﬁcativas os responsáveis disseram que a Associação de Moradores do Bairro Jardim Tropical protocolou em 26 de Setembro de 2007, pedido de desapropriação de uma área para construção de uma Escola para
o Bairro Jardim Tropical, indicando 04 áreas, todas situadas na Avenida Dido Fontes ou Coronel Manoel Nunes
para serem estudadas pelo município.
Em decorrência, aﬁrmam os defendentes, o Município
realizou pesquisas nos arquivos e cadastros da Prefeitura, em cada uma das áreas indicadas, para veriﬁcação
das condições que se apresentavam para a ﬁnalidade
pretendida e constatou o seguinte:
A primeira área, situada na “Av. Dido Fontes ao lado da
Contauto Automóveis”, possui inscrição imobiliária n°.
010.1004,1502.001, e dimensão de 10.077,42m². Essa área situa-se na Esquina de duas vias Coletoras, a Dido Fontes e a Coronel Manoel Nunes, todas as duas vias
com intenso ﬂuxo de veículos e com tendência a se tornarem importantes vias de conexão do referido bairro
com a rodovia BR 101. Tendo em vista a intensa movimentação de veículos no local, o que não é indicado para a implantação de uma unidade de ensino, levando-se
em conta o ﬂuxo de alunos e a travessias de pedestres.
Além disso, o imóvel é utilizado para depósito de veículos, desempenhando assim atividade comercial. Assim,
avaliou- se que a primeira área apresentava restrição para a implantação da escola.
A segunda área situada na “Av. Coronel Manoel Nunes,
em frente ao bar do Sr. Miguel Tonon, próxima a casa
do vereador César Nunes (antiga garagem da Transtana”,
possui inscrição imobiliária n°. 010.10040542.001 e área
de terreno medindo 24.759,23m². O referido imóvel
www.tce.es.gov.br

também situa-se em trecho de uma importante via Coletora do Bairro Jardim Tropical, ligando-se com o Bairro
José de Anchieta, com perspectivas futuras de incremento do tráfego de veículos. Além disso, o imóvel também
possui testada para a rodovia BR 101 Norte, e é utilizado
comercialmente como depósito de veículos (ônibus). Assim, a segunda área apresentava restrições para implantação do equipamento proposto pelos mesmos motivos
da primeira.
A terceira área situada na “Av. Coronel Manoel Nunes, ao
lado dos condomínios e em frente a igreja batista”, refere-se a dois terrenos, que possuem inscrição imobiliária
n° 010.1004.0792.001 - área de 13.359,37m² e inscrição
imobiliária n°. 010.1004.1660.001 - área de 7.231,00m².
Assim como no segundo caso, o referido imóvel também
situa-se em trecho de uma importante via Coletora do
Bairro Jardim Tropical ligando-se com o Bairro José de
Anchieta, com perspectivas futuras de incremento do
tráfego de veículos. Além disso, um dos imóveis também
possui testada para a rodovia BR 101 Norte, e é utilizado comercialmente. Assim, a terceira área também apresentava restrições, pelos mesmos motivos da primeira e
da segunda.
Ressalte-se que essas três áreas se localizam em Vias Coletoras, que se caracterizam pelo intenso ﬂuxo de veículos e com perspectivas de incremento. Do ponto de vista urbanístico, a construção de uma Escola, onde ocorrerá intensa movimentação e travessia de crianças é desaconselhável, devido aos riscos inerentes ao ﬂuxo de veículos e de alunos. Além disso, essas áreas possuem características preponderantemente comerciais, possuindo atividades comerciais em seu interior, o que tornaria
a desapropriação mais onerosa para a municipalidade.
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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A quarta área, situada na “Avenida Coronel Manoel Nunes, ao lado do Colégio Dinorah e fundos com o
antigo Motel Taiti”, possui inscrição imobiliária n°.
010.1003.1878.001, e área de 9.486,64m². Considerando que o imóvel não apresentava construções no interior
do terreno, nem desempenhava atividades comerciais:
localizava-se próxima a atual escola, e em trecho ﬁnal da
Av. Coronel Manoel Nunes, com menor ﬂuxo de veículos
(em 2007-2009), para este trecho da via, esta área mostrou-se a mais adequada tecnicamente. Por esta razão, o
DPU, em conjunto com o DRO indicou inicialmente a referida área para a construção da futura escola.
Aduzem que, após o projeto ﬁcar parado por um tempo,
em virtude do ﬁm de uma gestão e início de outra, retomou-se o projeto. Contudo, houve uma nova Diretriz de
Governo, com a orientação de se associar ao projeto da
Escola um complexo educacional, esportivo e de lazer, o
que ampliaria o quantitativo para sua implantação.
Em decorrência, segundo alegam os responsáveis, a área
inicialmente escolhida, situada atrás do Motel Taiti (inscrição imobiliária n°. 010.1003.1878.001, com área de
9.486,64m²), tornou-se incompatível com esses novos
equipamentos (unidade escolar e complexo educacional,
esportivo e de lazer), haja vista que este novo complexo
educacional demandaria uma área mínima de aproximadamente 16.000,00m².
Assim, aﬁrmam que, após pesquisas das áreas que poderiam abrigar o complexo educacional, chegou-se ao imóvel localizado na Rua Oriente, que, segundo os justiﬁcantes, é uma via de trânsito local, com pouca movimentação de veículos; possui situação urbanística favorável à
implantação de equipamento educacional; situa-se próximo à atual Escola Dinorah Pereira Barcelos, além de

possuir fácil acesso a partir do Bairro Jardim Tropical e
Bairros adjacentes.
Ressaltam que, apesar de não constar por escrito no processo administrativo, a motivação para a desapropriação
do terreno da empresa Marca Ambiental Ltda. pautaram-se por critérios técnicos.
Acrescentam que o bairro Jardim Tropical conﬁgura-se
em um loteamento irregular, tendo sido implantado a
partir da década de 1950 e que a maioria dos terrenos
do referido loteamento não possui registro junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis, e na época de sua implantação não foram reservadas áreas para implantação
de equipamentos públicos. Assim, aﬁrmam que todas as
demandas por equipamentos públicos no bairro demandam ação de desapropriação em áreas de entorno ao referido loteamento, ou estudos de remanejamento dos
equipamentos existentes.
Por ﬁm destacam que a desapropriação de uma área, objetivando atender a interesse público ou a interesse social, não tem a Administração que atuar na forma preconizada na lei das licitações, inclusive observando os procedimentos ou hipóteses ﬁxados para a sua dispensa, como equivocamente suscita os nobres Auditores que elaboraram a Instrução Técnica Inicial.
Analisando as justiﬁcativas apresentadas, o então Núcleo de Engenharia e Obras Públicas - NEO, por meio da
Instrução de Engenharia Conclusiva IEC 05/2014, entendeu que a dispensa deve, obrigatoriamente, estar justiﬁcada no processo de aquisição da área, o que, no presente caso, não foi observado.
Destacou que conforme conﬁrmam os próprios defendentes em sua defesa, nada foi registrado nos autos juswww.tce.es.gov.br

tiﬁcando a escolha e a decisão de desapropriar a área
em questão, permanecendo, portanto, a irregularidade
apontada na ITI 777/2012, isto é, ato administrativo Irregular por afronta aos Princípios da Motivação c/c Eﬁciência e Impessoalidade (art. 37, caput e inciso XXI da
CF/88).
Corroborando a análise técnica empreendida pelo NEO
proferida nestes autos, o Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas - NEC, por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC 3066/2014 também opinou pela manutenção da irregularidade, em razão da ausência de informações técnicas para fundamentar a escolha da área
desapropriada.
O Ministério Público de Contas, por meio de Parecer
5692/2014, de ﬂs. 1542/1544, da lavra do Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu integralmente com a proposta da equipe técnica.
Por ocasião do julgamento, o advogado do senhor Antônio Sérgio Vidigal realizou sustentação oral, alegando,
em síntese que todo o ato de desapropriação conduzido
pelo Sr. Antônio Sérgio Alves Vidigal estava ancorado em
relatórios técnicos emitidos por diversos órgãos da Administração Pública da Serra, tais como a divisão de projetos urbanísticos, controle fundiário, departamento de
projetos e obras e que desta forma estaria afastado o nexo de causalidade, já que a conduta do gestor estava embasada em opiniões de órgãos técnicos.
Alegou, também, que a área técnica deixou de analisar
os documentos constantes das ﬂs. 1352/1357, que explicariam a razão da escolha do terreno. Destaca, por ﬁm,
que a desapropriação foi objeto de investigação pelo Ministério Público Estadual que encontrou apenas uma inconsistência que não guarda pertinência ao apontado
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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como irregularidade nestes autos.
O NEC, por meio da Manifestação Técnica 399/2016,
analisando as argumentações trazidas em sustentação
oral assim concluiu:
A manifestação oral e memoriais trazem basicamente
dois argumentos visando ilidir a irregularidade apontada: a tomada de decisão com base em pareceres técnicos, afastando o nexo de causalidade; e a não análise da
razão da escolha do terreno pela área técnica desta Corte de Contas, constante às ﬂs. 1352/1357.
Quanto à alegação de que a área técnica desconsiderou
os documentos às ﬂs. 1352/1357, esta claramente não
deve proceder. As folhas mencionadas se referem a defesa apresentada pelos srs. Alexandre Firotti e Klodailson
Martins Machado Rola, ambos técnicos da Prefeitura de
Serra. Na IEC 5/2014 foram reproduzidas integralmente a defesa dos agentes responsabilizados, basta a leitura daquela peça para constatar. A justiﬁcativa foi devidamente analisada, não trazendo o douto representante,
em sede de sustentação oral, nenhum fato novo, reiterando apenas aquilo que já tinha sido objeto de análise.
Reproduzo a manifestação do Núcleo de Obras e Engenharia, através da IEC 5/2014, em face da manifestação
às ﬂs. 1352/1357:

quarta área deixou de ser considerada por possuir área
(9.486,64 m²) incompatível com os equipamentos a serem construídos (unidade escolar e complexo educacional, esportivo e de lazer), necessitando de “uma área mínima de aproximadamente com 16.000 m²”.
O projeto do complexo a ser ediﬁcado no terreno desapropriado possui 5.918,01 m² de área total construída (sendo 656,60 m² no 2º pavto) além de 1.939,74 m²
de estacionamento, resultando na ocupação de área do
terreno de 7.201,15 m². O restante da área consta como “urbanizada” com 9.574,35 m2. Nos parece razoável supor que com um bom projeto, os equipamentos
acima citados poderiam ser implantados no terreno com
9.486,64 m² sugerido pela Associação de Moradores.
Além disso, conforme conﬁrmam os próprios defendente em sua defesa, nada foi registrado nos autos justiﬁcando a escolha e a decisão de desapropriar a área
em questão, permanecendo, portanto, a irregularidade
apontada na ITI 777/2012, isto é, ato administrativo Irregular por afronta aos Princípios da Motivação c/c Eﬁciência e Impessoalidade”

“Veriﬁca-se, portanto, que a dispensa deve, obrigatoriamente, estar justiﬁcada no processo de aquisição da
área, o que, no presente caso, não foi observado.

Logo, completamente descabida a alegação. Fato é que a
manifestação de ﬂs. 1352/1357 visa conferir motivação
a posteriori para a escolha do terreno. O processo administrativo é formal, devendo constar nele, textualmente
e de forma explicita, as razões da escolha do terreno à
época dos fatos.

Segundo as justiﬁcativas apresentadas, três das áreas sugeridas pela Associação de Moradores do Bairro jardim
Tropical não foram consideradas por estarem localizadas
“em vias coletoras, que se caracterizam pelo intenso ﬂuxo de veículos e com perspectivas de incremento”. Já a

Apesar de alegar que o Prefeito agiu com base em pareceres técnicos que justiﬁcam a escolha do terreno, fato
é que não existe motivação técnica expressa nos autos
do processo de desapropriação. O representante cita as
ﬂs. 79 e seguintes, que conteriam os referidos pareceres.
www.tce.es.gov.br

Da leitura dessas páginas, nota-se uma sucessão de atos,
em sua maioria despachos de mero expediente, em que
se aponta apenas o local e especiﬁcações do terreno,
sem embasamento técnico quanto a escolha do local
em detrimento das outras possibilidades ventiladas pela
própria administração.
Ressalta-se que os Srs. Alexandre Firotti, então Chefe da
Divisão de Projetos Urbanísticos e Controle Fundiário, e
Klodailson Martins Machado Rola, então Diretor do Departamento de Projetos de Obras Públicas aﬁrmam categoricamente a inexistência de motivação escrita para
a escolha do terreno nos autos do processo de desapropriação. Assim aﬁrmam: “Portanto, apesar de não constar por escrito no referido processo, esclarece-se que a
“motivação” para a anuência e escolha da referida área
pautou-se (...)”.(g.n).
Ora, ante a inexistência desses pareceres técnicos com a
justiﬁcativa da escolha do terreno, não há que se falar na
inexistência de nexo de causalidade, já que a decisão de
desapropriar não foi amparada pela competente manifestação técnica. Ainda se mostra descabido realizar essa
pretensa motivação depois de ﬁndo o processo de desapropriação, deturpando completamente o propósito da
motivação prévia.
Quanto a análise efetuada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, apenas é preciso ressaltar, que o
Tribunal de Contas possui competência própria, podendo, inclusive divergir com o Parquet Estadual. Porém, no
presente caso, não se mostra claro quais foram os aspectos analisados pela entidade ministerial, nem a amplitude da sua investigação. Desse modo, claramente a investigação do Ministério Público não trouxe quaisquer elementos capazes de ilidir a presente irregularidade.
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Desse modo, após análise dos argumentos suscitados, veriﬁca-se que não há elementos, nos autos, que
permitam a alteração das conclusões tecidas na ITC
3066/2014.

tivação para a escolha do imóvel a ser desapropriado,
mantenho a irregularidade suscitada pela área técnica,
concorde posicionamento do Ministério Público de Contas.

Pois bem.

2.2 Ato Administrativo em Desacordo ao Decreto nº
3215/2003 que Disciplina Desapropriações no Município da Serra (item 2.2 da ITC).

Inicialmente entendo pertinente destacar que o procedimento de desapropriação para ﬁns de utilidade pública possui regramento próprio, delineado nos termos do
Decreto-Lei 3.365/1941 e suas alterações. Desta forma,
os procedimentos estabelecidos na Lei 8.666/93 não se
aplicam às hipóteses de desapropriação. De qualquer
forma, entendo que a tipiﬁcação incorreta não acarretou qualquer nulidade, uma vez que a narração dos fatos
permitiu a ampla defesa dos responsáveis.
Para que seja legitima, a escolha do imóvel a ser desapropriado deve estar devidamente fundamentada no
processo administrativo.
Nesse passo, conforme fartamente demonstrado nos autos, a escolha do imóvel da empresa Marca Ambiental Ltda. foi desprovida de qualquer fundamentação, fato inclusive confessado pelos responsáveis.
O princípio da motivação impõe à Administração Pública a obrigatoriedade de fundamentar o ato praticado, assim como o dever de indicar os pressupostos de fato e de
direito que embasaram a sua decisão.
Ademais, a motivação deve ser prévia ou contemporânea à pratica do ato, sob pena de se impossibilitar o controle da legalidade do ato praticado.
Adoto, de forma complementar, a fundamentação exposta na Manifestação Técnica 399/2016, elaborada pelo NEC a ﬁm de evitar a repetição argumentativa.
Frente ao exposto, considerando a total ausência de mo-

Critério: infringência ao ﬂuxograma e aos requisitos estabelecidos no art. 1º do Decreto Municipal nº 3215/2003.
(Responsável: Antônio Sérgio Alves Vidigal - Prefeito
Municipal).
De acordo com a área técnica, o município da Serra expediu o Decreto nº 3215/2003, de 28/03/2003, que “ﬁxa
condições prévias para declaração de utilidade pública,
para ﬁns de desapropriação pelo executivo municipal”.
Entretanto, veriﬁcou-se que o processo administrativo
de desapropriação não observou as regras estabelecidas
no referido Decreto.
Conforme o corpo técnico constatou “a emissão e publicação do Decreto de Utilidade pública (Decreto nº 1479
de 05/06/09 - DOE de 09/06/09, ﬂs. 22 e 23 do Proc.
Adm. PMS nº 50.440/2007), deveriam ser antecedidos
de: Autorização do Secretário da pasta ao qual se destina
o objeto da desapropriação (Primeira manifestação da
Secretária Municipal de Educação deu-se em 03/08/09,
às ﬂs. 28 do Proc. Adm. PMS nº 50.440/2007); Laudo de
impacto ambiental da Secretaria de Meio Ambiente (não
encontrado no Proc. Adm. PMS nº50.440/2007); Laudo
da Comissão de Avaliação de Imóveis (Laudo de Avaliação nº 49/09 de 02/07/09, às ﬂs. 24 a 27 do Proc. Adm.
PMS nº50.440/2007) e Análise e adequação de minuta
do Decreto pela Procuradoria Geral (Parecer da Procuwww.tce.es.gov.br

radoria Patrimonial de 18/06/09, às ﬂs. 16 a 18 do Proc.
Adm. PMS nº50.440/2007).”.
O responsável, Sr. Antônio Sérgio Alves Vidigal, alegou
que após a edição do Decreto nº 3.215/2003 foram implementados novos parâmetros a serem observados pela Administração Pública.
Asseverou que apesar de não ter sido observado, a rigor,
o ﬂuxograma traçado no Decreto, todos os setores e providências foram adotadas, trazendo um rol de ações efetuados no bojo do processo administrativo, não acarretando qualquer prejuízo para a Administração a inobservância de ﬂuxograma.
Analisando as justiﬁcativas apresentadas, o NEC, por
meio da ITC 3066/2014, concluiu da seguinte forma:
Análise
O defendente alega, em síntese, que os mandamentos
do Decreto n° 3.215, de 28 de março de 2003, são pro
forma, de caráter burocrático, sendo que estabeleceu
novos parâmetros.
Os novos parâmetros instituídos pelo gestor público carecem de qualquer normatividade, ressaltando que foi
o próprio Antônio Sérgio Alves Vidigal que fez publicar
o Decreto ora violado, o qual imputa desnecessário. Se
assim o fosse, caberia ao Prefeito revogar o Decreto n°
3.215/2003 e não simplesmente descumpri-lo.
Acrescenta-se que a norma ﬁxou “condições prévias para declaração de utilidade pública para ﬁns de desapropriação pelo Poder Executivo Municipal”. A regulamentação de tal matéria, através de ato normativo, denota a
importância das sequências de atos, cronologicamente,
para a correta expedição de Declaração de Utilidade Pública para ﬁns de desapropriação. São elementos necesSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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sários a análise quanto a viabilidade da declaração. Logo, as condições não devem ser desrespeitadas ao bem
alvitre do Prefeito.
O inciso I do art. 1º do Decreto n° 3.215/2003 elenca como condição Parecer da Secretaria a que se destina o
objetivo da desapropriação com autorização do respectivo secretário. No caso, por se tratar de escola municipal, caberia ao Secretário Municipal de Educação que só
se manifestou após dois meses da publicação do decreto
e mesmo assim sobre rubrica orçamentária, nos termos
do despacho às ﬂs. 104.
Além de procedimentos extemporâneos, a auditoria aﬁrma a inexistência de laudo de impacto ambiental da Secretária de Meio Ambiente, preconizado pelo inciso III
do art. 1º também do Decreto n° 3.215/2003. Ainda que
alegue de forma diversa, o justiﬁcante não cumpriu materialmente a norma, já que não consta da relação das
providências adotadas, constantes em sua defesa (ﬂ.
1377), o laudo de impacto ambiental ou qualquer manifestação da secretaria de meio ambiente.
Assim, o gestor público convencionou procedimentos diferentes ao arrepio da legislação municipal. Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade em face
do responsabilizado.
Por oportuno, sugere-se que seja determinado ao atual Prefeito Municipal da Serra que cumpra com as condições prévias para declaração de utilidade pública preconizadas pelo Decreto Municipal n° 3215, de 28 de março de 203.
O Ministério Público de Contas, por meio de Parecer
5692/2014, de ﬂs. 1542/1544, da lavra do Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu integralmente com a pro-

posta da equipe técnica.
Por ocasião do julgamento, o advogado do senhor Antônio Sérgio Vidigal realizou sustentação oral, alegando
que dos quatro requisitos prévios, apenas o laudo de impacto ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente não foi prévio a desapropriação, sem qualquer
prejuízo material. Sustentou, ainda, que o prefeito não
precisa de qualquer autorização para a realização da desapropriação, uma vez que o art. 72, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Serra, estabelece ser àquela ato
privativo do Chefe de Executivo Municipal. Por derradeiro, argumenta que a Secretaria de Educação esteve envolvida desde o início da identiﬁcação da demanda da
escola pela comunidade.
O NEC, por meio da Manifestação Técnica 399/2016,
analisando as argumentações trazidas em sustentação
oral assim concluiu:
Análise
O representante não traz elementos novos em sua defesa. Sustenta que apenas o laudo de impacto ambiental não foi prévio a desapropriação. Esta aﬁrmação, por
si só, já sustenta a irregularidade tratada. Como relatado na ITI,
“a emissão e publicação do Decreto de Utilidade pública (Decreto nº 1479 de 05/06/09 - DOE de 09/06/09, ﬂs.
22 e 23 do Proc. Adm. PMS nº50.440/2007), deveriam
ser antecedidos de: Autorização do Secretário da pasta ao qual se destina o objeto da desapropriação (Primeira manifestação da Secretária Municipal de Educação deu-se em 03/08/09, às ﬂs. 28 do Proc. Adm. PMS
nº50.440/2007); Laudo de impacto ambiental da Secretaria de Meio Ambiente (não encontrado no Proc. Adm.
www.tce.es.gov.br

PMS nº50.440/2007); Laudo da Comissão de Avaliação
de Imóveis (Laudo de Avaliação nº 49/09 de 02/07/09, às
ﬂs. 24 a 27 do Proc. Adm. PMS nº50.440/2007) e Análise
e adequação de minuta do Decreto pela Procuradoria
Geral (Parecer da Procuradoria Patrimonial de 18/06/09,
às ﬂs. 16 a 18 do Proc. Adm. PMS nº50.440/2007).”.
Evidencia-se que nenhum desses requisitos foram cumpridos anteriormente ao Decreto de Utilidade Pública.
Ressalta-se que a norma ﬁxou “condições prévias para declaração de utilidade pública para ﬁns de desapropriação pelo Poder Executivo Municipal”. A regulamentação de tal matéria, através de ato normativo, denota a
importância das sequências de atos, cronologicamente,
para a correta expedição de Declaração de Utilidade
Pública para ﬁns de desapropriação. Não se trata de atos
a serem praticados a posteriori, mas que devem anteceder ao decreto.
Quanto à alegação de que o Prefeito Municipal não precisa de qualquer autorização para realizar a desapropriação, esta se mostra verdadeira. De acordo com o art. 72,
IV da Lei Orgânica Municipal de Serra, ao prefeito compete privativamente decretar desapropriações. Porém,
é certo também que o Decreto n° 3215/2003, emanado
pelo próprio gestor responsabilizado, assim dispôs:
Art. 1 – O Poder Executivo Municipal somente instituirá decreto de desapropriação, após atendidas as seguintes condições:
I – Parecer da Secretaria a que se destina o objetivo da
desapropriação com autorização do respectivo Secretário.
Foi o próprio gestor, dentro de seu poder regulamentar,
que estatuiu o decreto, estabelecendo condições prévias
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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a sua ação privativa de decretar a desapropriação. Também é certo que o texto legal usa o termo ‘autorização’,
ainda que ele seja atécnico ante a expressa previsão legal de competência privativa do Prefeito Municipal, demonstra claramente a necessidade de manifestação do
secretário da pasta, o qual não foi realizada.
Logo, há patente descumprimento ao Decreto
3215/2003, mantendo-se a análise efetuada na ITC
3066/2014. Desse modo, após análise dos argumentos
suscitados, veriﬁca-se que não há elementos, nos autos, que permitam a alteração das conclusões tecidas
na ITC 1439/2013.
Nessa linha, como bem frisado pela área técnica, não foram observadas as condições prévias estabelecidas no
Decreto 3.215/2003 para a edição do decreto de Declaração de Utilidade Pública para ﬁns de desapropriação.
Importante destacar que os atos do gestor público estão subordinados à previsão legal, assim, havendo norma estabelecendo determinado procedimento, compete ao gestor observá-lo, sob pena de invalidade do ato.
Diante do exposto, nos termos da proposição técnica,
subscrita na ITC 3066/2014 e MT 399/2016, encampada pelo Ministério Público de Contas, mantém-se a irregularidade.
2.3 Laudo de Avaliação em Desconformidade à Norma
Regulamentadora Ferindo o Princípio da Eﬁciência Administrativa (item 2.3. da ITC)
* Critério: infringência ao item 10 da NBR 14653 c/c art.
37 caput da CF88 (Princípio da Eﬁciência Administrativa) (Responsáveis: João Carlos Pereira dos Santos - Presidente da CEAVI; Alexandre Fiorotti – Chefe da DPU/SEDUR/PMS e Membro da CEAVI; e Joubert Carlos de Mi-

randa - Membro da CEAVI).
Segundo a área técnica a avaliação do terreno da empresa Marca Ambiental Ltda. foi realizada pela Comissão de
Avaliação de Imóveis da Secretaria da Serra, sendo elaborado o Laudo de Avaliação nº049/2009.
Apontou-se que embora no laudo conste a informação
de que se usou o método comparativo direto de dados
de mercado não há nenhuma informação concreta sobre
a amostra utilizada.
Veriﬁcou-se, ainda, que o referido laudo não atende a todos os requisitos da norma que regulamenta os serviços
técnicos de avaliação de bens, notadamente o item 10
da ABNT NBR 14653-2:2004 - “10 Apresentação do laudo de avaliação”. Este item da norma é subdividido em
três subitens: “10.1 Laudo de avaliação completo”; “10.2
Laudo de Avaliação simpliﬁcado” e “10.3 Anexos”. Mesmo considerando que o laudo elaborado pela CEAVI estivesse no modelo simpliﬁcado, não atenderia a norma,
pois a mesma exige que este tipo de laudo atenda “...
no mínimo, de forma reduzida aos itens a) a h) de 10.1
da ABNT NBR 14653-1:2001”, o que signiﬁca, por exemplo, a exigência de especiﬁcação da avaliação quanto aos
graus de fundamentação e precisão da avaliação, o que
deﬁnitivamente o laudo acostados nos autos não faz nenhuma menção.
A equipe técnica destacou, por ﬁm, que embora o valor
do m² referenciado no Laudo de Avaliação nº049/2009,
R$ 90,00/m², tenha sido compatível com o valor de mercado, conforme ratiﬁcado pelo laudo (Apêndice I) do RA-E 15/12, ﬁca claro, comparando o conteúdo dos dois documentos, que o “laudo” elaborado pela CEAVI (ﬂs. 100
a 103 destes autos), não atendeu aos requisitos mínimos
(item 10 da NBR 14653), já que o laudo elaborado para
www.tce.es.gov.br

dar suporte à auditoria atende minimamente (26 folhas)
às alíneas relacionadas no item 10 da citada norma, requisitos estes exigidos para que a avaliação seja considerada um “laudo de avaliação”; o que conﬁgura descumprimento ao princípio da Eﬁciência Administrativa,
disposto no art. 37 caput de CF/88, ao quais os servidores técnicos desta área devem, para cumprimento deste princípio, necessariamente, observar os ditames das
normas técnicas.
Os responsáveis alegaram que o valor da avaliação do m²
procedida pela Comissão Especial de Avaliação - CEAVI
(R$ 90,00) está compatível com o valor de mercado do
metro quadrado aferido na área desapropriada constante do Laudo (Apêndice I) do RA-E 15/12, elaborado pela Equipe Técnica desse Egrégio Tribunal, e foi obtido pela média dos valores de terrenos pesquisados (R$ 70,00
m2, 90,00m2 e R$ 110,00 m²).
Asseveram que a CEAVI, em suas avaliações, sempre
adotou o método comparativo, buscando no mercado,
através de pesquisas dos valores venais consignados na
Planta Genérica de Valores - PGV, declarações de ITBI pagas e homologadas, ofertas de compra e venda de terrenos em jornais, bem como de diligências procedidas.
Aﬁrmam que o fato do laudo de avaliação não ter observado as normas da ABNT, principalmente a NBR 14653 e,
especialmente, por não ter ele seguido as diretrizes traçadas em seu item 10, não representa qualquer irregularidade e, muito menos, quebra do princípio da eﬁciência
administrativa, haja vista que não há obrigatoriedade do
Município observar a NBR 14653, que não é uma Norma
Mandatária que, no conceito da ABNT, trata-se de “Norma cuja aplicação é obrigatória em virtude de uma lei
geral, ou de referência exclusiva em um regulamento”.
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Aﬁrmam que não há qualquer lei (especíﬁca ou geral)
determinando que se aplique tal norma nas avaliações
procedidas pelo Poder Público para ﬁns de desapropriação.
E mais, que a Constituição Federal preceitua que a indenização decorrente da desapropriação deve ser prévia e
justa (§ 3º, do art. 182), há que se concluir que o valor
constante da Planta Genérica de Valores - PGV, se atualizado (revisto) no ano ﬁscal imediatamente anterior é
suﬁciente para possibilitar o pagamento ao expropriado,
sem necessidade de se recorrer a qualquer outra avaliação, seja com que critério for.
Concluem que, no presente caso, como o valor da PGV
estava defasado, a avaliação adotou outros critérios e
parâmetros, entre os quais o comparativo (observando
os preços de imóveis praticados no bairro e bairros circunvizinhos), encontrando, assim, preço médio compatível, que foi inclusive ratiﬁcado pelo laudo (Apêndice) I)
do RA-E 15/12, dessa Egrégia Corte.

tua que a indenização decorrente da desapropriação deve ser prévia e justa (§ 3º do art. 182)”.
O “Laudo” elaborado pela Comissão de Avaliação de
Imóveis da Secretaria de Administração e Recursos Humanos – CEAVI, simplesmente explicita o valor da área,
sem qualquer embasamento que o justiﬁque, o que, evidentemente, é inaceitável.
Mesmo a alegação de que o “laudo” foi elaborado utilizando o método comparativo carece de sustentação,
uma vez que nenhum elemento comparável é ali citado.
A própria norma da ABNT que trata de avaliação de imóveis deﬁne o método comparativo direto de dados de
mercado como “Identiﬁca o valor de mercado do bem
por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra”.
Mesmo o acima citado § 3º do art. 182 da Constituição
Federal não foi obedecido, uma vez não ter sido comprovado o “justo” valor.

X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao
atendimento das ﬁnalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
Conforme se pode observar, em qualquer das situações
acima elencadas, a compatibilidade do valor a ser pago
com o de mercado, obrigatoriamente, deve ser observado.
No caso da desapropriação de um imóvel é indispensável
a elaboração de laudo de avaliação bem fundamentado
para determinar o justo valor de mercado.
Quanto à obrigatoriedade deste laudo atender às normas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT veriﬁca-se que o inciso VIII do artigo 39 da Lei nº 8.078/1990
(Código de Defesa do Consumidor) determina:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas:

Por ﬁm, informam que atualmente o Município vem
adotando os valores estabelecidos na Planta Genérica
de Valores - PGV, instituída pala Lei nº 3673 de 29 de Dezembro de 2010, tendo em vista que aqueles constantes
na Tabela de Preços que lhe é anexa condizem com a realidade praticada no Mercado Imobiliário do Município.

A Lei 8.666/93, em seu artigo 2º, estabelece:

...

As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Analisando a questão o então Núcleo de Engenharia e
Obras Públicas - NEO, por meio da Instrução de Engenharia Conclusiva IEC 05/2014 assim concluiu:

Numa licitação a disputa entre os diversos interessados
deﬁnirá o justo valor de mercado.

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas
pelos órgãos oﬁciais competentes ou, se normas especíﬁcas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial (Conmetro).

A justiﬁcativa apresentada se baseia no entendimento
da “inexistência de obrigatoriedade do Município de se
socorrer das normas da ABNT para proceder a sua avaliação” tendo em vista que “a Constituição Federal precei-

Nos casos em que a licitação for dispensável deve ser observado o inciso X do artigo 24 da lei 8.666/93 que determina:
Art. 24. É dispensável a licitação:

Somente esta expressa disposição do artigo 39, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é suﬁciente para veriﬁcar que as normas técnicas elaboradas pela ABNT
são de cumprimento compulsório.

...

Também a Lei 9933/99 é taxativa:
www.tce.es.gov.br
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Art. 1º Todos os bens comercializados no Brasil, insumos, produtos ﬁnais e serviços, sujeitos a regulamentação técnica, devem estar em conformidade com os regulamentos técnicos pertinentes em vigor.

nharia, arquitetura e agronomia, relacionados conforme
o disposto na alínea “ g “ do Ed. extra 27, somente poderão ser exercidos por proﬁssionais habilitados de acordo
com esta lei.

Art. 2º O Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Conmetro, órgão colegiado
da estrutura do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criado pela Lei nº 5.966, de 11
de dezembro de 1973, é competente para expedir atos
normativos e regulamentos técnicos, nos campos da Metrologia e da Avaliação da Conformidade de produtos, de
processos e de serviços.

Art. 13. Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer
outro trabalho de engenharia, de arquitetura e de agronomia, quer público, quer particular, somente poderão
ser submetidos ao julgamento das autoridades competentes e só terão valor jurídico quando seus autores forem proﬁssionais habilitados de acôrdo com esta lei.

[...]
§ 2o Os regulamentos técnicos deverão considerar, quando couber, o conteúdo das normas técnicas adotadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Diversos outros dispositivos legais nos levam a esta mesma conclusão, como por exemplo:
1 - A Lei Nº 5.194/66 que regula o exercício das proﬁssões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo,
estabelece:
Art. 7º As atividades e atribuições proﬁssionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em:
[...]
c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica;
[...]
Art. 12. Na União, nos Estados e nos Municípios, nas entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista,
os cargos e funções que exijam conhecimentos de enge-

Art. 14. Nos trabalhos gráﬁcos, especiﬁcações, orçamentos, pareceres, laudos e atos judiciais ou administrativos,
é obrigatória além da assinatura, precedida do nome da
emprêsa, sociedade, instituição ou ﬁrma a que interessarem, a menção explícita do título do proﬁssional que
os subscrever e do número da carteira referida no Ed.
extra 56.
[...]
Art. 26. O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, (CONFEA), é a instância superior da ﬁscalização do exercício proﬁssional da engenharia, da arquitetura e da agronomia.
Art. 27. São atribuições do Conselho Federal:
[...]
f) baixar e fazer publicar as resoluções previstas para regulamentação e execução da presente lei, e, ouvidos os
Conselhos Regionais, resolver os casos omissos;
g) relacionar os cargos e funções dos serviços estatais,
paraestatais, autárquicos e de economia mista, para cujo
exercício seja necessário o título de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo;
www.tce.es.gov.br

A Resolução 345/90 do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, que dispõe quanto ao exercício por proﬁssional de Nível Superior das atividades de
Engenharia de Avaliações e Perícias de Engenharia, estabelece:
CONSIDERANDO que as perícias e avaliações de bens
móveis e imóveis, suas partes integrantes e pertences,
máquinas e instalações industriais, obras, serviços, bens
e direitos, é matéria essencialmente técnica que exige
qualiﬁcação especíﬁca;
CONSIDERANDO que as perícias e avaliações desses
bens é função do diplomado em Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geograﬁa e Meteorologia, dentro das respectivas atribuições ﬁxadas no Art. 7º, alínea
“c”, da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966, e discriminadas pela Resolução nº 218, de 29 JUN 1973;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 7.270, de 10 DEZ
1984;
CONSIDERANDO, nada obstante, as dúvidas que ainda
surgem por parte de órgãos e entidades na aplicação de
normas que exigem laudos de avaliação e perícia para
determinados efeitos legais, tais como Lei nº 6.404/76,
de 15 DEZ 1976, Lei nº 24.150/34 e Lei nº 6.649/79;
CONSIDERANDO, ﬁnalmente, o disposto nas Leis nº
8.020 e 8.031, ambas de 12 ABR 1990,
RESOLVE:
Art. 1º - Para os efeitos desta Resolução, deﬁne-se:
[...]
c) AVALIAÇÃO é a atividade que envolve a determinação
técnica do valor qualitativo ou monetário de um bem, de
um direito ou de um empreendimento.
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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[...]
e) LAUDO é a peça na qual o perito, proﬁssional habilitado, relata o que observou e dá as suas conclusões ou
avalia o valor de coisas ou direitos, fundamentadamente.
Art. 2º - Compreende-se como a atribuição privativa dos
Engenheiros em suas diversas especialidades, dos Arquitetos, dos Engenheiros Agrônomos, dos Geólogos,
dos Geógrafos e dos Meteorologistas, as vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos relativos a bens móveis
e imóveis, suas partes integrantes e pertences, máquinas e instalações industriais, obras e serviços de utilidade pública, recursos naturais e bens e direitos que, de
qualquer forma, para a sua existência ou utilização, sejam atribuições destas proﬁssões.
Art. 3º - Serão nulas de pleno direito as perícias e avaliações e demais procedimentos indicados no Art. 2º, quando efetivados por pessoas físicas ou jurídicas não registradas nos CREAs.
Veriﬁca-se, portanto, que a avaliação de um imóvel deve
atender a duas premissas:
a - ser elaborada por proﬁssional devidamente habilitado e registrado no CREA.
b - obedecer às normas técnicas.
2 – O Governo Federal explicitou a obrigatoriedade de
utilização das normas técnicas (artigo 1º da Lei 4.150/62):
Nos serviços públicos concedidos pelo Governo Federal,
assim como nos de natureza estadual e municipal por ele
subvencionados ou executados em regime de convênio,
nas obras e serviços executados, dirigidos ou ﬁscalizados
por quaisquer repartições federais ou órgãos paraestatais, em todas as compras de materiais por eles feitas,

bem como nos respectivos editais de concorrência, contratos ajustes e pedidos de preços será obrigatória a exigência e aplicação dos requisitos mínimos de qualidade,
utilidade, resistência e segurança usualmente chamados
“normas técnicas” e elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, nesta lei mencionada pela sua sigla “ABNT”.
Considerando o acima exposto veriﬁcamos permanecer
a irregularidade apontada, ou seja, foi elaborado laudo
de avaliação sem qualquer embasamento comprovando o “justo valor de mercado”, não atendendo ao item
10 da NBR 14653 c/c art. 37 caput da CF88 (Princípio da
Eﬁciência Administrativa), com responsabilidade solidária dos Srs. João Carlos Pereira dos Santos – (Presidente
da CEAVI), Alexandre Fiorotti – (Membro da CEAVI) e Joubert Carlos de Miranda – (Membro da CEAVI).
O Ministério Público de Contas, por meio de Parecer
5692/2014, de ﬂs. 1542/1544, da lavra do Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu integralmente com a proposta da equipe técnica.
Novamente entendo pertinente destacar que o procedimento de desapropriação para ﬁns de utilidade pública possui regramento próprio, delineado nos termos do
Decreto-Lei 3.365/1941 e suas alterações. Desta forma,
os procedimentos estabelecidos na Lei 8.666/93 não se
aplicam às hipóteses de desapropriação. Tampouco se
aplicam ao presente caso as disposições contidas nas
Leis 8.078/90 e 9933/99, pois se referem à relação de
consumo. De qualquer forma, entendo que a fundamentação incorreta não acarretou qualquer nulidade, uma
vez que a narração dos fatos permitiu a ampla defesa dos
responsáveis.
Noutra senda, a Associação Brasileira de Normas Técniwww.tce.es.gov.br

cas - ABNT é uma entidade privada sem ﬁns lucrativos,
responsável pela elaboração das Normas Brasileiras (ABNT NBR), formuladas por seus Comitês Brasileiros (ABNT/CB), Organismos de Normalização Setorial (ABNT/
ONS) e Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE). A ABNT publica normas técnicas com base em critérios próprios, com o objetivo de atender um consenso entre os
participantes.
No tocante à obrigatoriedade de se observar as normas
técnicas elaboradas pela ABNT, veriﬁca-se que no site da
referida entidade consta a seguinte informação:
Voluntariedade das Normas
Tipicamente, as normas são de uso voluntário, isto é, não são obrigatórias por lei, e então é possível fornecer um produto ou serviço que não siga a norma aplicável no mercado determinado.
Em diversos países há obrigatoriedade de segui-las, pelo
menos em algumas áreas (para o caso brasileiro, é o Código de Defesa do Consumidor). Por outro lado, fornecer
um produto que não siga a norma aplicável no mercado-alvo implica esforços adicionais para introduzi-lo nesse
mercado, que incluem a necessidade de demonstrar de
forma convincente que o produto atende às necessidades do cliente e de assegurar que questões como intercambialidade de componentes e insumos não representarão um impedimento ou diﬁculdade adicional.
Do ponto de vista legal, em muitos mercados, quando
não é seguida a norma aplicável, o fornecedor tem responsabilidades adicionais sobre o uso do produto.
Fonte: Ferramenta da Competitividade
Por sua vez, o INMETRO, órgão executivo do CONMETRO, apresenta a seguinte distinção entre regulamento
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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técnico e norma técnica:
Regulamento Técnico:
Documento aprovado por órgãos governamentais em
que se estabelecem as características de um produto
ou dos processos e métodos de produção com eles relacionados, com inclusão das disposições administrativas
aplicáveis e cuja observância é obrigatória. Também pode incluir prescrições em matéria de terminologia, símbolos, embalagem, marcação ou etiquetagem aplicáveis
a um produto, processo ou método de produção, ou tratar exclusivamente delas.
Norma Técnica:
Documento aprovado por uma instituição reconhecida,
que prevê, para um uso comum e repetitivo, regras, diretrizes ou características para os produtos ou processos e
métodos de produção conexos, e cuja observância não é
obrigatória. Também pode incluir prescrições em matéria de terminologia, símbolos, embalagem, marcação ou
etiquetagem aplicáveis a um produto, processo ou método de produção, ou tratar exclusivamente delas.
Tanto normas quanto regulamentos técnicos referem-se
às características dos produtos, tais como: tamanho, forma, função, desempenho, etiquetagem e embalagem,
ou seja, a grande diferença entre eles reside na obrigatoriedade de sua aplicação.
Assim, tem-se que as normas técnicas não são de observância obrigatória sujeitando-se à edição de norma expedida pelo poder público, com expressa determinação
de sua aplicação nos procedimentos administrativos do
ente emissor.
Pois bem.
Dentro desse contexto, apesar da norma técnica NBR

14653 não ser de observância obrigatória no presente caso, os conceitos ali descritos servem de referência
para os proﬁssionais de avaliação indistintamente, porque universais e garantidores da legitimidade do trabalho pericial. Nesse ponto oportuno destacar que Comissão de Avaliação de Imóveis da Secretaria de Administração e Recursos Humanos – CEAVI, ﬂs. 100-103, menciona
a aplicação de método comparativo direto de dados de
mercado na avaliação.
Contudo, tal aﬁrmação não tem o condão de produzir
qualquer efeito, haja vista estar desprovida de qualquer
demonstração. Os parâmetros para se alcançar os valores mínimo, médio e máximo não foram apontados.
Tampouco há referências aos preços de imóveis equivalentes na região. Há, somente, a descrição do imóvel e o
valor do m². Estas informações, por si só, não são aptas
para validar as informações constantes do referido laudo de avaliação.
Ressalta-se que a omissão destas informações diﬁculta
ou até mesmo impede a análise da veracidade das informações constantes do referido Laudo pelos órgãos de
controle.
Assim, a melhor técnica advinda norma técnica NBR
14653 ensejaria a: Caracterização do imóvel avaliando;
Quantidade mínima de dados de mercado, efetivamente utilizados (entre três e doze de acordo com o grau de
acurácia praticado); Identiﬁcação dos dados de mercado
com apresentação de informações relativas a todas as
características dos dados analisadas, com foto e características observadas pelo autor do laudo, identiﬁcação
completa dos endereços dos dados de mercado, bem como das fontes de informação; Identiﬁcação do intervalo
admissível de ajuste para o conjunto de fatores e a estiwww.tce.es.gov.br

mativa pontual de tendência central.
Assim, veriﬁco que, no presente caso, houve omissão
quanto aos parâmetros utilizados no cálculo do valor do
m² do terreno desapropriado, razão pela qual mantenho
a irregularidade.
Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
Preliminarmente, receber o feito como REPRESENTAÇÂO,
conforme estabelecido no do art. 99 da LC 621/2012;
Considerar Procedente a presente Representação, com
base no inciso II, do artigo 95, da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c artigo 99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo em vista o reconhecimento
das seguintes irregularidades:
Ato Administrativo Irregular por Afronta aos Princípios
da Motivação c/c Eﬁciência e Impessoalidade (2.1 da
ITC).
Critério: infringência ao art. 37, caput e inciso XXI da CRFB/88..
Responsáveis:
Antônio Sérgio Alves Vidigal - Prefeito Municipal
Alexandre Fiorotti – Chefe da DPU/SEDUR/PMS e Membro da CEAVI
Klodailson Martins M. Rocha - Diretor da DPO/SEDUR/
PMS
2.2 Ato Administrativo em Desacordo ao Decreto nº
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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3215/2003 que Disciplina Desapropriações no Município da Serra (item 2.2 da ITC)
Critério: infringência ao ﬂuxograma e aos requisitos estabelecidos no art. 1º do Decreto Municipal nº 3215/2003.
Responsável: Antônio Sérgio Alves Vidigal - Prefeito Municipal
2.3 Laudo de Avaliação em Desconformidade à Norma
Regulamentadora Ferindo o Princípio da Eﬁciência Administrativa (item 2.3. da ITC)
Critério: infringência ao item 10 da NBR 14653 c/c art.
37 caput da CF88 (Princípio da Eﬁciência Administrativa)
Responsáveis:
João Carlos Pereira dos Santos - Presidente da CEAVI
Alexandre Fiorotti – Chefe da DPU/SEDUR/PMS e Membro da CEAVI
Joubert Carlos de Miranda - Membro da CEAVI
Rejeitar parcialmente as razões de justiﬁcativas do Sr.
Antônio Sérgio Alves Vidigal - Prefeito Municipal, tendo
em vista a prática de atos ilegais, conﬁrmando sua responsabilidade quanto aos itens 2.1 e 2.2 da ITC, aplicando-lhe multa no valor de 2.000 (dois mil) VRTE , na medida da sua culpabilidade, com fulcro no art. 96, II da Lei
Complementar Estadual nº 32/93 (legislação aplicável à
época dos fatos), ﬁxando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da notiﬁcação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 454, inciso I do Regimento Interno desta Corte de Contas), o recolhimento da multa aplicada.
Rejeitar parcialmente as razões de justiﬁcativas do Sr
Alexandre Fiorotti – Chefe da DPU/SEDUR/PMS e Membro da CEAVI, tendo em vista a prática de atos ilegais,
conﬁrmando sua responsabilidade quanto aos itens 2.1

e 2.3 da ITC, aplicando-lhe multa no valor de 2.000 (dois
mil) VRTE, na medida da sua culpabilidade, com fulcro
no art. 96, II da Lei Complementar Estadual nº 32/93 (legislação aplicável à época dos fatos), ﬁxando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notiﬁcação, para que
comprove, perante este Tribunal (art. 454, inciso I do Regimento Interno desta Corte de Contas), o recolhimento
da multa aplicada.
Rejeitar parcialmente as razões de justiﬁcativas do Sr
Klodailson Martins M. Rocha - Diretor da DPO/SEDUR/
PMS, tendo em vista a prática de atos ilegais, conﬁrmando sua responsabilidade quanto ao item 2.1 da ITC, aplicando-lhe multa no valor de 1.000 (um mil) VRTE, na medida da sua culpabilidade, com fulcro no art. 96, II da Lei
Complementar Estadual nº 32/93 (legislação aplicável à
época dos fatos), ﬁxando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da notiﬁcação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 454, inciso I do Regimento Interno desta Corte de Contas), o recolhimento da multa aplicada.
Rejeitar parcialmente as razões de justiﬁcativas dos Srs.
João Carlos Pereira dos Santos - Presidente da CEAVI e
Joubert Carlos de Miranda - Membro da CEAVI, tendo
em vista a prática de atos ilegais, conﬁrmando suas responsabilidades quanto ao item 2.3 da ITC, aplicando-lhes
multa individual no valor de 1.000 (um mil) VRTE, na medida das suas culpabilidades, com fulcro no art. 96, II da
Lei Complementar Estadual nº 32/93 (legislação aplicável à época dos fatos), ﬁxando-lhes o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notiﬁcação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 454, inciso I do Regimento Interno desta Corte de Contas), o recolhimento da multa
aplicada.
Notiﬁcar os Responsáveis.
www.tce.es.gov.br

Dar Ciência ao Ministério Público de Contas.
Dar Ciência ao Representante.
ARQUIVE-SE, após o trânsito em julgado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em substituição
Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO, originada de requerimento, formulado pelo Prefeito Municipal
da Serra, Sr. Antônio Sérgio Alves Vidigal, em que faz esclarecimentos acerca da desapropriação de área da empresa Marca Ambiental Ltda, naquele Município para
construção de escola de ensino fundamental.
Registra-se que se encontra apensado aos presentes autos, o Processo TC 7604/2011, relativo à denúncia formulada pelo Sr. José Carlos de Souza, apontando indícios
de irregularidades ocorridos na desapropriação de área
de propriedade da empresa Marca Ambiental Ltda.
Instada a se manifestar, a área técnica nos termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 3066/2014, manifestou-se pela procedência da representação, face a mantença
das irregularidades tratadas nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 da
referida ITC, com expedição de determinação e aplicação de multa.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos termos
do Parecer nº 1426/2016-5, em consonância com a área
técnica manifestou-se no mesmo sentido.
Na sequência, o Eminente Relator João Luiz Cotta Lovatti, nos termos do voto 1860/2018-1, acompanhou o enSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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tendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, decidindo pela procedência da representação.
Na sequência dos atos e fatos, após pedido de vista, 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, visando à deliberação do Colegiado deste Egrégio Tribunal de Contas, na
forma do artigo 29 do Regimento Interno, Resolução TC
261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTODEVISTA
Cuidam os presentes autos de representação, visando
apurar indícios de irregularidades ocorridos na Prefeitura Municipal da Serra, motivo pelo qual se faz necessário a análise dos atos e fatos para posterior deliberação.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica, sugeriu o conhecimento da presente representação, opinando pela procedência, face a manutenção das irregularidades com expedição de determinação e aplicação de
multa.
Nesse sentido, transcrevo o entendimento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC nº
3066/2014, verbis:
[...]
3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo 95 c/c artigo 99, § 2º, ambos da Lei Complementar
Estadual n° 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a
PROCEDÊNCIA da presente representação, tendo em vis-

ta a permanência das seguintes irregularidades:

nica Conclusiva.

3.1.1. Ato Administrativo Irregular por Afronta aos Princípios da Motivação c/c Eﬁciência e Impessoalidade
(item 2.1 desta ITC).

3.2.2. Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas
pelo Sr. Antônio Sérgio Alves Vidigal, em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.1 e 2.2 desta Instrução
Técnica Conclusiva.

Base Legal: infringência ao art. 37, caput e inciso XXI da
CRFB/88.
Responsáveis: Antônio Sérgio Alves Vidigal - Prefeito
Municipal Alexandre Fiorotti – Chefe da DPU/SEDUR/
PMS e Membro da CEAVI Klodailson Martins M. Rocha Diretor da DPO/SEDUR/PMS.
3.1.2. Ato Administrativo em Desacordo ao Decreto nº
3215/2003 que Disciplina Desapropriações no Município da Serra (item 2.2 desta ITC).
Base Legal: infringência ao ﬂuxograma e aos requisitos estabelecidos no art. 1º do Decreto Municipal nº
3215/2003.
Responsáveis: Antônio Sérgio Alves Vidigal - Prefeito
Municipal.
3.1.3. Laudo de Avaliação em Desconformidade à Norma Regulamentadora Ferindo o Princípio da Eﬁciência
Administrativa (item 2.3 desta ITC).
Base Legal: infringência ao item 10 da NBR 14653 c/c art.
37 caput da CF88 (Princípio da Eﬁciência Administrativa).
Responsáveis: João Carlos Pereira dos Santos - Presidente da CEAVI Alexandre Fiorotti – Chefe da DPU/SEDUR/PMS e Membro da CEAVI Joubert Carlos de Miranda - Membro da CEAVI.

3.2.3. Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas
pelo Sr. Klodailson Martins M. Rocha, em razão da irregularidade disposta no item 2.1 desta Instrução Técnica
Conclusiva.
3.2.4. Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas
pelo Sr. João Carlos Pereira dos Santos e Joubert Carlos
de Miranda, em razão da irregularidade disposta no item
2.3 desta Instrução Técnica Conclusiva.
3.2.5. Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas
pelo Sr. Alexandre Fiorotti, em razão das irregularidades
dispostas nos itens 2.1 e 2.3 desta Instrução Técnica Conclusiva.
3.2.6. Sugerir a aplicação de multa aos responsáveis
por irregularidades, com amparo no artigo 95, II da LC
621/12 e na forma do artigo 135, inciso II, da Lei Complementar 621/12.
3.2.7. Sugerir que esta Corte DETERMINE ao atual Prefeito Municipal da Serra, com fundamento no inciso III, do
artigo 57 da LC 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), que
cumpra com as condições prévias para declaração de utilidade pública preconizadas pelo Decreto Municipal n°
3215, de 28 de março de 203.

3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por:

3.2.8. Por ﬁm, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao signatário da representação do teor da decisão ﬁnal a ser
proferida. - g.n.

3.2.1. Preliminarmente, o recebimento do feito como
Representação, na forma do item 1 desta Instrução Téc-

Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas, acompanhou na íntegra a área técnica quanto aos

www.tce.es.gov.br
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termos de sua manifestação.
O Eminente Relator, Dr. João Luiz Cotta Lovatti, acompanhando o entendimento técnico e Ministerial, assim decidiu, litteris:
[...]
1. Preliminarmente, receber o feito como REPRESENTAÇÂO, conforme estabelecido no do art. 99 da LC
621/2012;
2. Considerar Procedente a presente Representação,
com base no inciso II, do artigo 95, da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c artigo 99, § 2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
2.1. Ato Administrativo Irregular por Afronta aos Princípios da Motivação c/c Eﬁciência e Impessoalidade (2.1
da ITC).
Critério: infringência ao art. 37, caput e inciso XXI da CRFB/88.
Responsáveis:
Antônio Sérgio Alves Vidigal - Prefeito Municipal
Alexandre Fiorotti – Chefe da DPU/SEDUR/PMS e Membro da CEAVI
Klodailson Martins M. Rocha - Diretor da DPO/SEDUR/
PMS
2.2. Ato Administrativo em Desacordo ao Decreto nº
3215/2003 que Disciplina Desapropriações no Município da Serra (item 2.2 da ITC)
Critério: infringência ao ﬂuxograma e aos requisitos estabelecidos no art. 1º do Decreto Municipal nº 3215/2003.
Responsável: Antônio Sérgio Alves Vidigal - Prefeito Municipal

2.3 Laudo de Avaliação em Desconformidade à Norma
Regulamentadora Ferindo o Princípio da Eﬁciência Administrativa (item 2.3. da ITC)
Critério: infringência ao item 10 da NBR 14653 c/c art.
37 caput da CF88 (Princípio da Eﬁciência Administrativa)
Responsáveis:
João Carlos Pereira dos Santos - Presidente da CEAVI
Alexandre Fiorotti – Chefe da DPU/SEDUR/PMS e Membro da CEAVI
Joubert Carlos de Miranda - Membro da CEAVI
3. Rejeitar parcialmente as razões de justiﬁcativas do Sr.
Antônio Sérgio Alves Vidigal - Prefeito Municipal, tendo
em vista a prática de atos ilegais, conﬁrmando sua responsabilidade quanto aos itens 2.1 e 2.2 da ITC, aplicando-lhe multa no valor de 2.000 (dois mil) VRTE , na medida da sua culpabilidade, com fulcro no art. 96, II da Lei
Complementar Estadual nº 32/93 (legislação aplicável à
época dos fatos), ﬁxando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da notiﬁcação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 454, inciso I do Regimento Interno desta Corte de Contas), o recolhimento da multa aplicada.
4. Rejeitar parcialmente as razões de justiﬁcativas do Sr
Alexandre Fiorotti – Chefe da DPU/SEDUR/PMS e Membro da CEAVI, tendo em vista a prática de atos ilegais,
conﬁrmando sua responsabilidade quanto aos itens 2.1
e 2.3 da ITC, aplicando-lhe multa no valor de 2.000 (dois
mil) VRTE, na medida da sua culpabilidade, com fulcro
no art. 96, II da Lei Complementar Estadual nº 32/93 (legislação aplicável à época dos fatos), ﬁxando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notiﬁcação, para que
comprove, perante este Tribunal (art. 454, inciso I do Regimento Interno desta Corte de Contas), o recolhimento
www.tce.es.gov.br

da multa aplicada.
5. Rejeitar parcialmente as razões de justiﬁcativas do Sr
Klodailson Martins M. Rocha - Diretor da DPO/SEDUR/
PMS, tendo em vista a prática de atos ilegais, conﬁrmando sua responsabilidade quanto ao item 2.1 da ITC, aplicando-lhe multa no valor de 1.000 (um mil) VRTE, na medida da sua culpabilidade, com fulcro no art. 96, II da Lei
Complementar Estadual nº 32/93 (legislação aplicável à
época dos fatos), ﬁxando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da notiﬁcação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 454, inciso I do Regimento Interno desta Corte de Contas), o recolhimento da multa aplicada.
6. Rejeitar parcialmente as razões de justiﬁcativas dos
Srs. João Carlos Pereira dos Santos - Presidente da CEAVI
e Joubert Carlos de Miranda - Membro da CEAVI, tendo
em vista a prática de atos ilegais, conﬁrmando suas responsabilidades quanto ao item 2.3 da ITC, aplicando-lhes
multa individual no valor de 1.000 (um mil) VRTE, na medida das suas culpabilidades, com fulcro no art. 96, II da
Lei Complementar Estadual nº 32/93 (legislação aplicável à época dos fatos), ﬁxando-lhes o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notiﬁcação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 454, inciso I do Regimento Interno desta Corte de Contas), o recolhimento da multa aplicada. – g.n.
Assim sendo, passa-se à análise dos requisitos de admissibilidade da presente representação.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Conforme consta dos autos, o Eminente Relator emitiu
seu voto pelo conhecimento da presente representação,
considerando o preenchimento dos seus requisitos de
admissibilidade, nos termos do art. 99 da LC 621/2012.
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Dessa forma, neste particular, acompanho o entendimento do Eminente Relator, devendo ser mantido os
termos do conhecimento da representação, em razão de
estarem presentes os requisitos de admissibilidade.
3. DO MÉRITO:
Considerando os fatos narrados na presente representação, cumpre, portanto, o enfrentamento de mérito dos
indicativos de irregularidades, cuja mantença foi sugerida pela área técnica e pelo douto representante do Ministério Público Especial de Contas, sendo assim acompanhado pelo Eminente Relator, à luz da documentação
pertinente, das razões de defesa, bem como da legislação e jurisprudência aplicáveis.
3.1. ATO ADMINISTRATIVO IRREGULAR POR AFRONTA
AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO C/C EFICIÊNCIA E IMPESSOALIDADE (2.1 DA ITC):
Base legal: infringência ao art. 37, caput e inciso XXI da
CRFB/88. Responsáveis: Antônio Sérgio Alves Vidigal Prefeito Municipal; Alexandre Fiorotti – Chefe da DPU/
SEDUR/PMS e Membro da CEAVI e; Klodailson Martins
M. Rocha - Diretor da DPO/SEDUR/PMS.
Consta dos autos que o gestor responsável, através do
Decreto Municipal 1479/2009, desapropriou um terreno
de propriedade da empresa Marca Ambiental Ltda, com
objetivo de construir uma escola e um centro esportivo.

la nova escola) em condições de abrigar o novo projeto,
com área total menor que o terreno desapropriado, o
que possibilitaria um dispêndio menor para o Município.
Informa, ainda, que a área a qual estava sendo cogitada
pelos técnicos da Prefeitura da Serra para a desapropriação (próxima à escola Dinorah) foi descartada sem qualquer explicação, e, em seu lugar, foi escolhido um terreno com área maior que a necessária para implantação da
escola e do centro esportivo anexo.
Argumenta a área técnica que não houve a devida motivação para a desapropriação do imóvel, então pertencente a empresa Marca Ambiental Ltda.
Os responsáveis apresentaram suas justiﬁcativas e alegaram que, em atendimento a proposta da Associação de
Moradores do Bairro Jardim Tropical, a respeito do pedido de desapropriação de uma área para construção de
uma Escola no Bairro Jardim Tropical, o Município realizou pesquisas nos arquivos e cadastros da Prefeitura,
em cada uma das áreas indicadas, para veriﬁcação das
condições que se apresentavam para a ﬁnalidade pretendida.

A área técnica informa que, no âmbito do Município da
Serra havia outros imóveis que foram indicados pela associação de moradores, com a possibilidade de abrigar a
escola e o centro esportivo.

Argumentam os defendentes que a área inicialmente escolhida, situada atrás do Motel Taiti (inscrição imobiliária n°. 010.1003.1878.001, com área de 9.486,64m²),
tornou-se incompatível com os novos equipamentos
(unidade escolar e complexo educacional, esportivo e
de lazer), haja vista que este novo complexo educacional demandaria uma área mínima de aproximadamente 16.000,00m².

Aduz o corpo técnico que, dentre os possíveis imóveis
apontados pela associação de moradores, havia um terreno próximo à escola Dinorah (que seria substituída pe-

Os responsáveis justiﬁcam, ainda, que foram efetuas
pesquisas das áreas que poderiam abrigar o complexo educacional e, assim, concluíram pela desapropriawww.tce.es.gov.br

ção do imóvel localizado na Rua Oriente, por se tratar de
uma via de trânsito local, com pouca movimentação de
veículos; situação urbanística favorável à implantação de
equipamento educacional; situa-se próximo à atual Escola Dinorah Pereira Barcelos, além de possuir fácil acesso a partir do Bairro Jardim Tropical e Bairros adjacentes.
Diante de tudo que consta dos autos, veriﬁca-se que o
apontamento de irregularidade se refere à falta de motivação, eﬁciência e impessoalidade do ato de desapropriação do imóvel em apreço.
Como se sabe, o ato administrativo demanda o preenchimento de alguns requisitos de validade, notadamente assim classiﬁcados pela doutrina clássica como: competência, ﬁnalidade, forma, motivo e objeto.
Sabe-se, ainda, que a desapropriação é procedimento através do qual o Poder Público, fundado em necessidade pública, utilidade pública ou interesse social,
compulsoriamente retira de alguém um bem certo, adquirindo-o para si em caráter originário, mediante indenização prévia, justa e em dinheiro, ressalvadas algumas hipóteses.
Tal procedimento encontra-se previsto nos termos do artigo 5º, XXIV da Constituição Federal, verbis:
5º (...)
XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em
dinheiro, ressalvados os casos previstos em lei. – g.n.
Por seu turno, o Decreto-lei nº 3.365/1941, recepcionado pela Carta Federativa, estabelece as diretrizes para a
desapropriação por utilidade pública.
Percebe-se que o instituto da desapropriação possui
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procedimento próprio e não se confunde com o procedimento estabelecido pela lei de licitações (Lei 8.666/93).

tanto, ao controle judicial, que pode ser ativado por
meio de mandado de segurança.

O decreto que declara a utilidade pública deve conter a
manifestação pública da vontade da Administração Pública de submeter o bem, já deﬁnido, à expropriação; o
fundamento legal em que se embasa essa vontade e a
destinação especíﬁca a ser dada ao bem, a sua ﬁnalidade.

O decreto sub judice foi praticado no exercício de competência própria, porque não declarou de utilidade pública bens da União (jazidas minerais ou mananciais de
água com potencial de gerar energia elétrica); apenas
declarou, na forma do art. 5º, f, do Decreto-lei nº 3.365,
de 1941, que a futura desapropriação do imóvel visava
proporcionar “o aproveitamento industrial das minas e
das jazidas minerais, das águas e da energia elétrica”.

No caso dos autos, o gestor público, identiﬁcando a necessidade de se construir uma unidade escolar e complexo educacional, esportivo e de lazer, fez desapropriar o
imóvel em comento, para atender os interesses públicos
da população local, portanto, demonstrada a ﬁnalidade
do ato de desapropriação.
Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, tem
o seguinte entendimento, verbis:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA. MOTIVAÇÃO.
A motivação do ato administrativo é exigida quando indispensável para o exame de sua legalidade. No caso, a
ﬁnalidade da desapropriação faz presumir o interesse
público do decreto que declarou o imóvel de utilidade
pública. Recurso ordinário desprovido.
[...]
A edição do decreto de utilidade pública para os efeitos
de desapropriação limita o direito de propriedade, seja
pela faculdade que o art. 7º do Decreto-lei nº 3.365, de
1941, assegura à Administração, seja pelo fato de que faz
presumir que o domínio cessará em futuro próximo, desestimulando projetos já programados ou que poderiam
ser programados.
A legalidade desse ato administrativo está sujeita, por-

A motivação do ato administrativo é exigida quando indispensável para o exame de sua legalidade. No caso,
a ﬁnalidade da desapropriação faz presumir o interesse público do decreto que declarou o imóvel de utilidade pública.
A respeito da motivação, leia-se a respeito a lição de
Antonio Carlos de Araújo Cintra, que embora genérica
serve de guia na espécie:
“Quando a lei indicar a motivação como formalidade do
ato administrativo, tal formalidade se reputa essencial,
e sua falta importa em nulidade do ato. QUANDO, AO
CONTRÁRIO, A LEI NÃO EXIGIR, DE FORMA EXPRESSA,
A MOTIVAÇÃO, ENTENDEMOS QUE A CONSEQUÊNCIA
DESSA OMISSÃO DEVERÁ SER APRECIADA, CASO POR
CASO, se ocorreu, na espécie, a nulidade ou mera irregularidade do ato, ou até se, nas circunstâncias, não seria mais conveniente a falta de motivação, justiﬁcando-se, destarte, a própria omissão”(Motivo e Motivação
do Ato Administrativo, Editora Revista dos Tribunais,
São Paulo, 1979, p. 126).
O decreto individua os imóveis e alude à respectiva matrícula no Ofício Imobiliário, não havendo porque exigir
www.tce.es.gov.br

que dele constasse o nome do proprietário. As destinações das áreas passíveis de desapropriação são aquelas previstas no art. 5º, alíneas e e “f” do Decreto-lei nº
3.365, de 1941, tal como deﬂui do texto do decreto, que
por isso não tem o vício da generalidade. Sabe-se quais
os imóveis declarados de utilidade pública, e isso é o
suﬁciente. A tredestinação que eventualmente venha
ocorrer poderá ser corrigida pela retrocessão.
O mais, como seja, a alegação de que a declaração de
utilidade pública visa beneﬁciar empresa privada, depende de dilação probatória e, portanto, insuscetível de
exame nesta via. (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 40.730/TO - 2013⁄0017788-2; 1ª Turma, RELATOR: MINISTRO ARI PARGENDLER, Data do julgamento
25 de fevereiro de 2014). – g.n.
Assim, conforme entendimento da Corte Superior, acima transcrito, entende-se que o ato de desapropriação,
declarando determinado imóvel de utilidade pública,
demanda certa mitigação, pois nos casos em que a lei
não exigir, de forma expressa, a motivação, a consequência dessa omissão deverá ser apreciada, caso a caso,
se ocorreu, na espécie, a nulidade ou mera irregularidade do ato, ou até se, nas circunstâncias, não seria mais
conveniente a ausência de motivação.
No caso em apreço, entendo que apesar do ato desapropriatório não trazer de forma clara e expressa a motivação que levou a desapropriação do terreno de propriedade da empresa Marca Ambiental Ltda, localizado
na Rua Oriente, no bairro Jardim Tropical, naquele Município, com objetivo de nele construir uma escola e um
centro esportivo, restou motivado, pois conforme se vê
dos registros constantes dos autos, “o Município realizou pesquisas nos arquivos e cadastros da Prefeitura,
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em cada uma das áreas indicadas, para veriﬁcação das
condições que se apresentavam para a ﬁnalidade pretendida”.

ministrativo quando exercido dentro da legalidade não
demanda controle por outro órgão ou poder, sob pena
de violação à separação dos poderes.

Consta, ainda, que “a área inicialmente escolhida, situada atrás do Motel Taiti (inscrição imobiliária n°.
010.1003.1878.001, com área de 9.486,64m²), tornou-se incompatível com os novos equipamentos (unidade escolar e complexo educacional, esportivo e de lazer), haja vista que este novo complexo educacional
demandaria uma área mínima de aproximadamente
16.000,00m²”.

Assim, pautado no entendimento jurisprudencial e considerando que a norma que regulamenta a desapropriação de imóvel para utilidade pública, não exige maiores
contornos acerca da expressa motivação do ato de desapropriação, devendo tal requisito do ato ser analisado em cada caso, e por entender justiﬁcante os motivos
que levaram à desapropriação do imóvel em referência,
e, ainda, não havendo notícias nestes autos de que ocorreu qualquer favorecimento pessoal por parte dos responsáveis, não deve prevalecer o indicativo de irregularidade.

Apenas, argumentando, o artigo 4º do Decreto-lei
3.365/41 estabelece que a desapropriação poderá
abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra a que se destina, e, também, às zonas que se
valorizarem extraordinariamente, em consequência da
realização do serviço.
As justiﬁcativas constantes destes autos, informando
que a escolha do imóvel desapropriado se deu em razão
de que o tamanho da sua área se mostrava mais adequada para atender o projeto a que se destina a construção
de uma escola e complexo educacional, se mostra plausível e razoável.
Ademais, a escolha de um imóvel dentre vários outros
existentes no bairro ou na região, sendo tal escolha justiﬁcada pelo fato de melhor atender as ﬁnalidades que se
pretende atingir o ato, é matéria que se adere ao próprio
mérito do ato administrativo.
Deste modo, sabe-se que é cristalina a possibilidade de
controle de legalidade em sentido amplo dos atos administrativos vinculados e discricionários, em sua parte vinculado, contudo é importante salientar que o mérito ad-

Diante disso, divergindo do entendimento da área técnica, do Ministério Público Especial de Contas e do Eminente Relator, afasto a presente irregularidade, pelos
fundamentos acima expendidos.
3.2. ATO ADMINISTRATIVO EM DESACORDO AO DECRETO Nº 3215/2003 QUE DISCIPLINA DESAPROPRIAÇÕES
NO MUNICÍPIO DA SERRA (ITEM 2.2 DA ITC):
Base legal: infringência ao ﬂuxograma e aos requisitos estabelecidos no art. 1º do Decreto Municipal nº
3215/2003. (Responsável: Antônio Sérgio Alves Vidigal Prefeito Municipal).
Sobre esse apontamento de irregularidade, entende a
área técnica que o processo administrativo em que se
desapropriou o imóvel, em comento, não atendeu a contento as regras previstas no Decreto nº 3215/2003, que
“ﬁxa condições prévias para declaração de utilidade pública, para ﬁns de desapropriação pelo executivo municipal”.
www.tce.es.gov.br

Segundo a equipe técnica, nos termos da instrução técnica supracitada, a emissão e publicação do referido Decreto, deveria ser antecedida das seguintes observações,
vejamos:
“Autorização do Secretário da pasta ao qual se destina o
objeto da desapropriação (Primeira manifestação da Secretária Municipal de Educação deu-se em 03/08/09, às
ﬂs. 28 do Proc. Adm. PMS nº 50.440/2007);
Laudo de impacto ambiental da Secretaria de Meio
Ambiente (não encontrado no Proc. Adm. PMS
nº50.440/2007);
Laudo da Comissão de Avaliação de Imóveis (Laudo de
Avaliação nº 49/09 de 02/07/09, às ﬂs. 24 a 27 do Proc.
Adm. PMS nº50.440/2007) e Análise e adequação de
minuta do Decreto pela Procuradoria Geral (Parecer da
Procuradoria Patrimonial de 18/06/09, às ﬂs. 16 a 18 do
Proc. Adm. PMS nº 50.440/2007)”. – g.n.
Em suas justiﬁcativas, o Sr. Antônio Sérgio Alves Vidigal, argumentou que, após a edição do Decreto nº
3.215/2003, foram implementados novos parâmetros a
serem observados pela Administração Pública.
Alegou, ainda, que apesar de não ter sido observado, a
rigor, o ﬂuxograma traçado no Decreto, todos os setores e providências foram adotadas, trazendo um rol de
ações efetuadas no bojo do processo administrativo, não
acarretando qualquer prejuízo para a Administração a
inobservância do ﬂuxograma.
Em sede de sustentação oral, o patrono do senhor Antônio Sérgio Vidigal argumentou que “dos quatro requisitos prévios, apenas o laudo de impacto ambiental da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente não foi prévio a
desapropriação, sem qualquer prejuízo material”.
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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De uma análise detida dos autos, veriﬁca-se que, em verdade, a exigência contida no Decreto nº 3.215/2003, a
respeito de ser antecedido por “Autorização do Secretário da pasta ao qual se destina o objeto da desapropriação; Laudo da Comissão de Avaliação de Imóveis e Laudo
de impacto ambiental da Secretaria de Meio Ambiente”,
somente o “Laudo de impacto ambiental da Secretaria
de Meio Ambiente”, não antecedeu a expedição do decreto desapropriatório.

atividade potencialmente causadora de signiﬁcativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade. - g.n.

Contudo, vislumbra-se que a referida exigência constante do Decreto Municipal, referente ao Laudo de impacto
ambiental da Secretaria de Meio Ambiente”, ainda que
posterior a emissão do referido instrumento normativo,
também restou atendido, assim, a inconsistência de ordem estritamente formal restou sanada a contento pela própria administração pública.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo –
TJES, tem assim decidido, verbis:

Em outras palavras, existiria sim grave irregularidade a
falta de laudo de impacto ambiental, ainda que a posteriori a emissão do decreto municipal, posto que, a depender da área a ser desapropriada e da possível degradação do meio ambiente, o laudo de impacto ambiental
se mostra indispensável, nos termos do art. 225, § 1º,
inc. IV, da Constituição Federal, verbis:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
(...)
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou

Denota-se do dispositivo acima transcrito que somente
quando houver signiﬁcativa alteração do meio ambiente
poderá ser exigido o EIA/RIMA, dessa forma de uma interpretação literal da norma constitucional, a apresentação do laudo de impacto ambiental está condicionado a
signiﬁcativa alteração do meio ambiente.

[...]
A Constituição vigente conferiu ao meio ambiente a dignidade de direito fundamental, dedicando a norma do
artigo 225 à sua proteção, in verbis:

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de signiﬁcativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
Percebe-se que a Carta estipulou que o Poder Público
tem o dever de exigir, na forma da lei, prévio estudo de
impacto ambiental para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de signiﬁcativa degradação
www.tce.es.gov.br

do meio ambiente.
A redação da norma é clara e não dá ao intérprete nenhuma liberdade senão concluir que sempre que uma
atividade ou obra acarrete signiﬁcativa degradação do
meio ambiente há de ser exigido o estudo de impacto
ambiental. O Constituinte, porém, não explicitou o que
é “signiﬁcativa degradação do meio ambiente”; não enumerou de forma taxativa ou exempliﬁcativa o que constitui atividade ou obra que cause esse tipo de degradação. E não haveria razão para fazê-lo, pois estas questões
são afetas a deﬁnições e conceitos próprios das normas
infraconstitucionais.
(...)
Foi preciso, então, adaptar a Lei nº 6.938/81 e a Resolução nº 1/1986 do CONAMA à realidade da Constituição
de 1988 quanto à exigibilidade do EIA/RIMA.
Em 12 de abril de 1990, foi publicada a Lei Federal nº
8.028, que deu nova redação ao inciso II, do artigo 8º, da
Lei nº 6.938/1981, o qual passou a ter o seguinte teor, já
em conformidade com a Constituição de 1988:
II - determinar, quando julgar necessário, a realização de
estudos das alternativas e das possíveis consequências
ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, as informações indispensáveis
para apreciação dos estudos de impacto ambiental, e
respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de
signiﬁcativa degradação ambiental, especialmente nas
áreas consideradas patrimônio nacional. (Redação dada
pela Lei nº 8.028, de 1990).
Veja-se que a Lei nº 6.938/1981, no inciso II de seu artigo 8º, quando empregou a expressão “quando julgar neSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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cessário” atribuiu ao CONAMA a decisão sobre a necessidade de EIA/RIMA em cada caso concreto. Ou seja, o
legislador ordinário deu o CONAMA poder discricionário
para que declare, conforme o inciso IV, do § 1º, do artigo
225 da Constituição, quando uma atividade implica uma
signiﬁcativa degradação ambiental.
Pois bem. Em 06 de junho de 1990, foi editado o Regulamento da Lei nº 6.938/1981 (Decreto nº 99.274), já sob
a vigência da Constituição Federal de 1988.
O artigo 7º do Regulamento reproduz o texto do inciso
II do artigo 8º da Lei nº 6.938/1981, prevendo a competência discricionária do CONAMA para exigir ou não o
EIA/RIMA, restringindo tal exigência às hipóteses de signiﬁcativa degradação do meio ambiente (inc. IV). (Agravo de Instrumento Nº 0002298-36.2014.8.08.0014, Des.
Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, data do julgamento: 12/05/2015) – g.n.
Em sendo assim, considerando que o EIA/RIMA, salvo algumas peculiaridades o que não retrata o caso em pauta, somente deve ser exigido quando houver possível degradação ao meio ambiente, sendo que a exigência contida no Decreto Municipal, referente a prévia elaboração
de Laudo de Impacto Ambiental se trata de mera formalidade, suprida antes da ﬁnalização do processo administrativo de desapropriação, entendo que não deve
prevalecer o indicativo de irregularidade.
Deste modo, considerando que o Laudo de Impacto Ambiental somente é exigido em obras em que se visualize
possível degradação ao meio ambiente, a critério do órgão competente, e, ainda, pelo fato de constar dos autos
o laudo de impacto ambiental expedido pela Secretaria
de Meio Ambiente, ainda que após a expedição do Decreto Municipal, entendo que o indicativo de irregulari-

dade restou sanado.
Por estas razões, divergindo da área técnica, do Parquet
de Contas e do Eminente Relator, afasto a presente irregularidade.
3.3. LAUDO DE AVALIAÇÃO EM DESCONFORMIDADE À
NORMA REGULAMENTADORA FERINDO O PRINCÍPIO
DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA (ITEM 2.3. DA ITC):
Base legal: infringência ao item 10 da NBR 14653 c/c art.
37 caput da CF88 (Princípio da Eﬁciência Administrativa)
(Responsáveis: João Carlos Pereira dos Santos - Presidente da CEAVI; Alexandre Fiorotti – Chefe da DPU/SEDUR/
PMS e Membro da CEAVI; e Joubert Carlos de Miranda Membro da CEAVI).
A área técnica informa quanto ao Laudo de Avaliação nº
049/2009, apresentado pela Comissão de Avaliação de
Imóveis da Secretaria da Serra, que serviu de referência para o valor da desapropriação do terreno da Marca
Ambiental Ltda, apesar de haver informação de que se
usou o método comparativo direto de dados de mercado, acerca do mesmo, não há nenhuma informação concreta sobre a amostra utilizada.
Informa, ainda, que o referido laudo não atende a todos
os requisitos da norma que regulamenta os serviços técnicos de avaliação de bens, notadamente o item 10 da
ABNT NBR 14653-2:2004, vejamos:
“10 Apresentação do laudo de avaliação”.
“10.1 Laudo de avaliação completo”;
“10.2 Laudo de Avaliação simpliﬁcado” e
“10.3 Anexos”.
Aduz a área técnica que mesmo considerando que o laudo elaborado pela Comissão de Avaliação de Imóveis da
www.tce.es.gov.br

Secretaria de Administração e Recursos Humanos - CEAVI estivesse no modelo simpliﬁcado, não atenderia a
norma da ABNT, pois a mesma exige que este tipo de
laudo atenda no mínimo, de forma reduzida aos itens a)
a h) de 10.1 da ABNT NBR 14653-1:2001, o que signiﬁca,
por exemplo, a exigência de especiﬁcação da avaliação
quanto aos graus de fundamentação e precisão da avaliação, e que, deﬁnitivamente, os laudos acostados aos
autos não fazem nenhuma menção.
Em suas justiﬁcativas, os responsáveis argumentam que
o valor da avaliação do m² procedida pela Comissão Especial de Avaliação - CEAVI (R$ 90,00) está compatível
com o valor de mercado do metro quadrado, aferido
na área desapropriada, constante do Laudo (Apêndice
I) do RA-E 15/12, elaborado pela Equipe Técnica desse
Egrégio Tribunal, e foi obtido pela média dos valores de
terrenos pesquisados (R$ 70,00 m², 90,00m² e R$ 110,00
m²).
Neste viés, a respeito da avaliação feita pela Comissão
Especial de Avaliação estar compatível com o valor de
mercado, não houve qualquer contrariedade por parte
da área técnica, que nos termos da ITC nº 3066/2014-6,
assim, manifestou, verbis:
[...]
Embora o resultado do “laudo” acima referido (R$
90,00/m²), que serviu de base para a desapropriação
em análise, tenha obtido um valor compatível com o
mercado, conforme ratiﬁcado pelo laudo (Apêndice I)
do RA-E 15/12, ﬁca claro, comparando o conteúdo dos
dois documentos, que o “laudo” elaborado pela CEAVI
(ﬂs. 100 a 103 destes autos), não atendeu aos requisitos
mínimos (item 10 da NBR 14653), já que o laudo elaborado para dar suporte à auditoria atende minimamente
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(26 folhas) às alíneas relacionadas no item 10 da citada
norma, requisitos estes exigidos para que a avaliação seja considerada um “laudo de avaliação”; o que conﬁgura
descumprimento ao princípio da Eﬁciência Administrativa, disposto no art. 37 caput de CF/88, ao quais os servidores técnicos desta área devem, para cumprimento
deste princípio, necessariamente, observar os ditames
das normas técnicas. – g.n.

Ademais, os procedimentos a serem adotados nas normas da ABNT, são relevantes, o que recomenda a sua
aplicação vinculada à Engenharia, contudo, não pode
servir de método de aplicação obrigatória pelo Administrador Público, pois pelo princípio da legalidade ao Administrador Público só é dado fazer aquilo que a lei autorize, no entanto, normas da ABNT não possuem caráter de norma legislativa, portanto, não são vinculantes.

Portanto, percebe-se que o apontamento de irregularidade gira em torno, tão somente em relação ao laudo
não preencher todos os requisitos de formalidade contidos na Norma da ABNT NBR 14653-2:2004, especiﬁcamente, o contido no seu item 10, acima transcrito.

Sobre o assunto, em discursão análoga, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tem decidido no seguinte sentido, litteris:

No seu entender, a equipe técnica aﬁrma que o laudo de
avaliação apresentado pela CEAVI não preenche todas as
formalidades previstas na mencionada Norma da ABNT,
estando, assim, por ferir o princípio da eﬁciência.
Ocorre que, conforme dito alhures, a própria área técnica informa que o valor da avaliação constante do Laudo
apresentado pela CEAVI, atendeu o mesmo valor praticado no mercado, qual seja (R$ 90,00/m²), assim, ao contrário do que aﬁrma a equipe técnica, ainda que o referido laudo não traga todas as formalidades da Norma da
ABNT, não ofendeu o princípio da eﬁciência, pois a ﬁnalidade a que se pretende atingir através da elaboração
do laudo foi alcançada, ou seja, a elaboração do laudo
nos termos do item 10 da norma da ABNT, assim entendido, como prova técnica de valor e que serve para a certiﬁcação da expressão monetária de um bem, visando
evitar que o preço de metro quadrado (m²) pago pela
Administração, referente ao imóvel a ser desapropriado, seja maior que o valor praticado no mercado, o que
de fato não aconteceu.

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE INTERESSE SOCIAL. REVISÃO DO JUSTO PREÇO. IMÓVEL RURAL EM ÁREA URBANA. INOBSERVANCIA ÀS NORMAS DA ABNT. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Discute-se no presente processo a justa indenização pela
desapropriação de parte de imóvel situado no Município de Porto Nacional–TO, em decorrência da inundação
provocada pelo lago formado pelo represamento do Rio
Tocantins, para a instalação da Usina Hidroelétrica Luiz
Eduardo Magalhães.
[...]
Outrossim, também é irrelevante que a perícia tenha sido realizada em descumprimento às normas da ABNT.
Este Tribunal já consolidou o entendimento de que referidas normas são de observância facultativa, conforme se pode ver dos seguintes precedentes, verbis:
“AS NORMAS BAIXADAS PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) NÃO SÃO COGENTES, FIXANDO, APENAS, DIRETRIZES. NÃO TEM, POIS, FORÇA
www.tce.es.gov.br

VINCULANTE. NÃO OBRIGAM”. (AC 90.01.14027-0/MG,
Rel. JUIZ TOURINHO NETO, TERCEIRA TURMA do TRF 1ª
Região, DJ de 15/10/1990 P.24050).
“SE O LAUDO OFICIAL, EM ALGUNS DOS SEUS ASPECTOS, NÃO ATENDEU ÀS EXIGÊNCIAS DA ABNT, NÃO DEVE SER RECUSADO, quando inexistem nos autos elementos para veriﬁcação de determinados dados”. (AC
1998.01.00.004693-7/PA, Rel. JUIZ ANTONIO EZEQUIEL,
TERCEIRA TURMA do TRF 1ª Região, DJ de 23/03/2001
P.45).
“AS NORMAS SOBRE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DA ABNT
NÃO TÊM FORÇA VINCULANTE, FIXANDO APENAS DIRETRIZES”. (AC 1998.43.00.001116-5/TO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA do TRF 1ª Região, DJ de 17/10/2003 P.18).
[...] (TRF1, 4ª Turma, Apelação Cível Nº
2001.43.00.001353-0/TO, Relator: Desembargador Federal Carlos Olavo, Data do julgamento: 16.05.2005) –
g.n.
Desta feita, ﬁliando-me ao entendimento jurisprudencial, acima colacionado, entendo que as Normas da ABNT não são normas cogentes, portanto, não vinculantes, e ainda, que assim não fosse, nestes autos resta
evidenciado que o laudo de avaliação apresentado pela CEAVI atingiu a ﬁnalidade do interesse público, posto
que atendeu o valor de mercado.
Por todo o exposto, divergindo da área técnica, do Parquet de Contas e do Eminente Relator, afasto a presente irregularidade.
4. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divergindo do posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.

RELATÓRIO

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

O presente feito, recebido como Requerimento, originou-se de expediente protocolizado neste Tribunal em
17/01/2012, pelo Prefeito Municipal da Serra, senhor
Antônio Sérgio Alves Vidigal, com esclarecimentos acerca da desapropriação de área da empresa Marca Ambiental Ltda. naquele município para construção de escola de ensino fundamental. Ao ﬁnal, requereu auditoria
especíﬁca sobre o processo de desapropriação da área
adquirida, encaminhando cópia dos autos administrativos (ﬂs. 01-155).

1. ACOLHER as razões de justiﬁcativas apresentadas pelos responsáveis, Sr. Antônio Sérgio Alves Vidigal, Prefeito Municipal; Alexandre Fiorotti, Chefe da DPU/SEDUR/
PMS e Membro da CEAVI e Klodailson Martins M. Rocha, Diretor da DPO/SEDUR/PMS, afastando-se as irregularidades constantes dos itens 2.1, 2.2 e 2.3 da ITC nº
3066/2014, tratadas nos itens 3.1, 3.2 e 3.3 desta decisão, pelas razões ante expendidas;

Ressalta-se que se encontram apensados a este feito
os autos do Processo TC 7604/2011, relativo à denúncia formulada pelo Sr. José Carlos de Souza (ﬂs. 01/20),
apontando indícios de irregularidades ocorridos na desapropriação de área de propriedade da empresa Marca Ambiental Ltda. Por se referir à matéria já tratada nos
presentes autos, foi determinada, nos termos do despacho de ﬂ. 31, a sua apensação a estes autos.

2. CONSIDERAR IMPROCEDENTE a presente representação, com fulcro no artigo 99, § 2º c/c art. 95, inciso I,
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em razão
do afastamento das irregularidades indicadas nos itens
2.1, 2.2 e 2.3 da ITC nº 3066/2014, tratadas nos itens
3.1, 3.2 e 3.3 desta decisão, pelas razões acima descritas;

O feito seguiu os trâmites de estilo e foi instruído com os
seguintes documentos:

3. DAR ciência aos interessados quanto aos termos desta decisão, ARQUIVANDO-SE os presentes autos após o
respectivo trânsito em julgado.

Instrução Técnica Inicial ITI 777/2012, elaborada pelo
Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO, ﬂs. 13211328, sugerindo a citação dos senhores Antônio Sérgio Alves Vidigal (Prefeito Municipal), Alexandre Fiorotti (Chefe da DPU/SEDUR/PMS e membro da CEAVI), Klodailson Martins M. Rocha (Diretor da DPU/SEDUR/PMS),

MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
ACÓRDÃO:

VOTO COMPLEMENTAR – APÓS VISTA MPC - DO RELATOR, CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:

Decisão TC 0347/2012, ﬂ. 160 – deferiu Auditoria Especial para apuração dos fatos narrados nos presentes autos;
Relatório de Auditoria Especial RA-E 15/2012, ﬂs. 163175 e anexos;

www.tce.es.gov.br

João Carlos Pereira dos Santos (Presidente de CEAVI) e
Joubert Carlos de Miranda (Membro da CEAVI);
Decisão Monocrática Preliminar s/n, ﬂ. 1331-1332, encampando a sugestão de citação da ITI 777/2012, com
prazo estabelecido de 30 dias para apresentarem justiﬁcativas;
Justiﬁcativas conjuntas dos Srs. Alexandre Fiorotti, João
Carlos Pereira dos Santos e Joubert Carlos de Miranda,
ﬂs. 1347-1350;
Justiﬁcativa conjuntas dos Srs. Alexandre Fiorotti e Klodailson Martins Machado, ﬂs. 1352-1357;
Justiﬁcativa em nome do senhor Sr. Antônio Sérgio Alves
Vidigal, 1373-1499;
Instrução de Engenharia Conclusiva IEC 5/2014, elaborada pelo NEO, ﬂs. 1501-1516, sugerindo a manutenção
das irregularidades dispostas nos itens 2.1.1 e 2.1.3 da
ITI 777/2012, bem como o envio dos autos ao Núcleo de
Estudos Técnicos e Análise Conclusiva – NEC para manifestar-se sobre o indício de irregularidade apontado no
item 2.1.2 da ITI 777/2012, por não ser afeta à área de
engenharia;
Instrução Técnica Conclusiva ITC 3066/2014, elaborada
pelo NEC, ﬂs. 1518-1539, que concluiu da seguinte forma:
3 CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo 95 c/c artigo 99, §2º, ambos da Lei Complementar
Estadual n° 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a
PROCEDÊNCIA da presente representação, tendo em vista a permanência das seguintes irregularidades:
3.1.1. Ato Administrativo Irregular por Afronta aos PrinSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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cípios da Motivação c/c Eﬁciência e Impessoalidade
(item 2.1 desta ITC).
Base Legal: infringência ao art. 37, caput e inciso XXI da
CRFB/88.
Responsáveis: Antônio Sérgio Alves Vidigal - Prefeito
Municipal
Alexandre Fiorotti – Chefe da DPU/SEDUR/PMS e Membro da CEAVI
Klodailson Martins M. Rocha - Diretor da DPO/SEDUR/
PMS
3.1.2. Ato Administrativo em Desacordo ao Decreto nº
3215/2003 que Disciplina Desapropriações no Município da Serra (item 2.2 desta ITC).
Base Legal: infringência ao ﬂuxograma e aos requisitos estabelecidos no art. 1º do Decreto Municipal nº
3215/2003
Responsáveis: Antônio Sérgio Alves Vidigal - Prefeito
Municipal
3.1.3. Laudo de Avaliação em Desconformidade à Norma Regulamentadora Ferindo o Princípio da Eﬁciência
Administrativa (item 2.3 desta ITC).
Base Legal: infringência ao item 10 da NBR 14653 c/c art.
37 caput da CF88 (Princípio da Eﬁciência Administrativa)
Responsáveis: João Carlos Pereira dos Santos - Presidente da CEAVI
Alexandre Fiorotti – Chefe da DPU/SEDUR/PMS e Membro da CEAVI
Joubert Carlos de Miranda - Membro da CEAVI
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por:

3.2.1. Preliminarmente, o recebimento do feito como
Representação, na forma do item 1 desta Instrução Técnica Conclusiva.
3.2.2. Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas
pelo Sr. Antônio Sérgio Alves Vidigal, em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.1 e 2.2 desta Instrução Técnica Conclusiva.
3.2.3. Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas
pelo Sr. Klodailson Martins M. Rocha, em razão da irregularidade disposta no item 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva.
3.2.4. Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas
pelo Sr. João Carlos Pereira dos Santos e Joubert Carlos de Miranda, em razão da irregularidade disposta no
item 2.3 desta Instrução Técnica Conclusiva.
3.2.5. Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas
pelo Sr. Alexandre Fiorotti, em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.1 e 2.3 desta Instrução Técnica Conclusiva.
3.2.6. Sugerir a aplicação de multa aos responsáveis
por irregularidades, com amparo no artigo 95, II da LC
621/12 e na forma do artigo 135, inciso II, da Lei Complementar 621/12.

Parecer do Ministério Público Especial de Contas, da
lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
acompanhando integralmente o entendimento da área
técnica, ﬂs. 1542-1544;
Notas Taquigráﬁcas da 14ª Sessão Ordinária do Plenário,
ocorrida em 03/05/2016, relativa à sustentação oral realizada pelo senhor Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro,
advogado do Sr. Antônio Sérgio Alves Vidigal, ﬂs. 15871591;
Memoriais e documentos juntados aos autos pelo senhor Antônio Sérgio Alves Vidigal, ﬂs. 1597-1610;
Manifestação Técnica 399/2016, elaborada pelo NEC,
que assim concluiu:
3. Conclusão
3.1. Considerando, portanto, que, com base nos argumentos ora expostos nesta Manifestação Técnica de Defesa, os elementos trazidos na sustentação oral não alteraram as conclusões havidas na Instrução Técnica Conclusiva ITC 3066/2014, opina-se pela manutenção das
irregularidades tratadas, tendo também por base as
razões já lançadas nos itens 2.1 e 2.2 da ITC 3066/2014.
Por ﬁm, sugere-se o prosseguimento do julgamento do
feito, na forma do artigo 329, da Res. TC 261/2013.

3.2.7. Sugerir que esta Corte DETERMINE ao atual Prefeito Municipal da Serra, com fundamento no inciso III,
do artigo 57 da LC 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), que
cumpra com as condições prévias para declaração de utilidade pública preconizadas pelo Decreto Municipal n°
3215, de 28 de março de 203.

É O RELATÓRIO.

3.2.8. Por ﬁm, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao signatário da representação do teor da decisão ﬁnal a ser
proferida.

Contudo, conforme se depreende do art. 99 da LC
621/2012, o feito tem natureza de Representação. Senão vejamos:

www.tce.es.gov.br

FUNDAMENTAÇÃO
DA ANÁLISE PRELIMINAR
Veriﬁco que os presentes autos foram autuados como
Requerimento.
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Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos
comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do exercício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa
forma, por força de lei especíﬁca.
§ 1º Têm legitimidade para representar ao Tribunal: I Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
A peça exordial foi protocolizada nesta Corte de Contas
pelo Prefeito Municipal da Serra, senhor Antônio Sérgio Alves Vidigal. Na referida peça são trazidas informações acerca da desapropriação de área da empresa Marca Ambiental Ltda., cujo objetivo era a construção de escola de ensino fundamental. Ao ﬁnal foi requerida a realização de auditoria especíﬁca sobre o processo de desapropriação da área adquirida, sendo encaminhada cópia
do processo administrativo.
Como se vê, os fatos tratados nestes autos amoldam-se
perfeitamente ao estabelecido no art. 99, § 1º, I da Lei
Complementar n° 621/2012.
Por seu turno, o art. 94 c/c art. 99, §2º da LC 621/2012
estabelece os requisitos de admissibilidade da representação, que constato estarem todos satisfeitos.
Logo, decido pelo recebimento do feito como Representação.
DAS IRREGULARIDADES APONTADAS NA ITI 777/2012:
2.1 Ato Administrativo Irregular por Afronta aos Princípios da Motivação c/c Eﬁciência e Impessoalidade (2.1
da ITC).
Critério: infringência ao art. 37, caput e inciso XXI da CRFB/88. (Responsáveis: Antônio Sérgio Alves Vidigal - Pre-

feito Municipal; Alexandre Fiorotti – Chefe da DPU/SEDUR/PMS e Membro da CEAVI e; Klodailson Martins M.
Rocha - Diretor da DPO/SEDUR/PMS).
Segundo a Instrução processual, a Prefeitura Municipal
da Serra desapropriou terreno de propriedade da empresa Marca Ambiental Ltda., localizado na Rua Oriente,
no bairro Jardim Tropical, naquele município, com objetivo de nele construir uma escola e um centro esportivo.
A referida desapropriação operou-se por meio do Decreto Municipal 1479/2009, que declarou a utilidade pública do terreno da empresa Marca Ambiental Ltda. para
ﬁns de desapropriação.
Apontou-se, contudo, que havia outros quatro imóveis,
que foram indicados pela associação de moradores, com
a possibilidade de abrigar a escola com o centro esportivo.
Observou a área técnica que, apesar de demonstrada a
necessidade da desapropriação, existia entre as quatro
áreas inicialmente previstas, um terreno próximo à escola Dinorah (que seria substituída pela nova escola) em
condições de abrigar o novo projeto, com área total menor que o terreno desapropriado, o que, teoricamente,
traria um desembolso menor para o erário no cumprimento desta necessidade pública.
Frisou-se, ainda, que de acordo com as informações
constantes das ﬂs. 79 a 99 destes autos, a área que estava sendo cogitada pelos técnicos da Prefeitura da Serra para a desapropriação (próxima à escola Dinorah) foi
descartada sem qualquer explicação, e em seu lugar foi
escolhido um terreno com área maior que a necessária
para implantação da escola e centro esportivo anexo,
Nesse aspecto, entendeu a área técnica que houve afronwww.tce.es.gov.br

ta aos princípios da eﬁciência e impessoalidade uma vez
que não constou dos autos o motivo que levou o município a desapropriar o terreno da Marca Ambiental Ltda.
em detrimento ao inicialmente previsto ou a qualquer
outro imóvel existente no bairro que pudesse abrigar o
equipamento público desejado. Ademais, não ﬁcou conﬁgurada nos autos uma condição especial de instalação
ou localização do terreno desapropriado que justiﬁcasse
a hipótese prevista no art. 24, inciso X, da 8.666/93 que
dispensa a obrigação de licitar por parte da Administração na aquisição de imóveis.
Dentro desse contexto, concluiu o corpo técnico que, como existiam cinco terrenos (quatro indicados pela Associação de moradores e o terreno da empresa marca Ambiental Ltda.) localizados no bairro Jardim Tropical e aptos a abrigarem a construção da escola e do centro esportivo e que, em tese, haveria condições de concorrência entre possíveis interessados em satisfazer a necessidade de aquisição de imóvel por parte da Administração
Pública, conﬁgurando afronta ao caput e inciso XXI do
art. 37 da CF/88.
Em suas justiﬁcativas os responsáveis disseram que a Associação de Moradores do Bairro Jardim Tropical protocolou em 26 de Setembro de 2007, pedido de desapropriação de uma área para construção de uma Escola para
o Bairro Jardim Tropical, indicando 04 áreas, todas situadas na Avenida Dido Fontes ou Coronel Manoel Nunes
para serem estudadas pelo município.
Em decorrência, aﬁrmam os defendentes, o Município
realizou pesquisas nos arquivos e cadastros da Prefeitura, em cada uma das áreas indicadas, para veriﬁcação
das condições que se apresentavam para a ﬁnalidade
pretendida e constatou o seguinte:
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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A primeira área, situada na “Av. Dido Fontes ao lado da
Contauto Automóveis”, possui inscrição imobiliária n°.
010.1004,1502.001, e dimensão de 10.077,42m². Essa área situa-se na Esquina de duas vias Coletoras, a Dido Fontes e a Coronel Manoel Nunes, todas as duas vias
com intenso ﬂuxo de veículos e com tendência a se tornarem importantes vias de conexão do referido bairro
com a rodovia BR 101. Tendo em vista a intensa movimentação de veículos no local, o que não é indicado para a implantação de uma unidade de ensino, levando-se
em conta o ﬂuxo de alunos e a travessias de pedestres.
Além disso, o imóvel é utilizado para depósito de veículos, desempenhando assim atividade comercial. Assim,
avaliou- se que a primeira área apresentava restrição para a implantação da escola.
A segunda área situada na “Av. Coronel Manoel Nunes,
em frente ao bar do Sr. Miguel Tonon, próxima a casa
do vereador César Nunes (antiga garagem da Transtana”,
possui inscrição imobiliária n°. 010.10040542.001 e área
de terreno medindo 24.759,23m². O referido imóvel
também situa-se em trecho de uma importante via Coletora do Bairro Jardim Tropical, ligando-se com o Bairro
José de Anchieta, com perspectivas futuras de incremento do tráfego de veículos. Além disso, o imóvel também
possui testada para a rodovia BR 101 Norte, e é utilizado
comercialmente como depósito de veículos (ônibus). Assim, a segunda área apresentava restrições para implantação do equipamento proposto pelos mesmos motivos
da primeira.
A terceira área situada na “Av. Coronel Manoel Nunes, ao
lado dos condomínios e em frente a igreja batista”, refere-se a dois terrenos, que possuem inscrição imobiliária
n° 010.1004.0792.001 - área de 13.359,37m² e inscrição

imobiliária n°. 010.1004.1660.001 - área de 7.231,00m².
Assim como no segundo caso, o referido imóvel também
situa-se em trecho de uma importante via Coletora do
Bairro Jardim Tropical ligando-se com o Bairro José de
Anchieta, com perspectivas futuras de incremento do
tráfego de veículos. Além disso, um dos imóveis também
possui testada para a rodovia BR 101 Norte, e é utilizado comercialmente. Assim, a terceira área também apresentava restrições, pelos mesmos motivos da primeira e
da segunda.
Ressalte-se que essas três áreas se localizam em Vias Coletoras, que se caracterizam pelo intenso ﬂuxo de veículos e com perspectivas de incremento. Do ponto de vista urbanístico, a construção de uma Escola, onde ocorrerá intensa movimentação e travessia de crianças é desaconselhável, devido aos riscos inerentes ao ﬂuxo de veículos e de alunos. Além disso, essas áreas possuem características preponderantemente comerciais, possuindo atividades comerciais em seu interior, o que tornaria
a desapropriação mais onerosa para a municipalidade.
A quarta área, situada na “Avenida Coronel Manoel Nunes, ao lado do Colégio Dinorah e fundos com o
antigo Motel Taiti”, possui inscrição imobiliária n°.
010.1003.1878.001, e área de 9.486,64m². Considerando que o imóvel não apresentava construções no interior
do terreno, nem desempenhava atividades comerciais:
localizava-se próxima a atual escola, e em trecho ﬁnal da
Av. Coronel Manoel Nunes, com menor ﬂuxo de veículos
(em 2007-2009), para este trecho da via, esta área mostrou-se a mais adequada tecnicamente. Por esta razão, o
DPU, em conjunto com o DRO indicou inicialmente a referida área para a construção da futura escola.
Aduzem que, após o projeto ﬁcar parado por um tempo,
www.tce.es.gov.br

em virtude do ﬁm de uma gestão e início de outra, retomou-se o projeto. Contudo, houve uma nova Diretriz de
Governo, com a orientação de se associar ao projeto da
Escola um complexo educacional, esportivo e de lazer, o
que ampliaria o quantitativo para sua implantação.
Em decorrência, segundo alegam os responsáveis, a área
inicialmente escolhida, situada atrás do Motel Taiti (inscrição imobiliária n°. 010.1003.1878.001, com área de
9.486,64m²), tornou-se incompatível com esses novos
equipamentos (unidade escolar e complexo educacional,
esportivo e de lazer), haja vista que este novo complexo
educacional demandaria uma área mínima de aproximadamente 16.000,00m².
Assim, aﬁrmam que, após pesquisas das áreas que poderiam abrigar o complexo educacional, chegou-se ao imóvel localizado na Rua Oriente, que, segundo os justiﬁcantes, é uma via de trânsito local, com pouca movimentação de veículos; possui situação urbanística favorável à
implantação de equipamento educacional; situa-se próximo à atual Escola Dinorah Pereira Barcelos, além de
possuir fácil acesso a partir do Bairro Jardim Tropical e
Bairros adjacentes.
Ressaltam que, apesar de não constar por escrito no processo administrativo, a motivação para a desapropriação
do terreno da empresa Marca Ambiental Ltda. pautaram-se por critérios técnicos.
Acrescentam que o bairro Jardim Tropical conﬁgura-se
em um loteamento irregular, tendo sido implantado a
partir da década de 1950 e que a maioria dos terrenos
do referido loteamento não possui registro junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis, e na época de sua implantação não foram reservadas áreas para implantação
de equipamentos públicos. Assim, aﬁrmam que todas as
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demandas por equipamentos públicos no bairro demandam ação de desapropriação em áreas de entorno ao referido loteamento, ou estudos de remanejamento dos
equipamentos existentes.

O Ministério Público de Contas, por meio de Parecer
5692/2014, de ﬂs. 1542/1544, da lavra do Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu integralmente com a proposta da equipe técnica.

Por ﬁm destacam que a desapropriação de uma área, objetivando atender a interesse público ou a interesse social, não tem a Administração que atuar na forma preconizada na lei das licitações, inclusive observando os procedimentos ou hipóteses ﬁxados para a sua dispensa, como equivocamente suscita os nobres Auditores que elaboraram a Instrução Técnica Inicial.

Por ocasião do julgamento, o advogado do senhor Antônio Sérgio Vidigal realizou sustentação oral, alegando,
em síntese que todo o ato de desapropriação conduzido
pelo Sr. Antônio Sérgio Alves Vidigal estava ancorado em
relatórios técnicos emitidos por diversos órgãos da Administração Pública da Serra, tais como a divisão de projetos urbanísticos, controle fundiário, departamento de
projetos e obras e que desta forma estaria afastado o nexo de causalidade, já que a conduta do gestor estava embasada em opiniões de órgãos técnicos.

Analisando as justiﬁcativas apresentadas, o então Núcleo de Engenharia e Obras Públicas - NEO, por meio da
Instrução de Engenharia Conclusiva IEC 05/2014, entendeu que a dispensa deve, obrigatoriamente, estar justiﬁcada no processo de aquisição da área, o que, no presente caso, não foi observado.
Destacou que conforme conﬁrmam os próprios defendentes em sua defesa, nada foi registrado nos autos justiﬁcando a escolha e a decisão de desapropriar a área
em questão, permanecendo, portanto, a irregularidade
apontada na ITI 777/2012, isto é, ato administrativo Irregular por afronta aos Princípios da Motivação c/c Eﬁciência e Impessoalidade (art. 37, caput e inciso XXI da
CF/88).
Corroborando a análise técnica empreendida pelo NEO
proferida nestes autos, o Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas - NEC, por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC 3066/2014 também opinou pela manutenção da irregularidade, em razão da ausência de informações técnicas para fundamentar a escolha da área
desapropriada.

Alegou, também, que a área técnica deixou de analisar
os documentos constantes das ﬂs. 1352/1357, que explicariam a razão da escolha do terreno. Destaca, por ﬁm,
que a desapropriação foi objeto de investigação pelo Ministério Público Estadual que encontrou apenas uma inconsistência que não guarda pertinência ao apontado
como irregularidade nestes autos.
O NEC, por meio da Manifestação Técnica 399/2016,
analisando as argumentações trazidas em sustentação
oral assim concluiu:
A manifestação oral e memoriais trazem basicamente
dois argumentos visando ilidir a irregularidade apontada: a tomada de decisão com base em pareceres técnicos, afastando o nexo de causalidade; e a não análise da
razão da escolha do terreno pela área técnica desta Corte de Contas, constante às ﬂs. 1352/1357.
Quanto à alegação de que a área técnica desconsiderou
os documentos às ﬂs. 1352/1357, esta claramente não
www.tce.es.gov.br

deve proceder. As folhas mencionadas se referem a defesa apresentada pelos srs. Alexandre Firotti e Klodailson
Martins Machado Rola, ambos técnicos da Prefeitura de
Serra. Na IEC 5/2014 foram reproduzidas integralmente a defesa dos agentes responsabilizados, basta a leitura daquela peça para constatar. A justiﬁcativa foi devidamente analisada, não trazendo o douto representante,
em sede de sustentação oral, nenhum fato novo, reiterando apenas aquilo que já tinha sido objeto de análise.
Reproduzo a manifestação do Núcleo de Obras e Engenharia, através da IEC 5/2014, em face da manifestação
às ﬂs. 1352/1357:
“Veriﬁca-se, portanto, que a dispensa deve, obrigatoriamente, estar justiﬁcada no processo de aquisição da
área, o que, no presente caso, não foi observado.
Segundo as justiﬁcativas apresentadas, três das áreas sugeridas pela Associação de Moradores do Bairro jardim
Tropical não foram consideradas por estarem localizadas
“em vias coletoras, que se caracterizam pelo intenso ﬂuxo de veículos e com perspectivas de incremento”. Já a
quarta área deixou de ser considerada por possuir área
(9.486,64 m²) incompatível com os equipamentos a serem construídos (unidade escolar e complexo educacional, esportivo e de lazer), necessitando de “uma área mínima de aproximadamente com 16.000 m²”.
O projeto do complexo a ser ediﬁcado no terreno desapropriado possui 5.918,01 m² de área total construída (sendo 656,60 m² no 2º pavto) além de 1.939,74 m²
de estacionamento, resultando na ocupação de área do
terreno de 7.201,15 m². O restante da área consta como “urbanizada” com 9.574,35 m2. Nos parece razoável supor que com um bom projeto, os equipamentos
acima citados poderiam ser implantados no terreno com
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9.486,64 m² sugerido pela Associação de Moradores.
Além disso, conforme conﬁrmam os próprios defendente em sua defesa, nada foi registrado nos autos justiﬁcando a escolha e a decisão de desapropriar a área
em questão, permanecendo, portanto, a irregularidade
apontada na ITI 777/2012, isto é, ato administrativo Irregular por afronta aos Princípios da Motivação c/c Eﬁciência e Impessoalidade”
Logo, completamente descabida a alegação. Fato é que a
manifestação de ﬂs. 1352/1357 visa conferir motivação
a posteriori para a escolha do terreno. O processo administrativo é formal, devendo constar nele, textualmente
e de forma explicita, as razões da escolha do terreno à
época dos fatos.
Apesar de alegar que o Prefeito agiu com base em pareceres técnicos que justiﬁcam a escolha do terreno, fato
é que não existe motivação técnica expressa nos autos
do processo de desapropriação. O representante cita as
ﬂs. 79 e seguintes, que conteriam os referidos pareceres.
Da leitura dessas páginas, nota-se uma sucessão de atos,
em sua maioria despachos de mero expediente, em que
se aponta apenas o local e especiﬁcações do terreno,
sem embasamento técnico quanto a escolha do local
em detrimento das outras possibilidades ventiladas pela
própria administração.
Ressalta-se que os Srs. Alexandre Firotti, então Chefe da
Divisão de Projetos Urbanísticos e Controle Fundiário, e
Klodailson Martins Machado Rola, então Diretor do Departamento de Projetos de Obras Públicas aﬁrmam categoricamente a inexistência de motivação escrita para
a escolha do terreno nos autos do processo de desapropriação. Assim aﬁrmam: “Portanto, apesar de não cons-

tar por escrito no referido processo, esclarece-se que a
“motivação” para a anuência e escolha da referida área
pautou-se (...)”.(g.n).
Ora, ante a inexistência desses pareceres técnicos com a
justiﬁcativa da escolha do terreno, não há que se falar na
inexistência de nexo de causalidade, já que a decisão de
desapropriar não foi amparada pela competente manifestação técnica. Ainda se mostra descabido realizar essa
pretensa motivação depois de ﬁndo o processo de desapropriação, deturpando completamente o propósito da
motivação prévia.
Quanto a análise efetuada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, apenas é preciso ressaltar, que o
Tribunal de Contas possui competência própria, podendo, inclusive divergir com o Parquet Estadual. Porém, no
presente caso, não se mostra claro quais foram os aspectos analisados pela entidade ministerial, nem a amplitude da sua investigação. Desse modo, claramente a investigação do Ministério Público não trouxe quaisquer elementos capazes de ilidir a presente irregularidade.
Desse modo, após análise dos argumentos suscitados, veriﬁca-se que não há elementos, nos autos, que
permitam a alteração das conclusões tecidas na ITC
3066/2014.
Pois bem.
Inicialmente entendo pertinente destacar que o procedimento de desapropriação para ﬁns de utilidade pública possui regramento próprio, delineado nos termos do
Decreto-Lei 3.365/1941 e suas alterações. Desta forma,
os procedimentos estabelecidos na Lei 8.666/93 não se
aplicam às hipóteses de desapropriação. De qualquer
forma, entendo que a tipiﬁcação incorreta não acarrewww.tce.es.gov.br

tou qualquer nulidade, uma vez que a narração dos fatos
permitiu a ampla defesa dos responsáveis.
Para que seja legitima, a escolha do imóvel a ser desapropriado deve estar devidamente fundamentada no
processo administrativo.
Nesse passo, conforme fartamente demonstrado nos autos, a escolha do imóvel da empresa Marca Ambiental Ltda. foi desprovida de qualquer fundamentação, fato inclusive confessado pelos responsáveis.
O princípio da motivação impõe à Administração Pública a obrigatoriedade de fundamentar o ato praticado, assim como o dever de indicar os pressupostos de fato e de
direito que embasaram a sua decisão.
Ademais, a motivação deve ser prévia ou contemporânea à pratica do ato, sob pena de se impossibilitar o controle da legalidade do ato praticado.
Adoto, de forma complementar, a fundamentação exposta na Manifestação Técnica 399/2016, elaborada pelo NEC a ﬁm de evitar a repetição argumentativa.
Frente ao exposto, considerando a total ausência de motivação para a escolha do imóvel a ser desapropriado,
mantenho a irregularidade suscitada pela área técnica,
concorde posicionamento do Ministério Público de Contas.
2.2 Ato Administrativo em Desacordo ao Decreto nº
3215/2003 que Disciplina Desapropriações no Município da Serra (item 2.2 da ITC).
Critério: infringência ao ﬂuxograma e aos requisitos estabelecidos no art. 1º do Decreto Municipal nº 3215/2003.
(Responsável: Antônio Sérgio Alves Vidigal - Prefeito
Municipal).
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De acordo com a área técnica, o município da Serra expediu o Decreto nº 3215/2003, de 28/03/2003, que “ﬁxa
condições prévias para declaração de utilidade pública,
para ﬁns de desapropriação pelo executivo municipal”.
Entretanto, veriﬁcou-se que o processo administrativo
de desapropriação não observou as regras estabelecidas
no referido Decreto.
Conforme o corpo técnico constatou “a emissão e publicação do Decreto de Utilidade pública (Decreto nº 1479
de 05/06/09 - DOE de 09/06/09, ﬂs. 22 e 23 do Proc.
Adm. PMS nº 50.440/2007), deveriam ser antecedidos
de: Autorização do Secretário da pasta ao qual se destina
o objeto da desapropriação (Primeira manifestação da
Secretária Municipal de Educação deu-se em 03/08/09,
às ﬂs. 28 do Proc. Adm. PMS nº 50.440/2007); Laudo de
impacto ambiental da Secretaria de Meio Ambiente (não
encontrado no Proc. Adm. PMS nº50.440/2007); Laudo
da Comissão de Avaliação de Imóveis (Laudo de Avaliação nº 49/09 de 02/07/09, às ﬂs. 24 a 27 do Proc. Adm.
PMS nº50.440/2007) e Análise e adequação de minuta
do Decreto pela Procuradoria Geral (Parecer da Procuradoria Patrimonial de 18/06/09, às ﬂs. 16 a 18 do Proc.
Adm. PMS nº50.440/2007).”.
O responsável, Sr. Antônio Sérgio Alves Vidigal, alegou
que após a edição do Decreto nº 3.215/2003 foram implementados novos parâmetros a serem observados pela Administração Pública.
Asseverou que apesar de não ter sido observado, a rigor,
o ﬂuxograma traçado no Decreto, todos os setores e providências foram adotadas, trazendo um rol de ações efetuados no bojo do processo administrativo, não acarretando qualquer prejuízo para a Administração a inobservância de ﬂuxograma.

Analisando as justiﬁcativas apresentadas, o NEC, por
meio da ITC 3066/2014, concluiu da seguinte forma:
Análise
O defendente alega, em síntese, que os mandamentos
do Decreto n° 3.215, de 28 de março de 2003, são pro
forma, de caráter burocrático, sendo que estabeleceu
novos parâmetros.
Os novos parâmetros instituídos pelo gestor público carecem de qualquer normatividade, ressaltando que foi
o próprio Antônio Sérgio Alves Vidigal que fez publicar
o Decreto ora violado, o qual imputa desnecessário. Se
assim o fosse, caberia ao Prefeito revogar o Decreto n°
3.215/2003 e não simplesmente descumpri-lo.
Acrescenta-se que a norma ﬁxou “condições prévias para declaração de utilidade pública para ﬁns de desapropriação pelo Poder Executivo Municipal”. A regulamentação de tal matéria, através de ato normativo, denota a
importância das sequências de atos, cronologicamente,
para a correta expedição de Declaração de Utilidade Pública para ﬁns de desapropriação. São elementos necessários a análise quanto a viabilidade da declaração. Logo, as condições não devem ser desrespeitadas ao bem
alvitre do Prefeito.
O inciso I do art. 1º do Decreto n° 3.215/2003 elenca como condição Parecer da Secretaria a que se destina o
objetivo da desapropriação com autorização do respectivo secretário. No caso, por se tratar de escola municipal, caberia ao Secretário Municipal de Educação que só
se manifestou após dois meses da publicação do decreto
e mesmo assim sobre rubrica orçamentária, nos termos
do despacho às ﬂs. 104.
Além de procedimentos extemporâneos, a auditoria aﬁrwww.tce.es.gov.br

ma a inexistência de laudo de impacto ambiental da Secretária de Meio Ambiente, preconizado pelo inciso III
do art. 1º também do Decreto n° 3.215/2003. Ainda que
alegue de forma diversa, o justiﬁcante não cumpriu materialmente a norma, já que não consta da relação das
providências adotadas, constantes em sua defesa (ﬂ.
1377), o laudo de impacto ambiental ou qualquer manifestação da secretaria de meio ambiente.
Assim, o gestor público convencionou procedimentos diferentes ao arrepio da legislação municipal. Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade em face
do responsabilizado.
Por oportuno, sugere-se que seja determinado ao atual Prefeito Municipal da Serra que cumpra com as condições prévias para declaração de utilidade pública preconizadas pelo Decreto Municipal n° 3215, de 28 de março de 203.
O Ministério Público de Contas, por meio de Parecer
5692/2014, de ﬂs. 1542/1544, da lavra do Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu integralmente com a proposta da equipe técnica.
Por ocasião do julgamento, o advogado do senhor Antônio Sérgio Vidigal realizou sustentação oral, alegando
que dos quatro requisitos prévios, apenas o laudo de impacto ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente não foi prévio a desapropriação, sem qualquer
prejuízo material. Sustentou, ainda, que o prefeito não
precisa de qualquer autorização para a realização da desapropriação, uma vez que o art. 72, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Serra, estabelece ser àquela ato
privativo do Chefe de Executivo Municipal. Por derradeiro, argumenta que a Secretaria de Educação esteve envolvida desde o início da identiﬁcação da demanda da
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escola pela comunidade.
O NEC, por meio da Manifestação Técnica 399/2016,
analisando as argumentações trazidas em sustentação
oral assim concluiu:
Análise
O representante não traz elementos novos em sua defesa. Sustenta que apenas o laudo de impacto ambiental não foi prévio a desapropriação. Esta aﬁrmação, por
si só, já sustenta a irregularidade tratada. Como relatado na ITI,
“a emissão e publicação do Decreto de Utilidade pública (Decreto nº 1479 de 05/06/09 - DOE de 09/06/09, ﬂs.
22 e 23 do Proc. Adm. PMS nº50.440/2007), deveriam
ser antecedidos de: Autorização do Secretário da pasta ao qual se destina o objeto da desapropriação (Primeira manifestação da Secretária Municipal de Educação deu-se em 03/08/09, às ﬂs. 28 do Proc. Adm. PMS
nº50.440/2007); Laudo de impacto ambiental da Secretaria de Meio Ambiente (não encontrado no Proc. Adm.
PMS nº50.440/2007); Laudo da Comissão de Avaliação
de Imóveis (Laudo de Avaliação nº 49/09 de 02/07/09, às
ﬂs. 24 a 27 do Proc. Adm. PMS nº50.440/2007) e Análise
e adequação de minuta do Decreto pela Procuradoria
Geral (Parecer da Procuradoria Patrimonial de 18/06/09,
às ﬂs. 16 a 18 do Proc. Adm. PMS nº50.440/2007).”.
Evidencia-se que nenhum desses requisitos foram cumpridos anteriormente ao Decreto de Utilidade Pública.
Ressalta-se que a norma ﬁxou “condições prévias para declaração de utilidade pública para ﬁns de desapropriação pelo Poder Executivo Municipal”. A regulamentação de tal matéria, através de ato normativo, denota a
importância das sequências de atos, cronologicamente,

para a correta expedição de Declaração de Utilidade
Pública para ﬁns de desapropriação. Não se trata de atos
a serem praticados a posteriori, mas que devem anteceder ao decreto.
Quanto à alegação de que o Prefeito Municipal não precisa de qualquer autorização para realizar a desapropriação, esta se mostra verdadeira. De acordo com o art. 72,
IV da Lei Orgânica Municipal de Serra, ao prefeito compete privativamente decretar desapropriações. Porém,
é certo também que o Decreto n° 3215/2003, emanado
pelo próprio gestor responsabilizado, assim dispôs:

ram observadas as condições prévias estabelecidas no
Decreto 3.215/2003 para a edição do decreto de Declaração de Utilidade Pública para ﬁns de desapropriação.
Importante destacar que os atos do gestor público estão subordinados à previsão legal, assim, havendo norma estabelecendo determinado procedimento, compete ao gestor observá-lo, sob pena de invalidade do ato.
Diante do exposto, nos termos da proposição técnica,
subscrita na ITC 3066/2014 e MT 399/2016, encampada pelo Ministério Público de Contas, mantém-se a irregularidade.

Art. 1 – O Poder Executivo Municipal somente instituirá decreto de desapropriação, após atendidas as seguintes condições:

2.3 Laudo de Avaliação em Desconformidade à Norma
Regulamentadora Ferindo o Princípio da Eﬁciência Administrativa (item 2.3. da ITC)

I – Parecer da Secretaria a que se destina o objetivo da
desapropriação com autorização do respectivo Secretário.

* Critério: infringência ao item 10 da NBR 14653 c/c art.
37 caput da CF88 (Princípio da Eﬁciência Administrativa) (Responsáveis: João Carlos Pereira dos Santos - Presidente da CEAVI; Alexandre Fiorotti – Chefe da DPU/SEDUR/PMS e Membro da CEAVI; e Joubert Carlos de Miranda - Membro da CEAVI).

Foi o próprio gestor, dentro de seu poder regulamentar,
que estatuiu o decreto, estabelecendo condições prévias
a sua ação privativa de decretar a desapropriação. Também é certo que o texto legal usa o termo ‘autorização’,
ainda que ele seja atécnico ante a expressa previsão legal de competência privativa do Prefeito Municipal, demonstra claramente a necessidade de manifestação do
secretário da pasta, o qual não foi realizada.
Logo, há patente descumprimento ao Decreto
3215/2003, mantendo-se a análise efetuada na ITC
3066/2014. Desse modo, após análise dos argumentos
suscitados, veriﬁca-se que não há elementos, nos autos, que permitam a alteração das conclusões tecidas
na ITC 1439/2013.
Nessa linha, como bem frisado pela área técnica, não fowww.tce.es.gov.br

Segundo a área técnica a avaliação do terreno da empresa Marca Ambiental Ltda. foi realizada pela Comissão de
Avaliação de Imóveis da Secretaria da Serra, sendo elaborado o Laudo de Avaliação nº049/2009.
Apontou-se que embora no laudo conste a informação
de que se usou o método comparativo direto de dados
de mercado não há nenhuma informação concreta sobre
a amostra utilizada.
Veriﬁcou-se, ainda, que o referido laudo não atende a todos os requisitos da norma que regulamenta os serviços
técnicos de avaliação de bens, notadamente o item 10
da ABNT NBR 14653-2:2004 - “10 Apresentação do lauSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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do de avaliação”. Este item da norma é subdividido em
três subitens: “10.1 Laudo de avaliação completo”; “10.2
Laudo de Avaliação simpliﬁcado” e “10.3 Anexos”. Mesmo considerando que o laudo elaborado pela CEAVI estivesse no modelo simpliﬁcado, não atenderia a norma,
pois a mesma exige que este tipo de laudo atenda “...
no mínimo, de forma reduzida aos itens a) a h) de 10.1
da ABNT NBR 14653-1:2001”, o que signiﬁca, por exemplo, a exigência de especiﬁcação da avaliação quanto aos
graus de fundamentação e precisão da avaliação, o que
deﬁnitivamente o laudo acostados nos autos não faz nenhuma menção.
A equipe técnica destacou, por ﬁm, que embora o valor
do m² referenciado no Laudo de Avaliação nº049/2009,
R$ 90,00/m², tenha sido compatível com o valor de mercado, conforme ratiﬁcado pelo laudo (Apêndice I) do RA-E 15/12, ﬁca claro, comparando o conteúdo dos dois documentos, que o “laudo” elaborado pela CEAVI (ﬂs. 100
a 103 destes autos), não atendeu aos requisitos mínimos
(item 10 da NBR 14653), já que o laudo elaborado para
dar suporte à auditoria atende minimamente (26 folhas)
às alíneas relacionadas no item 10 da citada norma, requisitos estes exigidos para que a avaliação seja considerada um “laudo de avaliação”; o que conﬁgura descumprimento ao princípio da Eﬁciência Administrativa,
disposto no art. 37 caput de CF/88, ao quais os servidores técnicos desta área devem, para cumprimento deste princípio, necessariamente, observar os ditames das
normas técnicas.
Os responsáveis alegaram que o valor da avaliação do m²
procedida pela Comissão Especial de Avaliação - CEAVI
(R$ 90,00) está compatível com o valor de mercado do
metro quadrado aferido na área desapropriada constan-

te do Laudo (Apêndice I) do RA-E 15/12, elaborado pela Equipe Técnica desse Egrégio Tribunal, e foi obtido pela média dos valores de terrenos pesquisados (R$ 70,00
m2, 90,00m2 e R$ 110,00 m²).
Asseveram que a CEAVI, em suas avaliações, sempre
adotou o método comparativo, buscando no mercado,
através de pesquisas dos valores venais consignados na
Planta Genérica de Valores - PGV, declarações de ITBI pagas e homologadas, ofertas de compra e venda de terrenos em jornais, bem como de diligências procedidas.
Aﬁrmam que o fato do laudo de avaliação não ter observado as normas da ABNT, principalmente a NBR 14653 e,
especialmente, por não ter ele seguido as diretrizes traçadas em seu item 10, não representa qualquer irregularidade e, muito menos, quebra do princípio da eﬁciência
administrativa, haja vista que não há obrigatoriedade do
Município observar a NBR 14653, que não é uma Norma
Mandatária que, no conceito da ABNT, trata-se de “Norma cuja aplicação é obrigatória em virtude de uma lei
geral, ou de referência exclusiva em um regulamento”.
Aﬁrmam que não há qualquer lei (especíﬁca ou geral)
determinando que se aplique tal norma nas avaliações
procedidas pelo Poder Público para ﬁns de desapropriação.
E mais, que a Constituição Federal preceitua que a indenização decorrente da desapropriação deve ser prévia e
justa (§ 3º, do art. 182), há que se concluir que o valor
constante da Planta Genérica de Valores - PGV, se atualizado (revisto) no ano ﬁscal imediatamente anterior é
suﬁciente para possibilitar o pagamento ao expropriado,
sem necessidade de se recorrer a qualquer outra avaliação, seja com que critério for.
www.tce.es.gov.br

Concluem que, no presente caso, como o valor da PGV
estava defasado, a avaliação adotou outros critérios e
parâmetros, entre os quais o comparativo (observando
os preços de imóveis praticados no bairro e bairros circunvizinhos), encontrando, assim, preço médio compatível, que foi inclusive ratiﬁcado pelo laudo (Apêndice) I)
do RA-E 15/12, dessa Egrégia Corte.
Por ﬁm, informam que atualmente o Município vem
adotando os valores estabelecidos na Planta Genérica
de Valores - PGV, instituída pala Lei nº 3673 de 29 de Dezembro de 2010, tendo em vista que aqueles constantes
na Tabela de Preços que lhe é anexa condizem com a realidade praticada no Mercado Imobiliário do Município.
Analisando a questão o então Núcleo de Engenharia e
Obras Públicas - NEO, por meio da Instrução de Engenharia Conclusiva IEC 05/2014 assim concluiu:
A justiﬁcativa apresentada se baseia no entendimento
da “inexistência de obrigatoriedade do Município de se
socorrer das normas da ABNT para proceder a sua avaliação” tendo em vista que “a Constituição Federal preceitua que a indenização decorrente da desapropriação
deve ser prévia e justa (§ 3º do art. 182)”.
O “Laudo” elaborado pela Comissão de Avaliação de
Imóveis da Secretaria de Administração e Recursos Humanos – CEAVI, simplesmente explicita o valor da área,
sem qualquer embasamento que o justiﬁque, o que, evidentemente, é inaceitável.
Mesmo a alegação de que o “laudo” foi elaborado utilizando o método comparativo carece de sustentação,
uma vez que nenhum elemento comparável é ali citado.
A própria norma da ABNT que trata de avaliação de imóveis deﬁne o método comparativo direto de dados de
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mercado como “Identiﬁca o valor de mercado do bem
por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra”.
Mesmo o acima citado § 3º do art. 182 da Constituição
Federal não foi obedecido, uma vez não ter sido comprovado o “justo” valor.

Quanto à obrigatoriedade deste laudo atender às normas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT veriﬁca-se que o inciso VIII do artigo 39 da Lei nº 8.078/1990
(Código de Defesa do Consumidor) determina:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas:

A Lei 8.666/93, em seu artigo 2º, estabelece:

...

As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas
pelos órgãos oﬁciais competentes ou, se normas especíﬁcas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial (Conmetro).

Numa licitação a disputa entre os diversos interessados
deﬁnirá o justo valor de mercado.
Nos casos em que a licitação for dispensável deve ser observado o inciso X do artigo 24 da lei 8.666/93 que determina:
Art. 24. É dispensável a licitação:
...
X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao
atendimento das ﬁnalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
Conforme se pode observar, em qualquer das situações
acima elencadas, a compatibilidade do valor a ser pago
com o de mercado, obrigatoriamente, deve ser observado.
No caso da desapropriação de um imóvel é indispensável
a elaboração de laudo de avaliação bem fundamentado
para determinar o justo valor de mercado.

Somente esta expressa disposição do artigo 39, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é suﬁciente para veriﬁcar que as normas técnicas elaboradas pela ABNT
são de cumprimento compulsório.
Também a Lei 9933/99 é taxativa:
Art. 1º Todos os bens comercializados no Brasil, insumos, produtos ﬁnais e serviços, sujeitos a regulamentação técnica, devem estar em conformidade com os regulamentos técnicos pertinentes em vigor.
Art. 2º O Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Conmetro, órgão colegiado
da estrutura do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criado pela Lei nº 5.966, de 11
de dezembro de 1973, é competente para expedir atos
normativos e regulamentos técnicos, nos campos da Metrologia e da Avaliação da Conformidade de produtos, de
processos e de serviços.
[...]
www.tce.es.gov.br

§ 2o Os regulamentos técnicos deverão considerar, quando couber, o conteúdo das normas técnicas adotadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Diversos outros dispositivos legais nos levam a esta mesma conclusão, como por exemplo:
1 - A Lei Nº 5.194/66 que regula o exercício das proﬁssões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo,
estabelece:
Art. 7º As atividades e atribuições proﬁssionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em:
[...]
c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica;
[...]
Art. 12. Na União, nos Estados e nos Municípios, nas entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista,
os cargos e funções que exijam conhecimentos de engenharia, arquitetura e agronomia, relacionados conforme
o disposto na alínea “ g “ do Ed. extra 27, somente poderão ser exercidos por proﬁssionais habilitados de acordo
com esta lei.
Art. 13. Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer
outro trabalho de engenharia, de arquitetura e de agronomia, quer público, quer particular, somente poderão
ser submetidos ao julgamento das autoridades competentes e só terão valor jurídico quando seus autores forem proﬁssionais habilitados de acôrdo com esta lei.
Art. 14. Nos trabalhos gráﬁcos, especiﬁcações, orçamentos, pareceres, laudos e atos judiciais ou administrativos,
é obrigatória além da assinatura, precedida do nome da
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emprêsa, sociedade, instituição ou ﬁrma a que interessarem, a menção explícita do título do proﬁssional que
os subscrever e do número da carteira referida no Ed.
extra 56.
[...]
Art. 26. O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, (CONFEA), é a instância superior da ﬁscalização do exercício proﬁssional da engenharia, da arquitetura e da agronomia.
Art. 27. São atribuições do Conselho Federal:
[...]
f) baixar e fazer publicar as resoluções previstas para regulamentação e execução da presente lei, e, ouvidos os
Conselhos Regionais, resolver os casos omissos;

tro das respectivas atribuições ﬁxadas no Art. 7º, alínea
“c”, da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966, e discriminadas pela Resolução nº 218, de 29 JUN 1973;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 7.270, de 10 DEZ
1984;
CONSIDERANDO, nada obstante, as dúvidas que ainda
surgem por parte de órgãos e entidades na aplicação de
normas que exigem laudos de avaliação e perícia para
determinados efeitos legais, tais como Lei nº 6.404/76,
de 15 DEZ 1976, Lei nº 24.150/34 e Lei nº 6.649/79;
CONSIDERANDO, ﬁnalmente, o disposto nas Leis nº
8.020 e 8.031, ambas de 12 ABR 1990,
RESOLVE:
Art. 1º - Para os efeitos desta Resolução, deﬁne-se:

g) relacionar os cargos e funções dos serviços estatais,
paraestatais, autárquicos e de economia mista, para cujo
exercício seja necessário o título de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo;

[...]

A Resolução 345/90 do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, que dispõe quanto ao exercício por proﬁssional de Nível Superior das atividades de
Engenharia de Avaliações e Perícias de Engenharia, estabelece:

[...]

CONSIDERANDO que as perícias e avaliações de bens
móveis e imóveis, suas partes integrantes e pertences,
máquinas e instalações industriais, obras, serviços, bens
e direitos, é matéria essencialmente técnica que exige
qualiﬁcação especíﬁca;

Art. 2º - Compreende-se como a atribuição privativa dos
Engenheiros em suas diversas especialidades, dos Arquitetos, dos Engenheiros Agrônomos, dos Geólogos,
dos Geógrafos e dos Meteorologistas, as vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos relativos a bens móveis
e imóveis, suas partes integrantes e pertences, máquinas e instalações industriais, obras e serviços de utilidade pública, recursos naturais e bens e direitos que, de

CONSIDERANDO que as perícias e avaliações desses
bens é função do diplomado em Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geograﬁa e Meteorologia, den-

c) AVALIAÇÃO é a atividade que envolve a determinação
técnica do valor qualitativo ou monetário de um bem, de
um direito ou de um empreendimento.
e) LAUDO é a peça na qual o perito, proﬁssional habilitado, relata o que observou e dá as suas conclusões ou
avalia o valor de coisas ou direitos, fundamentadamente.

www.tce.es.gov.br

qualquer forma, para a sua existência ou utilização, sejam atribuições destas proﬁssões.
Art. 3º - Serão nulas de pleno direito as perícias e avaliações e demais procedimentos indicados no Art. 2º, quando efetivados por pessoas físicas ou jurídicas não registradas nos CREAs.
Veriﬁca-se, portanto, que a avaliação de um imóvel deve
atender a duas premissas:
a - ser elaborada por proﬁssional devidamente habilitado e registrado no CREA.
b - obedecer às normas técnicas.
2 – O Governo Federal explicitou a obrigatoriedade de
utilização das normas técnicas (artigo 1º da Lei 4.150/62):
Nos serviços públicos concedidos pelo Governo Federal,
assim como nos de natureza estadual e municipal por ele
subvencionados ou executados em regime de convênio,
nas obras e serviços executados, dirigidos ou ﬁscalizados
por quaisquer repartições federais ou órgãos paraestatais, em todas as compras de materiais por eles feitas,
bem como nos respectivos editais de concorrência, contratos ajustes e pedidos de preços será obrigatória a exigência e aplicação dos requisitos mínimos de qualidade,
utilidade, resistência e segurança usualmente chamados
“normas técnicas” e elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, nesta lei mencionada pela sua sigla “ABNT”.
Considerando o acima exposto veriﬁcamos permanecer
a irregularidade apontada, ou seja, foi elaborado laudo
de avaliação sem qualquer embasamento comprovando o “justo valor de mercado”, não atendendo ao item
10 da NBR 14653 c/c art. 37 caput da CF88 (Princípio da
Eﬁciência Administrativa), com responsabilidade solidáSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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ria dos Srs. João Carlos Pereira dos Santos – (Presidente
da CEAVI), Alexandre Fiorotti – (Membro da CEAVI) e Joubert Carlos de Miranda – (Membro da CEAVI).
O Ministério Público de Contas, por meio de Parecer
5692/2014, de ﬂs. 1542/1544, da lavra do Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu integralmente com a proposta da equipe técnica.
Novamente entendo pertinente destacar que o procedimento de desapropriação para ﬁns de utilidade pública possui regramento próprio, delineado nos termos do
Decreto-Lei 3.365/1941 e suas alterações. Desta forma,
os procedimentos estabelecidos na Lei 8.666/93 não se
aplicam às hipóteses de desapropriação. Tampouco se
aplicam ao presente caso as disposições contidas nas
Leis 8.078/90 e 9933/99, pois se referem à relação de
consumo. De qualquer forma, entendo que a fundamentação incorreta não acarretou qualquer nulidade, uma
vez que a narração dos fatos permitiu a ampla defesa dos
responsáveis.
Noutra senda, a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT é uma entidade privada sem ﬁns lucrativos,
responsável pela elaboração das Normas Brasileiras (ABNT NBR), formuladas por seus Comitês Brasileiros (ABNT/CB), Organismos de Normalização Setorial (ABNT/
ONS) e Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE). A ABNT publica normas técnicas com base em critérios próprios, com o objetivo de atender um consenso entre os
participantes.

Tipicamente, as normas são de uso voluntário, isto é, não são obrigatórias por lei, e então é possível fornecer um produto ou serviço que não siga a norma aplicável no mercado determinado.
Em diversos países há obrigatoriedade de segui-las, pelo
menos em algumas áreas (para o caso brasileiro, é o Código de Defesa do Consumidor).Por outro lado, fornecer
um produto que não siga a norma aplicável no mercado-alvo implica esforços adicionais para introduzi-lo nesse
mercado, que incluem a necessidade de demonstrar de
forma convincente que o produto atende às necessidades do cliente e de assegurar que questões como intercambialidade de componentes e insumos não representarão um impedimento ou diﬁculdade adicional.
Do ponto de vista legal, em muitos mercados, quando
não é seguida a norma aplicável, o fornecedor tem responsabilidades adicionais sobre o uso do produto.
Fonte: Ferramenta da Competitividade
Por sua vez, o INMETRO, órgão executivo do CONMETRO, apresenta a seguinte distinção entre regulamento
técnico e norma técnica:
Regulamento Técnico:

No tocante à obrigatoriedade de se observar as normas
técnicas elaboradas pela ABNT, veriﬁca-se que no site da
referida entidade consta a seguinte informação:

Documento aprovado por órgãos governamentais em
que se estabelecem as características de um produto
ou dos processos e métodos de produção com eles relacionados, com inclusão das disposições administrativas
aplicáveis e cuja observância é obrigatória. Também pode incluir prescrições em matéria de terminologia, símbolos, embalagem, marcação ou etiquetagem aplicáveis
a um produto, processo ou método de produção, ou tratar exclusivamente delas.

Voluntariedade das Normas

Norma Técnica:
www.tce.es.gov.br

Documento aprovado por uma instituição reconhecida,
que prevê, para um uso comum e repetitivo, regras, diretrizes ou características para os produtos ou processos e
métodos de produção conexos, e cuja observância não é
obrigatória. Também pode incluir prescrições em matéria de terminologia, símbolos, embalagem, marcação ou
etiquetagem aplicáveis a um produto, processo ou método de produção, ou tratar exclusivamente delas.
Tanto normas quanto regulamentos técnicos referem-se
às características dos produtos, tais como: tamanho, forma, função, desempenho, etiquetagem e embalagem,
ou seja, a grande diferença entre eles reside na obrigatoriedade de sua aplicação.
Assim, tem-se que as normas técnicas não são de observância obrigatória sujeitando-se à edição de norma expedida pelo poder público, com expressa determinação
de sua aplicação nos procedimentos administrativos do
ente emissor.
Pois bem.
Dentro desse contexto, apesar da norma técnica NBR
14653 não ser de observância obrigatória no presente caso, os conceitos ali descritos servem de referência
para os proﬁssionais de avaliação indistintamente, porque universais e garantidores da legitimidade do trabalho pericial. Nesse ponto oportuno destacar que Comissão de Avaliação de Imóveis da Secretaria de Administração e Recursos Humanos – CEAVI, ﬂs. 100-103, menciona
a aplicação de método comparativo direto de dados de
mercado na avaliação.
Contudo, tal aﬁrmação não tem o condão de produzir
qualquer efeito, haja vista estar desprovida de qualquer
demonstração. Os parâmetros para se alcançar os vaSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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lores mínimo, médio e máximo não foram apontados.
Tampouco há referências aos preços de imóveis equivalentes na região. Há, somente, a descrição do imóvel e o
valor do m². Estas informações, por si só, não são aptas
para validar as informações constantes do referido laudo de avaliação.

legiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à consideração.

Ressalta-se que a omissão destas informações diﬁculta
ou até mesmo impede a análise da veracidade das informações constantes do referido Laudo pelos órgãos de
controle.

Preliminarmente, receber o feito como REPRESENTAÇÂO,
conforme estabelecido no do art. 99 da LC 621/2012;

Assim, a melhor técnica advinda norma técnica NBR
14653 ensejaria a: Caracterização do imóvel avaliando;
Quantidade mínima de dados de mercado, efetivamente utilizados (entre três e doze de acordo com o grau de
acurácia praticado); Identiﬁcação dos dados de mercado
com apresentação de informações relativas a todas as
características dos dados analisadas, com foto e características observadas pelo autor do laudo, identiﬁcação
completa dos endereços dos dados de mercado, bem como das fontes de informação; Identiﬁcação do intervalo
admissível de ajuste para o conjunto de fatores e a estimativa pontual de tendência central.
Assim, veriﬁco que, no presente caso, houve omissão
quanto aos parâmetros utilizados no cálculo do valor do
m² do terreno desapropriado, razão pela qual mantenho
a irregularidade.
Ressalto que na 23ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada no dia 17/07/2018, o ilustre Procurador, Dr. Luciano Vieira, pediu vista dos autos, e por meio do Parecer
03473/22018-1, identiﬁcou a ocorrência da consumação
da prescrição punitiva.
Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de que o Co-

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:

Considerar Procedente a presente Representação, com
base no inciso II, do artigo 95, da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c artigo 99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo em vista o reconhecimento
das seguintes irregularidades:
Ato Administrativo Irregular por Afronta aos Princípios
da Motivação c/c Eﬁciência e Impessoalidade (2.1 da
ITC).

2.3 Laudo de Avaliação em Desconformidade à Norma
Regulamentadora Ferindo o Princípio da Eﬁciência Administrativa (item 2.3. da ITC)
Critério: infringência ao item 10 da NBR 14653 c/c art.
37 caput da CF88 (Princípio da Eﬁciência Administrativa)
Responsáveis:
João Carlos Pereira dos Santos - Presidente da CEAVI
Alexandre Fiorotti – Chefe da DPU/SEDUR/PMS e Membro da CEAVI
Joubert Carlos de Miranda - Membro da CEAVI
RECONHECER a consumação da prescrição da pretensão punitiva, conforme o art. 71 da Lei Complementar
nº 621/2012;
Notiﬁcar os Responsáveis.
Dar Ciência ao Ministério Público de Contas.

Critério: infringência ao art. 37, caput e inciso XXI da CRFB/88..

Dar Ciência ao Representante.

Responsáveis:

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Antônio Sérgio Alves Vidigal - Prefeito Municipal

Relator

Alexandre Fiorotti – Chefe da DPU/SEDUR/PMS e Membro da CEAVI

1. ACÓRDÃO TC- 911/2018 – PLENÁRIO

Klodailson Martins M. Rocha - Diretor da DPO/SEDUR/
PMS
2.2 Ato Administrativo em Desacordo ao Decreto nº
3215/2003 que Disciplina Desapropriações no Município da Serra (item 2.2 da ITC)
Critério: infringência ao ﬂuxograma e aos requisitos estabelecidos no art. 1º do Decreto Municipal nº 3215/2003.
Responsável: Antônio Sérgio Alves Vidigal - Prefeito Municipal
www.tce.es.gov.br

ARQUIVE-SE, após o trânsito em julgado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário desta Egrégia
Corte de Contas, ante as razões expostas, em:
1.1. ACOLHER as razões de justiﬁcativas apresentadas
pelos responsáveis, Sr. Antônio Sérgio Alves Vidigal,
Prefeito Municipal; Alexandre Fiorotti, Chefe da DPU/
SEDUR/PMS e Membro da CEAVI e Klodailson Martins
M. Rocha, Diretor da DPO/SEDUR/PMS, afastando-se as
irregularidades constantes dos itens 2.1, 2.2 e 2.3 da ITC
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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nº 3066/2014, tratadas nos itens 3.1, 3.2 e 3.3 desta decisão, pelas razões ante expendidas;
1.2. CONSIDERAR IMPROCEDENTE a presente representação, com fulcro no artigo 99, § 2º c/c art. 95, inciso I,
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em razão
do afastamento das irregularidades indicadas nos itens
2.1, 2.2 e 2.3 da ITC nº 3066/2014, tratadas nos itens
3.1, 3.2 e 3.3 desta decisão, pelas razões acima descritas;
1.3. DAR ciência aos interessados quanto aos termos
desta decisão, ARQUIVANDO-SE os presentes autos
após o respectivo trânsito em julgado.
2. Por maioria. Nos termos do voto-vista do conselheiro
Marco Antonio da Silva (art. 82, § 7º, do Regimento Interno). Vencido o relator, que votou pela procedência e
pela não aplicação de sanção, em razão da prescrição.
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 nos termos do artigo
82, §7º, do Regimento Interno
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 02/10/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 913/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06015/2017-9
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Denunciante: Sindicato dos Motoristas e Operadores de
Máquinas
Responsável: LUCIANO SANTOS REZENDE
DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DAR CIÊNCIA
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI
Versam os autos sobre DENÚNCIA formulada pelo Sindicato dos Motoristas e Operadores de Máquinas Municipais do Estado do Espírito Santo – SINDMOMMES, relatando a ocorrência de supostas irregularidades na guarda e manutenção da frota dos veículos do Município de
Vitória.
Alega o denunciante, em síntese, que o Executivo Municipal vem atuando de forma arriscada em relação à conservação e manutenção do patrimônio público municiwww.tce.es.gov.br

pal, principalmente em relação aos veículos da municipalidade.
A Manifestação Técnica 1625/2017 da Secretaria de
Controle Externo de Denúncia e Representações – SecexDenúncias, sugeriu o conhecimento da presente Denúncia, bem como a notiﬁcação do Senhor Luciano Santos Rezende, Prefeito Municipal de Vitória, para que no
prazo de 30 dias apresentasse as seguintes informações
e documentos:
a) Apresente a relação dos veículos de propriedade do
Município de Vitória que não sejam contabilmente inservíveis e estejam sem funcionamento por falta de manutenção, destacando-se os caminhões sugadores e os caminhões pipa.
b) Apresente a relação dos contratos que o Município de
Vitória possui cujo objeto seja manutenção de veículos,
informando quais tipos de veículos estão englobados e o
respectivo prazo de vigência.
c) Informe se há veículo de combate à dengue de propriedade do Estado do Espírito Santo, em posse do Município de Vitória e sem utilização.
d) Informe se há veículos de propriedade ou locados pelo Município de Vitória sendo utilizados sem identiﬁcação.
e) Informe se o Município de Vitória possui contrato de
manutenção de veículos da Guarda Municipal, e se há
veículos sem funcionamento por falta de manutenção.
Após, foi elaborada Decisão Monocrática 1966/2017, de
minha autoria, acompanhando a proposta de encaminhamento da área técnica e determinando a notiﬁcação
do Prefeito de Vitória para prestar esclarecimentos acerca das irregularidades apontadas.
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018

90

ATOS DO PLENÁRIO

Devidamente notiﬁcado, o Senhor Luciano Santos Rezende
apresentou documentos referentes as informações solicitadas, sendo os autos encaminhados em seguida para a SecexMeios para análise e instrução.
A Instrução Técnica Conclusiva 1934/2018 da Secretaria de
Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios, concluiu nos seguintes termos:
3. CONCLUSÃO
3.1. Por todo o exposto e com base no artigo 95, inciso I
da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugere-se a IMPROCEDÊNCIA da presente Denúncia, tendo em vista a não
constatação de ilegalidade ou irregularidade;
3.2. Sugere-se ainda que seja dada CIÊNCIA ao Denunciante
do teor da decisão ﬁnal a ser proferida.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
02301/2018 de lavra do Exmo. Procurador de Contas Dr.
Luciano Vieira, opina no sentido de:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, com fulcro
no art. 3º, inciso II, da LC n. 451/2008, à guisa dos argumentos fáticos e jurídicos contidos na Instrução Técnica Conclusiva 01934/2018-1, oﬁcia pela IMPROCEDÊNCIA da denúncia, nos termos do art. 95, inciso I, da LC n. 621/2012 c/c art.
178, inciso I, do RITCEES.
Após, vieram-me os autos para análise.
É o relatório.
A princípio, destaca-se que a gestão da frota de veículos a
serviço do Município de Vitória é atribuição da Secretaria
Municipal de Gestão, Planejamento e Comunicação, motivo pelo qual o Senhor Fabrício Gandine Aquino, responsável pela Secretaria, foi quem encaminhou os esclarecimentos acerca das irregularidades apontadas.

A Gerência de Apoio Logístico e Transporte, setor vinculado à Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Comunicação, emitiu relatório sobre os questionamentos feitos por este Egrégio Tribunal de Contas através da Decisão
Monocrática 1966/2017 e o mesmo foi analisado pela Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios.

termos do art. 95, inciso I, da LC nº 621/2012 c/c art. 178,
inciso I, do RITCEES, em face da não constatação das supostas irregularidades alegadas;

A SecexMeios após ter analisado o relatório enviado por
meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC – 1934/2018, sugere a IMPROCEDÊNCIA da presente Denúncia, tendo em
vista que não foi constatado nenhuma irregularidade nos
atos praticados.

2. Unânime.

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
02301/2018 de lavra do Exmo. Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira, opina pela IMPROCEDÊNCIA da Denúncia, nos
termos do art. 95, inciso I, da LC nº 621/2012 c/c art. 178,
inciso I, do RITCEES.
Corroboro do entendimento da área técnica e do Ministério
Público de Contas e encampo os fundamentos e conclusões
explicitadas na Instrução Técnica Conclusiva 1934/2018,
tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:

1.2. Dar CIÊNCIA ao Denunciante e ao Denunciado do teor
da decisão tomada por este Tribunal.
1.3. Transitado em julgado, arquivem-se os autos.
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 Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1.1. Considerar improcedente a presente Denúncia, nos
www.tce.es.gov.br
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PARECER EM CONSULTA 00014/2018-1
Processo: 06943/2017-5
Classiﬁcação: Consulta
UG: CISABES - Consórcio Intermunicipal de Saneamento
Básico do Espírito Santo
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Consulente: Gestor da UG (Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico do Espírito Santo, OTÁVIO ABREU
XAVIER)
CONSULTA – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO (CISABES) – IMPOSSIBILIDADE DE AUTARQUIA MUNICIPAL CELEBRAR
CONTRATO DE RATEIO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS PARA CONSÓRCIO PÚBLICO – ARTIGOS 8º E 4º, § 3º, DA LEI 11.107/2005 E PARECER EM
CONSULTA 11/2017 – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO POR AUTARQUIA MUNICIPAL VINCULADA A UM DOS ENTES CONSORCIADOS
PARA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DE PROGRAMA,
DESDE QUE HAJA PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO
DE FORMALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO OU DO CONVÊNIO
DE COOPERAÇÃO – ARTIGOS 2º, § 1º, 13, PARÁGRAFOS
5º E 17, DA LEI 11.107/2005 E ARTIGOS 24, XXVI E 26,
DA LEI 8.666/1993.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de CONSULTA formulada pelo
Sr. Otávio Abreu Xavier, então Presidente do Consórcio
Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo
– CISABES, indagando acerca dos seguintes questionamentos:

“É possível que uma autarquia municipal formalize contratação diretamente com determinado consórcio público, inclusive contratação que diga respeito a contrato de
rateio, se o município ao qual a autarquia estiver vinculada ﬁgurar como consorciado desse consórcio público
e se no contrato de consórcio público desse consórcio
houver previsão expressa de possibilidade de contratação entre a autarquia e o consórcio sem a participação
da administração direta, ainda mais quando os objetivos
do consórcio também se referirem à atuação da autarquia?”
A área técnica, nos termos da Instrução Técnica de Consulta 00041/2017-5, após análise da matéria em questão, opinou pelo conhecimento da presente consulta,
bem como sugeriu o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Jurisprudências e Súmulas que, nos termos do
Estudo Técnico de Jurisprudência 00020/2017-3, concluiu, informando a inexistência de deliberações que respondam, especiﬁcamente, ao objeto da presente consulta no âmbito deste Tribunal, e que, acerca do tema consultado, apenas o Parecer em Consulta TC nº 011/2017
margeia a matéria.
Instada novamente a manifestar-se, a área técnica, nos
termos da Instrução Técnica de Consulta 00067/2017-1,
opinou, quanto ao mérito, no sentido de que uma autarquia municipal não poderá realizar contrato de rateio
para a transferência de recursos públicos para consórcio
público, opinando, ainda, no sentido de que seria possível a contratação, desde que haja previsão expressa no
contrato que formalizou o consórcio ou em convênio de
cooperação.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Parecer 05924/2017-5, de lavra do Procurador Dr. Luis Henwww.tce.es.gov.br

rique Anastácio da Silva, se manifestou em consonância
com a Instrução Técnica de Consulta 00067/2017-1.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
A Consulta foi formulada pelo Sr. Otávio Abreu Xavier,
então Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo – CISABES, buscando resposta aos questionamentos antes indicados.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Inicialmente, veriﬁco que há necessidade de manifestação acerca dos requisitos de admissibilidade descritos
no artigo 122, II, § 1º da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, que assim dispõe:
[...]
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;
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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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:
I - ser subscrita por autoridade legitimada;
II - referir-se à matéria de competência do Tribunal de
Contas;
III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia
suscitada;
IV - não se referir apenas a caso concreto; (...) – g.n.
Assim, quanto aos requisitos de admissibilidade da consulta formulada, da análise dos autos, em consonância
com o entendimento técnico e do Órgão Ministerial, entendo que a mesma deve ser conhecida, vez que estão
presentes todos os requisitos de admissibilidade preceituados no artigo 122 antes referido, motivo pelo qual
conheço da consulta formulada.
2. DO MÉRITO DA CONSULTA:
Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica, nos termos da Instrução Técnica de Consulta 00067/2017-1,
conclusivamente, assim manifestou-se, verbis:
[...]
III – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, opina-se, quanto ao mérito, nos seguintes termos:

I) Uma autarquia municipal, ainda que vinculada a um
dos municípios que se consorciou tem personalidade jurídica própria, que não se confunde com a dos entes federados consorciados e, portanto, não poderá realizar
contrato de rateio para a transferência de recursos públicos para o consórcio público, o que só é cabível para
os entes federados, ressaltando-se, inclusive, que é proibida, previsão em contrário, no contrato de formalização
do consórcio, ainda que haja previsão de outros tipos
de contrato a ser realizado entre a autarquia e o consórcio, nos termos dos artigos 8º e 4º, parágrafo 3º, da Lei
nº 11.107/2005 e do Parecer em Consulta nº 11/2017.
II) É possível a contratação de um consórcio público, por
uma autarquia municipal, que tem o mesmo município
como um dos entes consorciados, para a formalização
de contrato de programa, desde que haja previsão expressa no contrato que formalizou o consórcio ou em
convênio de cooperação, nos termos dos artigos 2º, parágrafo 1º; 13, parágrafo 5º e 17, da Lei nº 11.107/2005,
além do artigo 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93, desde que cumpridos os requisitos previstos no artigo 26,
do mesmo diploma legal. - g.n.
Por seu turno, o douto representante do Ministério Público Especial de Contas, através do Parecer 05924/20175, pugnou no mesmo sentido.
Desta maneira, da análise detida destes autos, veriﬁca-se que o consulente objetiva desta Corte de Contas que
seja exarada resposta sobre a seguinte indagação que se
divide em dois pontos relevantes, a saber:
a) É possível que uma autarquia municipal formalize contratação diretamente com determinado consórcio público, inclusive contratação que diga respeito a contrato de
rateio, se o município ao qual a autarquia estiver vincuwww.tce.es.gov.br

lada ﬁgurar como consorciado desse consórcio público?
b) E se no contrato de consórcio público desse consórcio houver previsão expressa de possibilidade de contratação entre a autarquia e o consórcio sem a participação da administração direta, ainda mais quando os objetivos do consórcio também se referirem à atuação da
autarquia?
De início, calha dizer que a matéria atinente aos consórcios públicos, encontra previsão expressa na Constituição Federal, nos termos do seu art. 241, quando assim
dispõe, verbis:
Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios
públicos e os convênios de cooperação entre os entes
federados, autorizando a gestão associada de serviços
públicos, bem como a transferência total ou parcial de
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. – g.n.
Por seu turno, a Lei nº 11.107/2005, cuidou de regulamentar a matéria, onde estabelece regras para contratação e constituição de pessoa jurídica denominada Consórcio Público, que nos moldes do Decreto nº
6.012/2007, é deﬁnido como pessoa jurídica formada
exclusivamente por entes da Federação para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa
jurídica de direito privado sem ﬁns econômicos.
Assim, dispõe os artigos 8º e 13 da Lei 11.107/2005, verbis:
Art. 8º. Os entes consorciados somente entregarão reSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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cursos ao consórcio público mediante contrato de rateio.

rateio e contrato de programa, respectivamente, verbis:

viços públicos.

Art. 2º Para os ﬁns deste Decreto, consideram-se:

§ 1º O contrato de rateio será formalizado em cada exercício ﬁnanceiro e seu prazo de vigência não será superior
ao das dotações que o suportam, com exceção dos contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos
consistentes em programas e ações contemplados em
plano plurianual ou a gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou outros preços públicos.

VII - contrato de rateio: contrato por meio do qual os
entes consorciados comprometem se a fornecer recursos ﬁnanceiros para a realização das despesas do consórcio público;

No que tange a primeira indagação, quanto a possibilidade de uma autarquia municipal formalizar a contratação
diretamente com determinado consórcio público, inclusive contratação que diga respeito a contrato de rateio,
veriﬁca-se que a lei de regência não traz maiores contornos quanto a essa forma de contratação.

§ 2º É vedada a aplicação dos recursos entregues por
meio de contrato de rateio para o atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações
de crédito.
§ 3º. Os entes consorciados, isolados ou em conjunto,
bem como o consórcio público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio.
[...]
Art. 13. Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, como condição de sua validade, as obrigações que um ente da Federação constituir para com
outro ente da Federação ou para com consórcio público
no âmbito de gestão associada em que haja a prestação
de serviços públicos ou a transferência total ou parcial
de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à
continuidade dos serviços transferidos. – g.n.
Assim, nos termos da lei de regência, veriﬁca-se que a
constituição dos consórcios públicos será por meio de
contratos, que estará submetido ao regime jurídico-administrativo.
Por sua vez, o Decreto nº 6.017/2007, em seu art. 2º, incisos VII, e XVI, deﬁnem os denominados contratos de

(...)
XVI - contrato de programa: instrumento pelo qual devem ser constituídas e reguladas as obrigações que um
ente da Federação, inclusive sua administração indireta,
tenha para com outro ente da Federação, ou para com
consórcio público, no âmbito da prestação de serviços
públicos por meio de cooperação federativa. – g.n.
Assim, a constituição de consórcios poderá ocorrer através do contrato de rateio, que nos termos do mens legis, consiste em um instrumento contratual, pelo qual
os entes consorciados comprometem-se a fornecer recursos ﬁnanceiros para realizar as despesas do consórcio público, tal contrato é formalizado em cada exercício ﬁnanceiro e com prazo de vigência igual ao das dotações orçamentárias, salvo se o projeto estiver previsto
em plano plurianual ou se as ações forem custeadas por
tarifas ou preços públicos.
Veriﬁca-se, ainda, que através do contrato de programa, consistente, por deﬁnição legal, em um instrumento contratual que operacionaliza as obrigações assumidas por cada um dos consorciados, podendo ser celebrado entre um ente da Federação e um consórcio público e, se previsto no contrato de consórcio, poderá ser
celebrado com entidades da Administração Indireta de
qualquer dos consorciados, devendo observância à legislação pertinente às concessões e permissões de serwww.tce.es.gov.br

Analisando detidamente os termos da Lei 11.107/2005,
denota-se que apesar do art. 2º descrever apenas os
entes consorciados para ﬁrmar contrato de rateio, não
existe na norma legislativa qualquer dispositivo no sentido de proibir a autarquia municipal de formalizar contratação diretamente com o consórcio público, inclusive, o contrato de rateio.
De uma leitura um pouco mais aprofundada da Lei
11.107/2005, observa-se que o art. 18 trouxe importante alteração ao art. 10, da Lei nº 8.429/1992, o qual
acrescentou o inciso XIV, que passou a vigorar com a seguinte redação, litteris:
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa
ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
(...)
XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público
sem suﬁciente e prévia dotação orçamentária, ou sem
observar as formalidades previstas na lei. – g.n.
Denota-se, ainda, que o caput do art. 10, ao dispor acerca dos atos de improbidade, reporta as entidades descritas no art. 1º da referida lei de improbidade, onde consSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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ta expressamente a administração indireta, vejamos:
Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer
agente público, servidor ou não, contra a administração
direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio
o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. - g.n.
Conclui-se, portanto, que o legislador ao incluir no rol de
atos de improbidade - art. 10 da Lei 8429/1992 - a celebração de contrato de rateio de consórcio público sem
suﬁciência e prévia dotação orçamentária, não fez qualquer exceção apta a excluir as entidades autárquicas de
celebrarem contrato de rateio com o consórcio público.

Ressalta-se, que as autarquias recebem da administração pública direta, competência ﬁxada em lei para desempenhar determinado serviço, assumindo direitos e
obrigações e agem como se fossem a própria Administração Pública central.
No caso especíﬁco, veriﬁca-se da Lei 11.107/2005, nos
termos do seu art. 2º, § 1º, III, que, para cumprimento de
seus objetivos, é plenamente recomendável que o consórcio público faça contratação pela administração indireta dos entes da Federação consorciados, inclusive,
com dispensa de licitação, verbis:
Art. 2º Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da Federação que se consorciarem,
observados os limites constitucionais.
§ 1º Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio
público poderá:

Ademais, fazendo uma breve reﬂexão a respeito da criação das autarquias, dentre aquelas entidades de direito
público que constituem a administração indireta, tem-se uma diversidade de prerrogativas que lhe é peculiar.

I – ﬁrmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo;

Neste contexto, as autarquias, como parte integrante
da administração indireta, consistem em pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei para desempenhar
funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas do Estado.

II – nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações e instituir servidões nos
termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social, realizada pelo Poder Público; e

Assim a autarquia, apesar de estar vinculada à pessoa
política que a criou não é subordinada a nenhum órgão
da Administração Direta, ou seja, ela não se submete ao
controle hierárquico da administração centralizada.
Dentre outras características próprias das entidades autárquicas está a sua autonomia administrativa e ﬁnanceira e exercem atividade tipicamente pública.

III – ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, dispensada a
licitação. – g.n.
Veriﬁca-se, pois, que a lei de diretrizes dos consórcios
públicos buscou dar tratamento diferenciado as contratações dos consórcios públicos, inclusive, com a dispensa de licitação, tudo isso com vista a alcançar os objetivos exclusivos do consórcio público.
www.tce.es.gov.br

Calha dizer que a criação de consórcio público tem por
objetivo fundamental o atingimento de interesses comuns dos consorciados, referentes à gestão associada
de serviços públicos por meio da conjugação de recursos materiais, ﬁnanceiros para o desenvolvimento de
ações de interesse comuns.
Portanto, é salutar que a autarquia municipal, criada
com ﬁnalidade especiﬁca que se amolde perfeitamente aos interesses e ﬁnalidades de atingimento comum
do consórcio, possa, assim, formalizar a contratação diretamente com determinado consórcio público, sobre os
moldes de contrato de rateio, desde que limitada à ﬁnalidade especíﬁca para a qual foi criada, e desde que esta
seja compatível com o objeto consorciado.
Finalmente, não se pode perder de vista que as autarquias estão sujeitas à ﬁscalização contábil, operacional
e patrimonial pelo Tribunal de Contas, nos termos do
parágrafo único do art. 9ª da Lei 11.107/2005.
Diante disso, divergindo do entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, entendo
que, por parte da entidade autárquica, é possível a realização de contrato de rateio para a transferência de recursos públicos para o consórcio público.
De outro modo, tenho que a solução dada no Parecer
em Consulta nº 011/2017 com a devida venia, não demonstra a melhor interpretação que se deve dar ao espírito da Lei 11.107/2005, tudo em face das razões antes expendidas.
Quanto à segunda parte do questionamento, entendo
que a resposta da área técnica e do Parquet de Contas se
mostra correta, acerca do que foi indagado: “se no contrato de consórcio público desse consórcio houver previSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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são expressa de possibilidade de contratação entre a autarquia e o consórcio sem a participação da administração direta, ainda mais quando os objetivos do consórcio
também se referirem à atuação da autarquia?”.
Sobre esse apontamento, veriﬁca-se que o artigo 13 e
parágrafo 5º, da Lei nº 11.107/2005, prevê a constituição
de contrato de programa, para que um ente da Federação constitua com outro, ou com consórcio público, uma
gestão associada, vejamos:
Art. 13. Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, como condição de sua validade, as obrigações que um ente da Federação constituir para com
outro ente da Federação ou para com consórcio público
no âmbito de gestão associada em que haja a prestação
de serviços públicos ou a transferência total ou parcial
de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à
continuidade dos serviços transferidos.
(...)
§ 5º Mediante previsão do contrato de consórcio público, ou de convênio de cooperação, o contrato de programa poderá ser celebrado por entidades de direito público ou privado que integrem a administração indireta de qualquer dos entes da Federação consorciados ou
conveniados. – g.n.
Deste modo, extrai-se da própria literalidade do dispositivo acima invocado a possibilidade de contratação
entre a autarquia e o consórcio público sem a participação da administração direta, desde que expressamente
previsto no contrato de consórcio.
Ainda a esse respeito, nos moldes da lei de regência, a
contratação de um consórcio por uma autarquia pode
ser realizada diretamente, sem a necessidade de proce-

dimento licitatório, conforme dispõe o artigo 2º, § 1º,
inciso III, da Lei nº 11.107/2005:

ve a seguinte minuta de Parecer Consulta que submeto
à sua consideração.

Art. 2º. Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da Federação que se consorciarem,
observados os limites constitucionais.

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

§ 1º. Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio
público poderá:
III. Ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, dispensada a
licitação. – g.n.
Com efeito, o artigo 17, da citada lei, alterou o artigo 24,
XXVI, da Lei nº 8.666/93, dispondo sobre a dispensa de
licitação, nos casos de celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade da administração indireta, o que também impõe a devida observância do disposto no art. 26 da lei de licitações.
Assim, neste particular, acompanhando o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, entendendo que é possível a contratação de um
consórcio público, por uma autarquia municipal, que
tem o mesmo município como um dos entes consorciados, para a formalização de contrato de programa, desde que haja previsão expressa no contrato que formalizou o consórcio ou em convênio de cooperação, nos
termos dos artigos 2º, parágrafo 1º; 13, §§ 5º e 17, da
Lei nº 11.107/2005, além do artigo 24, inciso XXVI, da
Lei nº 8.666/93, desde que cumpridos os requisitos previstos no artigo 26, do mesmo diploma legal.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acolhendo parcialmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprowww.tce.es.gov.br

1. CONHECER da presente consulta, formulada pelo Sr.
Otávio Abreu Xavier, então Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo –
CISABES, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade;
2. NO MÉRITO, respondê-la nos seguintes termos:
2.1. Pela possibilidade da autarquia municipal formalizar
contratação diretamente com determinado consórcio
público, no que se refere a contrato de rateio, se o município ao qual a autarquia estiver vinculada ﬁgurar como
consorciado desse consórcio público, desde que limitada à ﬁnalidade especíﬁca para a qual foi criada e desde que esta seja compatível com o objeto consorciado;
2.2. Pela possibilidade da contratação de um consórcio
público, por uma autarquia municipal, que tem o mesmo Município como um dos entes consorciados, para a
formalização de contrato de programa, desde que haja
previsão expressa no contrato que formalizou o consórcio ou em convênio de cooperação, nos termos dos artigos 2º, parágrafo 1º; 13, parágrafo 5º e 17, da Lei nº
11.107/2005, além do artigo 24, inciso XXVI, da Lei nº
8.666/93, desde que cumpridos os requisitos previstos
no artigo 26, do mesmo diploma legal;
3. DAR ciência ao Consulente, ARQUIVANDO-SE os presentes autos.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Relator - Conselheiro em Substituição
O EXMO. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pelo Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo (CISABES), senhor Otávio Abreu Xavier, na qual
indaga sobre a possibilidade de contratação de consórcio público diretamente por autarquia municipal vinculada a um dos entes consorciados e, ainda, se tal contratação englobaria a formalização do contrato de rateio a
ser realizado entre a autarquia e o consórcio, nos seguintes termos:
É possível que uma autarquia municipal formalize contratação diretamente com determinado consórcio público, inclusive contratação que diga respeito a contrato de
rateio, se o município ao qual a autarquia estiver vinculada ﬁgurar como consorciado desse consórcio público
e se no contrato de consórcio público desse consórcio
houver previsão expressa de possibilidade de contratação entre a autarquia e o consórcio sem a participação
da administração direta, ainda mais quando os objetivos
do consórcio também se referirem à atuação da autarquia?
Tendo o feito integrado a pauta do Plenário e considerando a existência de divergência parcial entre o entendimento defendido pelo conselheiro relator e o pronunciamento técnico e ministerial, solicitei vistas dos autos
para aprofundamento do tema.
II FUNDAMENTAÇÃO
O Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas
aprofundou a discussão de mérito e, com propriedade,

abordou o tema proposto pelo consulente para concluir
pela impossibilidade de autarquia municipal celebrar
contrato de rateio para transferência de recursos públicos para consórcio público e, ainda, pela possibilidade de
contratação de consórcio público por autarquia municipal vinculada a um dos entes consorciados para formalização de contrato de programa, desde que haja previsão
expressa no contrato de formalização do consórcio ou do
convênio de cooperação, consoante se observa na Instrução Técnica de Consulta 67/2017-1, cujas fundamentação e conclusão transcrevo:
[...]
II – MÉRITO
Quanto ao mérito, questiona-se sobre a possibilidade de
uma autarquia municipal contratar diretamente determinado consórcio público, inclusive formalizando contrato de rateio para repasses de recursos, caso haja previsão expressa no contrato que formalizou o consórcio, e
se o município ao qual a autarquia esteja vinculada ﬁgurar como consorciado e, ainda, quando os objetivos do
consórcio referirem-se à atuação da autarquia.
Acerca do tema, veriﬁca-se que duas são as dúvidas trazidas pelo Consulente. Primeiro indaga-se sobre a possibilidade de realização de contratação direta entre um
consórcio público e uma autarquia vinculada a um dos
entes federados consorciados, e, em seguida, questiona-se se tal contratação direta engloba a formalização de
contrato de rateio a ser realizada entre a autarquia municipal e o consórcio.
Acerca da realização de contrato de rateio entre uma autarquia e um consórcio, observa-se que o artigo 241, da
Constituição Federal, expressamente, dispõe que, mewww.tce.es.gov.br

diante lei, os consórcios e convênios de cooperação entre os entes federados devem ser disciplinados, autorizando-se a gestão associada de serviços públicos, bem
como, a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens à continuidade dos serviços transferidos, conforme a seguir se transcreve:
Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade
dos serviços transferidos.
Para regulamentar a matéria, foi editada a Lei Federal
nº 11.107/2005, que prevê normas gerais para a União,
Estados, Distrito Federal e os Municípios formalizarem
consórcios públicos, para a realização de objetivos de interesse comum, concluindo-se, que só os entes federados podem deles participar, conforme dispõe o artigo 1º,
do referido diploma legal, que a seguir se transcreve:
Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre normas gerais para a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos
de interesse comum e dá outras providências.
Mais a frente, no parágrafo 3º, do artigo 4º, da lei referenciada, aﬁrma-se que é nula a cláusula do contrato
de consórcio que preveja determinadas contribuições ﬁnanceiras ou econômicas dos entes da federação ao consórcio, salvo a doação, destinação ou cessão de uso de
bens móveis ou imóveis e as transferências ou cessões
de direitos operadas por força de gestão associada de
serviços públicos.
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Tal proibição é conﬁrmada pelo artigo 8º, da lei, ao dispor expressamente que os entes consorciados só poderão transferir recursos ao consórcio, mediante contrato
de rateio, conforme a seguir se transcreve:
Art. 8º. Os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato de rateio.
Regulamentando a Lei nº 11.105/2007, o Decreto nº
6.017/2007, em seu artigo 2º, inciso VII, assim dispõe:
Art. 2º. Para os ﬁns deste Decreto, consideram-se:
VII. Contrato de rateio: contrato por meio do qual os entes consorciados comprometem-se a fornecer recursos
ﬁnanceiros para a realização das despesas do consórcio
público.
Veriﬁca-se, portanto, pelos dispositivos acima transcritos, que uma autarquia, que tem personalidade jurídica própria, que não se confunde com a dos entes federados, ainda que esteja a eles vinculada, não poderá formalizar contrato de rateio para a transferência de recursos públicos para o consórcio público, o que só é cabível
pelos entes federados, ressaltando-se, inclusive, que é
proibido, previsão em contrário, no contrato de consórcio, ainda que nele exista previsão acerca de outros tipos
de contratação entre a autarquia e o consórcio.

GAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO DIRETAMENTE AO CONSÓRCIO, AINDA QUE CELEBRE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO CONSORCIADO, NO QUAL RESTEM DEMONSTRADAS AS FINALIDADES COMUNS A SEREM ATINGIDAS PELOS CONVENIADOS.
De outro lado, questiona-se também na presente consulta se uma autarquia municipal pode contratar diretamente um consórcio público. Sobre o item, veriﬁca-se
que o artigo 13 e parágrafo 5º, da Lei nº 11.107/2005,
prevê a constituição de contrato de programa, para que
um ente da Federação constitua com outro, ou com consórcio público, uma gestão associada, em que haja a
prestação de serviços públicos ou a transferência total
ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços prestados, o que
poderá ser celebrado também por qualquer entidade de
direito público ou privado que integre a Administração
indireta de qualquer dos entes da Federação consorciados, conforme a seguir se transcreve:

Neste sentido, entendeu esta Corte de Contas no Parecer em Consulta nº 11/2017, cuja ementa a seguir se
transcreve:

Art. 13. Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, como condição de sua validade, as obrigações que um ente da Federação constituir para com
outro ente da Federação ou para com consórcio público
no âmbito de gestão associada em que haja a prestação
de serviços públicos ou a transferência total ou parcial
de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à
continuidade dos serviços transferidos.

AUTARQUIA MUNICIPAL NÃO PODE REALIZAR O PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO, DESTINADA À MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO, AINDA QUE A
MESMA FAÇA PARTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DE
UM DOS ENTES FEDERADOS CONSORCIADOS – IMPOSSIBILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL REALIZAR O PA-

Parágrafo 5º. Mediante previsão do contrato de consórcio público, ou de convênio de cooperação, o contrato de
programa poderá ser celebrado por entidades de direito
público ou privado que integrem a administração indireta de qualquer dos entes da Federação consorciados ou
conveniados.
www.tce.es.gov.br

O contrato de programa é assim deﬁnido pelo artigo 2º,
inciso XVI, do Decreto nº 6017/2007:
Art. 2º. Para os ﬁns deste Decreto, consideram-se:
XVI. Contrato de programa: instrumento pelo qual devem ser constituídas e reguladas as obrigações que um
ente da Federação, inclusive sua administração indireta,
tenha para com outro ente da Federação, ou para com
consórcio público, no âmbito da prestação de serviços
públicos por meio de cooperação federativa.
Observa-se, portanto, que o contrato de programa, desde que expressamente previsto no contrato de consórcio
ou de convênio de cooperação, é o instrumento adequado para que a Administração indireta contrate um consórcio público, para uma gestão associada, em que haja
a prestação de serviço público ou a transferência total ou
parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços prestados.
Ressalta-se, que a contratação de um consórcio por uma
autarquia pode ser realizada diretamente, sem a necessidade de procedimento licitatório, conforme dispõe o
artigo 2º, Parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 11.107/2005:
Art. 2º. Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da Federação que se consorciarem,
observados os limites constitucionais.
Parágrafo 1º. Para o cumprimento de seus objetivos, o
consórcio público poderá:
III. Ser contratado pela administração direta ou indireta
dos entes da Federação consorciados, dispensada a licitação.
Neste sentido, também o artigo 17, do diploma referenciado, que alterou o artigo 24, da Lei nº 8.666/93, dispondo taxativamente sobre a dispensa de licitação, nos
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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termos do inciso XXVI, nos casos de celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade da administração indireta, o que deverá ser devidamente demonstrado, nos termos do artigo 26 do mesmo
diploma, conforme a seguir se transcreve:
Art. 24. É dispensável a licitação:
XXVI. Na celebração de contrato de programa com ente
da Federação ou com entidade da administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em consórcio público ou
em convênio de cooperação.
Art. 26. As dispensas previstas nos parágrafos 2º e 4º do
artigo 17 e no inciso III e seguintes do artigo 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justiﬁcadas, e o retardamento previsto no ﬁnal do
parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratiﬁcação e publicação na imprensa oﬁcial, no prazo
de 5 (cinco) dias, como condição para eﬁcácia dos atos.
Ademais, o artigo 18, do Decreto nº 6017/2007 também
dispõe desta forma, conforme a seguir se transcreve:
Art. 18. O consórcio público poderá ser contratado por
ente consorciado, ou por entidade que integra a administração indireta deste último, sendo dispensada a licitação, nos termos do art. 2º, inciso III, da Lei nº
11.107/2005.
Parágrafo Único. O contrato previsto no caput, preferencialmente, deverá ser celebrado sempre quando o consórcio fornecer bens ou prestar serviços para um determinado ente consorciado, de forma a impedir que sejam
eles custeados pelos demais.
Observa-se, portanto, que é possível a dispensa de licita-

ção para a formalização de contrato de programa entre
um consórcio público e uma autarquia municipal, que
tem o mesmo município como um dos entes consorciados, desde que haja previsão expressa no contrato que
formalizou o consórcio ou em convênio de cooperação,
nos exatos termos do artigo 24, inciso XXVI, da Lei nº
8.666/93, e, desde que cumpridos os requisitos do artigo 26, daquele diploma legal.
III – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, opina-se, quanto ao mérito, nos seguintes termos:
I) Uma autarquia municipal, ainda que vinculada a um
dos municípios que se consorciou tem personalidade jurídica própria, que não se confunde com a dos entes federados consorciados e, portanto, não poderá realizar
contrato de rateio para a transferência de recursos públicos para o consórcio público, o que só é cabível para
os entes federados, ressaltando-se, inclusive, que é proibida, previsão em contrário, no contrato de formalização
do consórcio, ainda que haja previsão de outros tipos de
contrato a ser realizado entre a autarquia e o consórcio,
nos termos dos artigos 8º e 4º, parágrafo 3º, da Lei nº
11.107/2005 e do Parecer em Consulta nº 11/2017.
II) É possível a contratação de um consórcio público, por
uma autarquia municipal, que tem o mesmo município
como um dos entes consorciados, para a formalização de
contrato de programa, desde que haja previsão expressa no contrato que formalizou o consórcio ou em convênio de cooperação, nos termos dos artigos 2º, parágrafo 1º; 13, parágrafo 5º e 17, da Lei nº 11.107/2005, além
do artigo 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93, desde que
cumpridos os requisitos previstos no artigo 26, do mesmo diploma legal.
www.tce.es.gov.br

[...]
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas por meio do parecer
5924/2017-5.
Entretanto, o voto proferido pelo conselheiro relator,
embora tenha acompanhado parcialmente o entendimento técnico, admitiu a possibilidade de a autarquia
ﬁrmar diretamente contrato de rateio (Voto 1998/20181), a saber:
[...]
2. No mérito, respondê-la nos seguintes termos:
2.1 Pela possibilidade da autarquia municipal formalizar
contratação diretamente com determinado consórcio
público, no que se refere a contrato de rateio, se o município ao qual a autarquia estiver vinculada ﬁgurar como
consorciado desse consórcio público, desde que limitada à ﬁnalidade especíﬁca para a qual foi criada e desde que esta seja compatível com o objeto consorciado;
2.2 Pela possibilidade da contratação de um consórcio
público, por uma autarquia municipal, que tem o mesmo município como um dos entes consorciados, para a
formalização de contrato de programa, desde que haja
previsão expressa no contrato que formalizou o consórcio ou em convênio de cooperação, nos termos dos artigos 2º, parágrafo 1º,
13, parágrafo 5º e 17, da Lei nº 11.107/2005, além do
artigo 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93, desde que
cumpridos os requisitos previstos no artigo 26, do mesmo diploma legal;
[...]
Ocorre que, ao admitir a possibilidade de a autarquia
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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municipal celebrar contrato de rateio, o voto do conselheiro relator desconsidera o entendimento recente deste Tribunal que está formalizado no Parecer em Consulta 11/2017 e que preconiza exatamente o contrário, senão vejamos:
PARECER/CONSULTA TC-011/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO -TC-4468/2016
JURISDICIONADO -SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA
ASSUNTO –CONSULTA
CONSULENTE -ALMIRO SCHIMIDT
EMENTA
AUTARQUIA MUNICIPAL NÃO PODE REALIZAR O PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO, DESTINADA À MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO, AINDA QUE A
MESMA FAÇA PARTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DE
UM DOS ENTES FEDERADOS CONSORCIADOS – IMPOSSIBILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL REALIZAR O PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO DIRETAMENTE AO CONSÓRCIO, AINDA QUE CELEBRE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO CONSORCIADO, NO QUAL RESTEM DEMONSTRADAS AS FINALIDADES COMUNS A SEREM ATINGIDAS PELOS CONVENIADOS.
Assim sendo, divirjo do voto do relator e acompanho o entendimento técnico e ministerial para responder à consulta nos termos da ITC 67/2017-1, adotando-os razões de
decidir.
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), divirjo do voto proferido pelo
relator para acompanhar o entendimento técnico e minis-

terial e VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
1. PARECER EM CONSULTA TC-14/2018
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,
arquivando-se o feito por ﬁm:
1.1 Uma autarquia municipal, ainda que vinculada a um
dos municípios que se consorciou tem personalidade jurídica própria, que não se confunde com a dos entes federados consorciados e, portanto, não poderá realizar contrato
de rateio para a transferência de recursos públicos para o
consórcio público, o que só é cabível para os entes federados, ressaltando-se, inclusive, que é proibida, previsão em
contrário, no contrato de formalização do consórcio, ainda
que haja previsão de outros tipos de contrato a ser realizado entre a autarquia e o consórcio, nos termos dos artigos
8º e 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 11.107/2005 e do Parecer
em Consulta nº 11/2017.
1.2 É possível a contratação de um consórcio público, por
uma autarquia municipal, que tem o mesmo município
como um dos entes consorciados, para a formalização de
contrato de programa, desde que haja previsão expressa
no contrato que formalizou o consórcio ou em convênio
de cooperação, nos termos dos artigos 2º, parágrafo 1º;
13, parágrafo 5º e 17, da Lei nº 11.107/2005, além do artigo 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93, desde que cumpridos os requisitos previstos no artigo 26, do mesmo diploma legal.
www.tce.es.gov.br

1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto vencedor do conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencido o então
relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Sem divergência, absteve-se de votar, nos termos do
artigo 86, § 4º, do Regimento Interno deste Tribunal, a senhora conselheira em substituição Márica Jaccoud Freitas.
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: Marco Antonio da Silva
(relator) e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator em substituição nos termos do
artigo 82, §7º, do Regimento Interno
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 02/10/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-59/2018 – PLENÁRIO
Processos: 05027/2016-1, 05030/2016-3, 03063/2013-1
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMPC - Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Recorrente: MARCOS ROBERIO FONSECA DOS SANTOS
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO PARECER
PRÉVIO 27/2016 – 1ª CAMARA – EXERCÍCIO DE 2012 –
CONHECER – DAR PROVIMENTO PARCIAL – REFORMAR
PARECER PRÉVIO 27/2016 – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Marcos Robério Fonseca dos Santos, Prefeito Municipal de Pedro Canário no período de 20/08
a 16/10/2012, em face do Parecer Prévio TC-027/2016
– 1ª Câmara, constante do Processo TC 3063/2013 (ﬂs.
1523/1566), que ora se transcreve:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3063/2013, RESOLVEM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito San-

to, em sessão realizada no dia trinta de março de dois
mil e dezesseis:
1. Preliminarmente, à unanimidade, não acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo senhor Marcos Robério Fonseca dos Santos, Prefeito
Municipal no período de 20/08/2012 a 16/10/2012;
2. No mérito, à unanimidade, encaminhar à Câmara
Municipal de Pedro Canário, parecer prévio recomendando a rejeição da Prestação de Contas Anual do Município de Pedro Canário, referente ao exercício de 2012,
de responsabilidade dos senhores Marcos Robério Fonseca dos Santos e Antônio Wilson Fiorotti, Prefeitos
Municipais nos períodos respectivos de 20/08/2012 a
16/10/2012 e 01/01/2012 a 19/08/2012 e 17/10/2012
a 31/12/2012, em face da manutenção da irregularidade
relativa à Aplicação deﬁcitária em manutenção e desenvolvimento do ensino no percentual de 22,68% (item
4.3- ITC 1832/2015) – artigo 212 da Constituição Federal;
3. No mérito, por maioria, nos termos do voto-vista do
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
3.1 Remeter ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo cópia da Instrução Técnica Conclusiva ITC
1832/2015, do Parecer Ministerial, deste Voto e da Decisão proferida, para as ﬁnalidades previstas no artigo
163, § 8º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES);
3.2 Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38,
inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2º e 281
do RITCEES, com a ﬁnalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º, da Lei n.
10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF;
www.tce.es.gov.br

4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Mediante a Manifestação Técnica 70/2017 (ﬂs. 25/34),
a Secex Contas concluiu que o responsável não apresentou qualquer argumento novo ou documento que pudesse alterar os valores apurados pela equipe técnica
desta Corte, e que as alegações do recorrente indicam
mero inconformismo com a forma de apuração adotada para constatação do cumprimento ao art. 42, da LRF,
bem como ao art. 212 da Constituição Federal.
Tal opinamento foi corroborado pela Secex Recursos na
Instrução Técnica de Recurso 09/2017 (ﬂs. 36/40).
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de Contas 1026/2017 - ﬂ. 42).
Acompanhando o entendimento técnico e ministerial,
proferi o Voto 2335/2017 (ﬂs. 46/54) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento do presente recurso.
No entanto, na 15ª Sessão Plenária, realizada em 16 de
maio de 2017, o Plenário decidiu converter o presente
julgamento em diligência no que se refere à irregularidade indicada no item 3.7 da Instrução contábil Conclusiva ITC 1832/2015, para que, no prazo de 30 (trinta)
dias, fosse encaminhada a lista de compromissos assumidos, via contrato ou instrumento congênere, visando à elucidação e quais obrigações foram efetivamente assumidas nos dois últimos quadrimestres (01/05 a
31/12).
A diligência foi realizada através da Manifestação Técnica 987/2017 (ﬂs. 97/108), que manteve a propositura pela irregularidade do item “obrigação de despesas
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato
sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento” (Item 3.7 do RTC 295/2014).
Ato contínuo, o Ministério Público de Contas requereu
que fossem os autos baixados à Unidade Técnica Competente para elucidar, através do exame dos dados registrados nas Tabelas 1, 2 e 3 da Manifestação Técnica
00987/2017-1, as seguintes indagações (ﬂs. 112/113):
1 – Quais os resultados dos levantamentos realizados
acerca da disponibilidade líquida de caixa antes da inscrição dos RPNP, bem como após a inscrição dos RPNP; e
2 – Qual o valor apurado da insuﬁciência de recursos ﬁnanceiros para arcar com as obrigações ﬁnanceiras, com
a identiﬁcação das respectivas fontes, confrontando-se,
ainda, com os valores encontrados na Prestação de Contas Anual, em apenso.
Retornaram, então, os autos à Secex Contas, a qual elaborou a Manifestação Técnica 1180/2017 (ﬂs. 118/129),
opinando pela manutenção da propositura pela irregularidade do item “obrigação de despesas contraída nos
dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento” (item
3.7 do RTC 219/2014).
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em nova manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério
Público de Contas 4621/2017- ﬂs. 132/133).
No entanto, na 42ª Sessão Plenária, realizada em 16 de
novembro de 2017, o Plenário decidiu converter novamente o presente julgamento em diligência para que
fossem certiﬁcados os valores utilizados para aferição da disponibilidade de caixa, especialmente aquela

que diz respeito aos Recursos Não Vinculados (Decisão
5065/2017 Plenário – ﬂs. 172/200).
A diligência foi realizada através da Manifestação Técnica 86/2018 (ﬂs. 204/227), a qual concluiu que o município de Pedro Canário, no exercício 2012, apresentou insuﬁciência de caixa para saldar obrigações de despesas
nas seguintes fontes e valores: Saúde - Recursos próprios
R$ -92.174,00, Educação - Recursos próprios -17.489,60
e Fonte não vinculadas R$ -864.990,22.
Tendo em vista que não há elementos suﬁcientes para elidir as irregularidades apontadas no Processo TC
3063/2013, o Ministério Público de Contas, em nova manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, reitera os termos dos Pareceres anteriormente exarados pela conhecimento do recurso, e, no mérito,
pelo não provimento (Parecer do Ministério Público de
Contas 970/2018- ﬂs. 231/238).
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, veriﬁco que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Reitero os fundamentos do Voto anteriormente proferido por este Relator, os quais constam dos termos da
Decisão 5065/2017 Plenário (ﬂs. 172/200), em que ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, tomando como razão de decidir a fundamentação exarada nas Manifestações Técnicas 70/2017 (ﬂs. 25/34), 987/2017 (ﬂs.
97/108) e 1180/2017 (ﬂs. 118/129).
Acrescento, ainda, à Fundamentação deste Voto a anáwww.tce.es.gov.br

lise realizada na Manifestação Técnica 86/2018 (ﬂs.
204/227), a qual concluiu que o município de Pedro Canário, no exercício 2012, apresentou insuﬁciência de caixa para saldar obrigações de despesas nas seguintes fontes e valores: Saúde - Recursos próprios R$ -92.174,00,
Educação - Recursos próprios -17.489,60 e Fonte não
vinculadas R$ -864.990,22, nos seguintes termos:
DO INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
OBRIGAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDA NO FIM DO MANDATO (Item 3.7 do RTC 295/2014)
Base Legal: art. 42 da Lei 101/00.
O presente indicativo de irregularidade consiste no descumprimento ao disposto no artigo 42 da LRF – Lei de
Responsabilidade Fiscal, ou seja, os titulares do Poder
Executivo do Município de Pedro Canário teriam contraído obrigação de despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato, conforme item 3.7 do RTC 295/2014
(TC 3063/2013, ﬂs. 1173-1175):
A Manifestação Técnica 987/2017 (ﬂs. 97-108) apurou
a lista de compromissos assumidos, via contrato ou instrumento congênere, visando à elucidação e quais obrigações foram efetivamente assumidas nos dois últimos
quadrimestres (01/05 a 31/12), conforme segue:
Após análises proferidas pela área técnica e os trâmites de praxe, encontram-se as contas em fase de apreciação da Corte, sendo necessário, para tanto, confrontar “os empenhos considerados pela área técnica com
os demonstrativos de contração de obrigações, observadas às contratações devidas, de forma a conferir a correta interpretação ao disposto no artigo 42, da Lei Complementar nº 101/2000”, conforme delineado na Decisão 1829/2017.
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Preliminarmente, é importante destacar que não foi realizada uma nova análise dos valores inscritos em restos a pagar, mas apenas o levantamento dos empenhos
e da existência de contratos, referentes ao exercício de
2012, pertinentes ao descumprimento do art. 42 da LRF,
a ﬁm de dar pleno cumprimento à decisão plenária.
De acordo com o RTC 295/2014, houve insuﬁciência
de caixa para saldar obrigações de despesas nas seguintes fontes e valores: Saúde - Recursos próprios R$
-92.174,00, Educação - Recursos próprios -17.489,60
Não vinculadas -914.089,80.
Assim, do confronto entre a listagem de despesas de
exercícios anteriores (empenhado em 2013), a Relação
de Restos a Pagar (Processo TC 3063/2013, apenso) e os
relatórios de empenhos e contratos, exercício 2012, emitidos do sistema de recebimento de dados municipais SISAUD – Sistema de Suporte à Auditoria, tem-se:

Da análise das tabelas acima, veriﬁca-se que, de todos
os valores inscritos em restos a pagar nas fontes de recursos apontadas com insuﬁciência ﬁnanceira, alguns
possuem contratos assinados.
Diante de todo o exposto, e, atendendo ao disposto na
Decisão 5065/2017-1 (ﬂs. 172-200), apresenta-se o que
segue:
Preliminarmente, observa-se a ocorrência de erro de
soma quando da aferição do cumprimento do Art. 42
da LC 101/2000 (LRF) – Exercício 2012, no item 2. Encargos e Despesas não vinculadas compromissadas em
31/12/2012, (TC 3063/2012, ﬂ. 1186), conforme imagem
abaixo:

Tabelas.

Conforma acima explicitado, o valor de R$ 900.736,27
referente aos Restos a pagar processados de exercícios
anteriores não foi somado ao total das obrigações ﬁnanceiras contraídas até 30/04/2012, não compondo assim
a apuração da disponibilidade líquida de caixa.

Ressalta-se que, à luz do artigo 58 da Lei Federal
4.320/64, mesmo sem contrato, o empenho “cria para o
Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”.

Caso tivesse sido considerado, mudaria signiﬁcativamente o montante dos Encargos e Despesas não vinculadas
compromissadas em 31/12/2012, conforme veriﬁca-se
abaixo:

Por seu turno, a despesa só deve ocorrer mediante empenho, conforme artigo 60 do mesmo diploma legal. Assim, na ausência do contrato, o marco da contratação recai sobre a data do empenho.

Tabela 1

O item 3.7 do RTC 219/2013 evidencia que houve insuﬁciência de disponibilidade de caixa nos recursos próprios
destinados à saúde e à educação e nos recursos não vinculados, as quais, considerando o comando da Decisão
1829/2017, compõem o cerne do presente levantamento.

Consequentemente, tal erro culminou numa apuração
equivocada da insuﬁciência de recursos não vinculados de –R$ 914,089,80, quando na verdade seria de - R$
1.814.826,07 (Apêndice 1).
Ocorre que quando da execução da Diligência objeto da
Manifestação Técnica 987/2017-1 (ﬂs. 97-108) que listou
os compromissos assumidos, do confronto entre a listagem de despesas de exercícios anteriores (empenhado em 2013), a Relação de Restos a Pagar (Processo TC
www.tce.es.gov.br

3063/2013, apenso) e os relatórios de empenhos e contratos, exercício 2012, emitidos do sistema de recebimento de dados municipais SISAUD – Sistema de Suporte à Auditoria, foi apurado o montante de R$ 898.936,27
relativos Restos a Pagar processados – exercícios anteriores (R$ 1.800,00 a menor que o montante de R$
900.736,27, inicialmente evidenciado, mas, não considerado na aferição do cumprimento do Art. 42 da LC
101/2000 (LRF) exercício 2012, TC 3063/2012 - ﬂ. 1186).
Sendo assim, considerando-se os princípios da segurança jurídica, bem como do contraditório e ampla defesa,
uma vez que os responsáveis foram citados a apresentar esclarecimentos apenas da insuﬁciência de recursos
não vinculados do montante de –R$ 914,089,80, sem a
inclusão do montante de R$ 898.936,27 relativos Restos
a Pagar processados – exercícios anteriores, bem como
já houve o julgamento das referidas contas conforme o
Parecer Prévio 27/2016, sugere-se que nesta veriﬁcação,
o montante também não seja considerado. Ressalte-se
que a medida não altera as conclusões obtidas, ou seja, não há reversão da situação líquida de caixa negativa,
não havendo, portanto, alteração nas conclusões registradas no presente processo.
Dando sequência à requerida veriﬁcação (Decisão
5065/2017-1), seguem discriminados:
Resultados dos levantamentos realizados acerca da
disponibilidade líquida de caixa antes da inscrição dos
RPNP, bem como após a inscrição dos RPP, com base
no confronto entre a listagem de despesas de exercícios
anteriores (empenhado em 2013), a Relação de Restos
a Pagar (Processo TC 3063/2013, apenso) e os relatórios
de empenhos e contratos, exercício 2012, emitidos do
sistema de recebimento de dados municipais SISAUD –
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Sistema de Suporte à Auditoria – Manifestação técnica
987/2017-1, ﬂs. 97-108:
Valor apurado da insuﬁciência de recursos ﬁnanceiros
para arcar com as obrigações ﬁnanceiras, com a identiﬁcação das respectivas fontes:
Há que se esclarecer que relativamente à apuração inicial, de acordo com o RTC 295/2014, houve insuﬁciência de caixa para saldar obrigações de despesas nas seguintes fontes e valores: Saúde - Recursos próprios R$
-92.174,00, Educação - Recursos próprios -17.489,60 e
Não vinculadas -914.089,80 (Tabela completa por fonte apresentada no APENSO 2). No entanto, em decorrência do levantamento objeto da Manifestação Técnica
987/2017-1, ﬂs. 97-108, cujos valores passou-se a adotar, houve insuﬁciência de caixa para saldar obrigações
de despesas nas seguintes fontes e valores: Saúde - Recursos próprios R$ -92.174,00, Educação - Recursos próprios R$ -17.489,60 e Não vinculadas R$ -864.990,22.
Nota-se diferença no montante de R$ 49.099,58 na insuﬁciência de recursos ﬁnanceiros nas fontes não vinculadas, entre a primeira apuração e a resposta à diligência, porém não acarretando prejuízo à análise, conforme
abaixo demonstrado:
Tabela 1
Ressalta-se que não houve alteração nas demais fontes
objeto desta veriﬁcação.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Dessa forma, tendo-se revisado a apuração da disponibilidade líquida de caixa antes da inscrição dos RPNP, bem
como após a inscrição dos RPNP, e ainda a insuﬁciência
de recursos ﬁnanceiros para arcar com as obrigações ﬁnanceiras, com a identiﬁcação das respectivas fontes,

conforme Decisão 5065/2017-1, certiﬁca-se que o município de Pedro Canário, no exercício 2012, apresentou
insuﬁciência de caixa para saldar obrigações de despesas
nas seguintes fontes e valores: Saúde - Recursos próprios
R$ -92.174,00, Educação - Recursos próprios -17.489,60
e Fonte não vinculadas R$ -864.990,22.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1 Conhecer o presente Recurso;
2 Negar provimento ao presente Recurso, mantendo-se
in totum o Parecer Prévio TC- 027/2016 Primeira Câmara.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO VOGAL DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Marcos Robério Fonseca dos Santos, Prefeito Municipal de Pedro Canário no período de 20/08 a
16/10/2012, em face do Parecer Prévio TC-027/2016
– 1ª Câmara, constante do Processo TC 3063/2013 (ﬂs.
1523/1566), que ora se transcreve:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TCwww.tce.es.gov.br

3063/2013, RESOLVEM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia trinta de março de dois
mil e dezesseis:
1. Preliminarmente, à unanimidade, não acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo senhor Marcos Robério Fonseca dos Santos, Prefeito
Municipal no período de 20/08/2012 a 16/10/2012;
2. No mérito, à unanimidade, encaminhar à Câmara
Municipal de Pedro Canário, parecer prévio recomendando a rejeição da Prestação de Contas Anual do Município de Pedro Canário, referente ao exercício de 2012,
de responsabilidade dos senhores Marcos Robério Fonseca dos Santos e Antônio Wilson Fiorotti, Prefeitos
Municipais nos períodos respectivos de 20/08/2012 a
16/10/2012 e 01/01/2012 a 19/08/2012 e 17/10/2012
a 31/12/2012, em face da manutenção da irregularidade
relativa à Aplicação deﬁcitária em manutenção e desenvolvimento do ensino no percentual de 22,68% (item
4.3- ITC 1832/2015) – artigo 212 da Constituição Federal;
3. No mérito, por maioria, nos termos do voto-vista do
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
3.1 Remeter ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo cópia da Instrução Técnica Conclusiva ITC
1832/2015, do Parecer Ministerial, deste Voto e da Decisão proferida, para as ﬁnalidades previstas no artigo
163, § 8º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES);
3.2 Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38,
inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2º e 281
do RITCEES, com a ﬁnalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimenSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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to do disposto no art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º, da Lei n.
10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF;
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Inicialmente destaco que acompanho o relator em todos
os seus fundamentos, quanto ao não provimento do recurso em relação ao item aplicação deﬁcitária em manutenção e desenvolvimento do ensino no percentual
de 22,38%.
Em relação ao item obrigação de despesas contraída
nos dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento, em linha com os fundamentos por mim apresentados na 17ª sessão Plenária, realizada em 05 de Junho do
corrente ano, acolhido pela maioria, teço as considerações a seguir.
Após melhor reﬂetir acerca do tema, entendi por bem alterar o meu posicionamento anteriormente apresentado. A matéria possui ampla relevância para gestores, jurisdicionados e até mesmo para esta Corte de Contas, eis
que a decisão a ser proferida pode impactar não só em
efeitos jurídicos internos mas, também, possui o condão
de alterar a dinâmica procedimental interna deste Tribunal de Contas.
Tal fato se reﬂete nos sucessivos pedidos de vista formulados por quase todos os Conselheiros que compõem este Plenário conduzindo-se, até o momento, na existência de quatro votos apresentados com fundamentos divergentes, todos eles debruçados sobre a análise dos Pareceres Consultas TC nº. 25/2004, 03/2005 e 12/2007.
Cumpre observar, a respeito destas manifestações - Pareceres Consultas TC nº. 25/2004, 03/2005 e 12/2007
-, que todas elas foram recentemente revogadas, dan-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Logo, a alteração dos parâmetros interpretativos previstos na Nota Técnica nº. 001/2013 promoveu profunda alteração na metodologia de aferição do art. 42, da
Lei Complementar Federal nº. 101/2000, impedindo
que os gestores públicos se adaptassem às novas diretrizes.
Por estas razões, proponho seja considerado impossível a análise nesta prestação de contas da irregularidade “obrigação de despesas contraída nos dois últimos
quadrimestres do mandato sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento”, diante das alterações interpretativas promovidas e da falta de informações necessárias para sua aferição, considerando, ainda,
a Decisão Normativa 001/2018, aprovada por esta Corte
de Contas, que sugere a inviabilidade de reabertura da
instrução processual dos autos.
Desta forma, entendo que não cabe aplicação de penalidade administrativa, em face da infringência do artigo
42 da LRF, bem como não é possível aplicação analógica
ou extensiva em matéria de sanção, seja ela penal ou administrativa, motivo pelo qual, peço vênia ao Eminente
Relator, para votar no sentido da não aplicação de como
sanção administrativa ao descumprimento do art. 42 da
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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LRF pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso
III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00, deixando de determinar a formação de autos apartados para este ﬁm bem como de encaminhamento de peças dos autos ao Ministério Público Estadual.
Ante o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado nos seguintes termos.
Diante de todo o exposto, divergindo, parcialmente, do
entendimento do Conselheiro Relator e do Voto Vista
34/2017, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Parecer Prévio 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 Plenária, ante as razões expostas neste voto vista, em:
Conhecer do presente recurso;
Dar PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso de reconsideração, com consequente reformulação do Parecer Prévio – 1ª Câmara 027/2016, em relação ao Senhor
Marcos Robério Fonseca dos Santos, no sentido de:
excluir a irregularidade “obrigação de despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento”;
Deixar de determinar a formação de autos apartados
nos termos dos arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134,
inciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, com a ﬁnalidade de se
responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo

descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e
2°, da Lei n. 10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF
Deixar de remeter ao Ministério Público do Estado do
Espírito Santo cópia da Instrução Técnica Conclusiva ITC
1763/2015, do Parecer Ministerial, deste Voto e da Decisão proferida, para as ﬁnalidades previstas no artigo
163, §8º, do Regimento Interno do TCEES
Manter o restante do Parecer Prévio – 1ª Câmara
027/2016 em seus exatos termos.
Dar ciência ao recorrente.
SERGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Marcos Robério Fonseca dos
Santos, Prefeito Municipal de Pedro Canário no período
de 20/8/2012 a 16/10/2012, em face do Parecer Prévio
TC 027/2016 – Primeira Câmara, emitido nos autos do
Processo TC 3063/2013, que recomendou à Câmara Municipal a REJEIÇÃO da Prestação de Contas do Município,
relativa ao exercício de 2012, formação de autos apartados e remessa ao Ministério Público Estadual, em razão
das seguintes irregularidades:
● Obrigação de despesa contraída no ﬁm do mandato
com insuﬁciência de caixa no valor de R$ 1.023.753,30.

Base normativa: artigo 212, da Constituição Federal.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo
de Recursos – Secex Recursos, nos termos da Instrução
Técnica de Recursos – ITR 0009/2017-7, opinou pelo
CONHECIMENTO do presente recurso, e, no mérito, pelo
NÃO PROVIMENTO.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer de ﬂ. 42, lavrado pelo Procurador Dr. Luciano
Vieira, em consonância com a área técnica, pugnou no
mesmo sentido.
O Eminente Conselheiro Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, por meio do Voto 02335/2017-1, acompanhou na íntegra, a área técnica e o Parquet Especial
de Contas.
Acolhendo o Voto de Vista 00034/2017-5 deste Relator,
o Colegiado proferiu a Decisão TC 01829/2017-8, convertendo o julgamento em DILIGÊNCIA para que a área
técnica juntasse a lista dos compromissos assumidos,
via contrato ou instrumento congênere nos dois últimos
quadrimestres (1/5 a 31/12), visando a elucidação da irregularidade constante do item 3.7 da ITC 01832/2015.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas, nos termos da Manifestação Técnica 00987/2017-1,
apresentou a relação dos empenhos e contratos referentes ao exercício de 2012 (ﬂs. 102-107).

Base normativa: artigo 42 da Lei Complementar Federal 101/2000.

O douto representante do Parquet de Contas, mediante o parecer de ﬂs. 112-113, requereu o retorno dos autos à área técnica para realização de novos cálculos, com
base na listagem apresentada de empenhos e contratos.

● Constatou-se que foi aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino o correspondente a 22,68% do total da receita bruta de impostos.

A mesma unidade técnica, mediante a Manifestação
Técnica 01180/2017-1, apurou disponibilidade líquida
de caixa negativa após a inscrição de restos a pagar não

www.tce.es.gov.br
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processados a partir de 1º/5/2012, nas seguintes fontes:
● Saúde Recursos Próprios: (-) R$ 92.174,00; Educação
Recursos Próprios: (-) R$ 17.489,60; e Fontes Não Vinculadas: (-) R$ 914.089,80 (total R$ 1.023.753,40), conﬁrmando os cálculos e valor constante do Parecer Prévio recorrido.
O douto representante do Parquet de Contas, mediante o Parecer 04621/2017-1, manteve o mesmo entendimento anterior, opinando pelo conhecimento e não Provimento do recurso, sendo acompanhado pelo Eminente
Conselheiro Relator dos autos.
O Colegiado, acolhendo o voto de vista 00141/2017-8
proferido pelo Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, converteu novamente o julgamento do feito em DILIGÊNCIA, visando novas informações da área
técnica deste Tribunal, especiﬁcamente sobre as Fontes
Não Vinculadas, Conforme Decisão TC 05065/2017-1.
Em atenção à diligência determinada, a área técnica,
através do NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, nos termos da Manifestação Técnica 00086/2018-1, esclarecendo apenas a divergência
de valor entre a manifestação Técnica 987/2017 e o Relatório Técnico Contábil – RTC 295/2014 (Processo TC
3063/2013), conﬁrmando o valor apontado inicialmente
no RTC, de (-) R$ 864.990,22.
O douto representante do Parquet de Contas, mediante o Parecer 00970/2018-4, manteve o mesmo entendimento, sendo acompanhado pelo Eminente Conselheiro
Relator dos autos.
Assim, após pedido de vista, 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 vistas à deliberação do Colegiado, na
forma do artigo 29 do Regimento Interno, Resolução TC
261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTODEVISTA
Interposto o presente Recurso de Reconsideração, pelo
Sr. Marcos Robério Fonseca dos Santos, em face do Parecer Prévio TC 027/2016 – Primeira Câmara, necessário é a sua análise, após pedido de vista, tendo por base a documentação que lhe deu suporte, bem como as
razões recursais e os elementos trazidos pela área técnica, pelo Parquet de Contas e pelo Eminente Relator dos
autos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Frisa-se que este Tribunal, através do Parecer Prévio
TC 027/2016 – Primeira Câmara recomendou à Câmara Municipal de Pedro Canário a REJEIÇÃO da Prestação
de Contas Anual do Município, relativa ao exercício de
2012, bem como a formação de autos apartados e remessa ao Ministério Público Estadual, verbis:
[...]
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3063/2013, RESOLVEM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia trinta de março de dois
mil e dezesseis:
Preliminarmente, à unanimidade, não acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo senhor Marcos Robério Fonseca dos Santos, Prefeito Municipal no período de 20/08/2012 a 16/10/2012;
www.tce.es.gov.br

No mérito, à unanimidade, encaminhar à Câmara Municipal de Pedro Canário, parecer prévio recomendando a rejeição da Prestação de Contas Anual do Município de Pedro Canário, referente ao exercício de 2012,
de responsabilidade dos senhores Marcos Robério Fonseca dos Santos e Antônio Wilson Fiorotti, Prefeitos
Municipais nos períodos respectivos de 20/08/2012 a
16/10/2012 e 01/01/2012 a 19/08/2012 e 17/10/2012
a 31/12/2012, em face da manutenção da irregularidade relativa à Aplicação deﬁcitária em manutenção e desenvolvimento do ensino no percentual de 22,68% (item
4.3- ITC 1832/2015) – artigo 212 da Constituição Federal;
No mérito, por maioria, nos termos do voto-vista do
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
3.1 Remeter ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo cópia da Instrução Técnica Conclusiva ITC
1832/2015, do Parecer Ministerial, deste Voto e da Decisão proferida, para as ﬁnalidades previstas no artigo 163,
§8º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do
TCEES);
3.2 Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38,
inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281
do RITCEES, com a ﬁnalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei n.
10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF;
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Parcialmente vencido o Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, que votou, preliminarmente, pela conversão do feito em diligência e, no mérito, por afastar parcialmente irregularidades.
Composição
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
Presidente, o Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, Relator, e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.

2. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTENTADO:

sa assumidas nas seguintes fontes de recursos:

Veriﬁca-se que o recorrente possui interesse e legitimidade, e que o recurso é tempestivo, haja vista que interposto em 21/7/2016, tendo o Parecer Prévio publicado
no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal em 21/6/2016,
estando presentes os pressupostos de admissibilidade
previstos nos artigos 164 e 166, da Lei Complementar
Estadual 621/2012.

● Saúde Recursos Próprios: (-) R$ 92.174,00; Educação
Recursos Próprios (-) R$ 17.489,60; e Fontes Não Vinculadas (-) R$ 864.990,22 (Total R$ 974.653,82).

A área técnica, através da Manifestação Técnica
00086/2018-1, assim se posicionou, litteris:
[...]

Desse modo, estando presentes todos os pressupostos
de admissibilidade, na forma da legislação de regência,
CONHEÇO do recurso de reconsideração interposto.

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

3. DO MÉRITO RECURSAL:

Dessa forma, tendo-se revisado a apuração da disponibilidade líquida de caixa antes da inscrição dos RPNP,
bem como após a inscrição dos RPNP, e ainda a insuﬁciência de recursos ﬁnanceiros para arcar com as obrigações ﬁnanceiras, com a identiﬁcação das respectivas
fontes, conforme Decisão 5065/2017-1, certiﬁca-se que
o município de Pedro Canário, no exercício 2012, apresentou insuﬁciência de caixa para saldar obrigações de
despesas nas seguintes fontes e valores: Saúde - Recursos próprios R$ -92.174,00, Educação - Recursos próprios -17.489,60 e Fonte não vinculadas R$ -864.990,22.
– g.n.

Veriﬁco que o recorrente pretende a anulação do Parecer Prévio combatido, bem como a reabertura da instrução processual, visando a apuração do cumprimento do
artigo 42 da Lei Complementar Federal 101/2000, através da relação de obrigações assumidas a partir de maio
de 2012.

Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 00970/2018-4, acompanhou
na íntegra, o posicionamento da área técnica.

3.1. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 5º,
INCISO III, §§ 1º e 2º, DA LEI 10.028/2000, FACE À INFRAÇÃO AO ARTIGO 42 DA LRF (ITEM 3.2 DO PARECER
PRÉVIO Nº 027/16):

O Eminente Conselheiro Relator dos autos, nos termos
do Voto 01528/2018-3, acompanhou na íntegra, a área
técnica e o Ministério Público Especial de Contas, no sentido de que seja CONHECIDO e NÃO PROVIDO o presente recurso.

Em assim sendo, cumpre a este Relator de Vista, o enfrentamento de mérito dos indicativos de irregularidade que resultaram na rejeição das contas do recorrente, com base na documentação dos autos, das razões recursais, bem como da legislação e jurisprudência aplicáveis, a saber:

De acordo com as conclusões da subscritora da Manifestação Técnica 00086/2018-1, após análise das razões recursais, permanece a irregularidade, apontando-se insuﬁciência de caixa para arcar com as obrigações de despewww.tce.es.gov.br

O recorrente alegou, em síntese, que em suas justiﬁcativas ﬁcou demonstrado que os empenhos autorizados no
seu curto período de gestão, tinham suﬁciência de caixa
para pagamento dentro do exercício, e que não se pode
atribuir-lhe responsabilidade penal por não haver comprovação nos autos de que contraiu despesa no ﬁnal do
mandato sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente.
Alegou, por ﬁm, que, conforme voto deste Relator, o saldo geral disponível era suﬁciente para pagamento de todo o passivo ﬁnanceiro, restando ainda, R$ 1.882.615,02.
Assim, não resta conﬁgurada a violação ao referido artigo 42 da LRF.
Ressalte-se, quanto a este item, que o art. 42 da Lei Complementar 101/2000 estabelece que é vedado ao titular
do poder ou órgão, nos dois últimos quadrimestres do
seu mandato, contrair obrigação de despesa que não
possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que
tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem
que haja suﬁciente disponibilidade de caixa para este
efeito.
Sobre o assunto, cabe ressaltar que este Conselheiro em Substituição, quando da análise do Processo TC
4003/2013, suscitou questionamento acerca do prejuízo à segurança jurídica, ao exercício do contraditório e
da ampla defesa, de maneira que, em havendo impossibilidade material da análise do item, deve ser considerada prejudicada a análise e considerar o item regular com ressalva.
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Naquela oportunidade, inclusive, este Conselheiro em
Substituição ressaltou que ao mudar o critério de metodologia para ﬁns de veriﬁcação do art. 42, da LRF, resultou em uma aplicação retroativa de metodologia muito mais criteriosa e rigorosa da que a área técnica vinha adotando em exercícios anteriores, de forma a violar ﬂagrantemente os princípios constitucionais da segurança jurídica, bem como pelo exercício do princípio
do contraditório e da ampla defesa.
A respeito do tema, segurança jurídica, leciona a Prof.ª
Maria Sylvia Zanella di Pietro, verbis:
Na realidade, o princípio da proteção à conﬁança leva
em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera
que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos
e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela
própria Administração e por terceiros. – g.n.
In casu, porém, não há como se ﬁxar um período para
adaptação, já que a entrada em vigor da nova interpretação conferida pela Corte de Contas à forma de aferição
do art. 42, da Lei Complementar Federal 101/2000 se
deu, exatamente, no último ano dos mandatos, impedindo assim a adequação dos gestores à nova sistemática.
Muito embora se tenha observado a inconsistência de
insuﬁciência de caixa, é de se recordar que o novo marco
interpretativo, conforme aventado no complemento de
voto do Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, se deu quando já iniciado o período de vedação previsto no dispositivo legal, o que inviabilizava o seu atendimento sem o risco da imputação de sanções por sua
violação.
Assim, ainda que o próprio art. 42, da Lei Complementar
Federal 101/2000, faça previsão das vedações impostas

e das obrigações a serem observadas em caso de sua incidência, assim como a 4ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e do Manual
de Demonstrativos Fiscais (MDF), editados pela Secretaria do Tesouro Nacional tenham sido considerados como
fonte para a elaboração da Nota Técnica 001/2013, é de
se constatar que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES mantinha uma sistemática especíﬁca de aferição do referido artigo o que, de certa forma,
conferia aos jurisdicionados segurança jurídica e conﬁança no sentido de que o exame das contas seguiria
este padrão.
Portanto, a alteração dos parâmetros interpretativos
previstos na Nota Técnica 001/2013 promoveu profunda alteração na metodologia de aferição do art. 42, da
Lei Complementar Federal 101/2000, impedindo que os
gestores públicos se adaptassem às novas diretrizes.
Por estas razões, entendo que deve ser considerada
prejudicada a análise da irregularidade “obrigação de
despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do
mandato sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento”, por impossibilidade material de
se promover sua análise, diante das alterações interpretativas promovidas e da falta de informações necessárias
para sua aferição, considerando, ainda, a Decisão Normativa 001/2018, aprovada por esta Corte de Contas,
que sugere a inviabilidade de reabertura da instrução
processual destes autos.
Desta forma, entendo que resta prejudicada, também,
a aplicação de penalidade administrativa, em face da infringência do artigo 42 da LRF, bem como não se mostra possível aplicação analógica ou extensiva em matéria de sanção, seja ela penal ou administrativa, motivo
www.tce.es.gov.br

pelo qual, divirjo do entendimento da área técnica, do
Ministério Público Especial de Contas, entendendo pela não aplicação de sanção administrativa, inerente ao
descumprimento do art. 42 da LRF.
Em assim sendo, entendo que resta prejudicada a análise da violação ao art. 42 da LRF, havendo impossibilidade
material de se promover sua análise, razão pela qual, divergindo da área técnica, do Ministério Público Especial
de Contas, afasto a presente irregularidade.
3.2. APLICAÇÃO DEFICITÁRIA EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO PERCENTUAL DE
22,68% (ITEM 2 DO PARECER PRÉVIO Nº 027/16):
Base normativa: artigo 212 da Constituição Federal.
Quanto a este item, alegou o recorrente que em suas
justiﬁcativas iniciais ﬁcou evidenciado que, no curto período de sua gestão aplicou corretamente o percentual
constitucional, ﬁcando abaixo no total, considerando os
demais períodos do outro gestor, pugnando ainda pela
nulidade do Parecer Prévio, face a agressão ao princípio
do contraditório e da ampla defesa.
De acordo com as conclusões da subscritora da Manifestação Técnica 0070/2017-1, permanece a irregularidade
por não haver o recorrente trazido aos autos, razões suﬁcientes para afastá-la.
Desta feita, mantenho o mesmo entendimento esposado
no voto proferido nos autos do Processo TC 3063/2013
(apenso), acompanhando o entendimento técnico e Ministerial, bem como o Eminente Conselheiro Relator dos
autos, mantenho a presente irregularidade.
4. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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de Contas, bem como do Eminente Conselheiro Relator
dos autos, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator de vista, em:
1. CONHECER do presente Recurso de Reconsideração
interposto pelo Sr. Marcos Robério Fonseca dos Santos,
para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL;

ponsabilidade do recorrente, Sr. Marcos Robério Fonseca dos Santos, Prefeito Municipal (período de 20/8/2012
a 16/10/2012), em razão da mantença da irregularidade
constante do item 3.2 desta decisão (item 2 do Parecer
Prévio nº 027/2016);

1.2.3. Deixar de remeter ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo cópia da Instrução Técnica Conclusiva ITC 1763/2015, do Parecer Ministerial, deste Voto e
da Decisão proferida, para as ﬁnalidades previstas no artigo 163, §8º, do Regimento Interno do TCEES

6. DAR CIÊNCIA aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após as providências do artigo 131, do
RITCEES e o respectivo trânsito em julgado.

1.3. Manter o restante do Parecer Prévio – 1ª Câmara
027/2016 em seus exatos termos.

MARCO ANTONIO DA SILVA

2. Por maioria. Nos termos do voto vencedor do conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. Vencidos o relator
e o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti,
que votaram por negar provimento ao recurso, acompanhando os pareceres técnico e ministerial.

Conselheiro em Substituição
1. PARECER PRÉVIO TC-59/2018 – PLENÁRIO

2. Afastar a irregularidade, por CONSIDERAR PREJUDICADA a análise da irregularidade indicada no item 3.2 do
Parecer Prévio recorrido, conforme razões expendidas
no item 3.1 desta decisão, considerando que a metodologia utilizada pela área técnica não permite elementos
suﬁcientes para formação da convicção quanto a ocorrência da irregularidade, havendo impossibilidade material de se promover referida análise, de forma a conferir a correta interpretação ao disposto no artigo 42 da
Lei Complementar nº 101/2000;

1.2. Dar PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso de
reconsideração, com consequente reformulação do Parecer Prévio – 1ª Câmara 027/2016, em relação ao Senhor Marcos Robério Fonseca dos Santos, no sentido de:

3. DEIXAR de formar autos apartados pelas razões expendidas no item 3.1 desta decisão (item 3.2 do Parecer
Prévio nº 027/2016), sobretudo porque se encontra prejudicada a análise de referida violação;

1.2.1. excluir a irregularidade “obrigação de despesas
contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato
sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento”;

4. MANTER a irregularidade constante do item 3.2 desta decisão (item 2 do Parecer Prévio nº 027/2016), pelas
razões ali expendidas;

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

5. MANTER os demais termos do Parecer Prévio
027/2016 – Primeira Câmara, RECOMENDO-SE à Câmara Municipal de Pedro Canário, a REJEIÇÃO das contas
do Município, relativas ao exercício de 2012, sob a res-

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas, em:
1.1. Conhecer do presente recurso;
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1.4. Dar ciência ao recorrente.

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: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
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Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 02/10/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

PARECER PRÉVIO TC-60/2018 – PLENÁRIO
Processos: 05030/2016-3, 05027/2016-1, 03063/2013-1
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMPC -Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Recorrente: ANTONIO WILSON FIOROT
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO PARECER
PRÉVIO 27/2016 – 1ª CAMARA – EXERCÍCIO DE 2012 –
CONHECER – DAR PROVIMENTO PARCIAL – REFORMAR
PARECER PRÉVIO 27/2016 – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Antônio Wilson Fiorot Prefeito Municipal de
Pedro Canário no período de 01/01 a 18/08 e 17/10 a
31/12/2012, em face do PARECER PRÉVIO TC-027/2016
Primeira Câmara, constante do Processo TC 3063/2013
(ﬂs. 1523/1566), que ora se transcreve:

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3063/2013, RESOLVEM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia trinta de março de dois
mil e dezesseis:
1. Preliminarmente, à unanimidade, não acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo senhor Marcos Robério Fonseca dos Santos, Prefeito
Municipal no período de 20/08/2012 a 16/10/2012;
2. No mérito, à unanimidade, encaminhar à Câmara Municipal de Pedro Canário, parecer prévio recomendando a rejeição da Prestação de Contas Anual do Município de Pedro Canário, referente ao exercício de 2012,
de responsabilidade dos senhores Marcos Robério Fonseca dos Santos e Antônio Wilson Fiorotti, Prefeitos
Municipais nos períodos respectivos de 20/08/2012 a
16/10/2012 e 01/01/2012 a 19/08/2012 e 17/10/2012
a 31/12/2012, em face da manutenção da irregularidade relativa à Aplicação deﬁcitária em manutenção e desenvolvimento do ensino no percentual de 22,68% (item
4.3- ITC 1832/2015) – artigo 212 da Constituição Federal;
3. No mérito, por maioria, nos termos do voto-vista do
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
3.1 Remeter ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo cópia da Instrução Técnica Conclusiva ITC
1832/2015, do Parecer Ministerial, deste Voto e da Decisão proferida, para as ﬁnalidades previstas no artigo 163,
§ 8º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do
TCEES);
3.2 Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38,
inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2º e 281
do RITCEES, com a ﬁnalidade de se responsabilizar, peswww.tce.es.gov.br

soalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º, da Lei n.
10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF;
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Mediante a Manifestação Técnica 71/2017 (ﬂs. 23/33),
a Secex Contas concluiu que o responsável não apresentou qualquer argumento novo ou documento que pudesse alterar os valores apurados pela equipe técnica
desta Corte, e que as alegações do recorrente indicam
mero inconformismo com a forma de apuração adotada para constatação do cumprimento ao art. 42, da LRF,
bem como ao art. 212 da Constituição Federal.
Tal opinamento foi corroborado pela Secex Recursos na
Instrução Técnica de Recurso 07/2017 (ﬂs. 35/38).
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de Contas 1025/2017 - ﬂ. 42).
Acompanhando o entendimento técnico e ministerial,
proferi o Voto 2336/2017 (ﬂs. 46/55) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento do presente recurso.
No entanto, na 15ª Sessão Plenária, realizada em 16 de
maio de 2017, o Plenário decidiu converter o presente
julgamento em diligência no que se refere à irregularidade indicada no item 3.7 da Instrução contábil Conclusiva ITC 1832/2015, para que, no prazo de 30 (trinta)
dias, fosse encaminhada a lista de compromissos assumidos, via contrato ou instrumento congênere, visando à elucidação e quais obrigações foram efetivamente assumidas nos dois últimos quadrimestres (01/05 a
31/12).
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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A diligência foi realizada através da Manifestação Técnica 988/2017 (ﬂs. 100/111), que manteve a propositura pela irregularidade do item “obrigação de despesas
contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato
sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento” (Item 3.7 do RTC 295/2014).
Ato contínuo, o Ministério Público de Contas requereu
que fossem os autos baixados à Unidade Técnica Competente para elucidar, através do exame dos dados registrados nas Tabelas 1, 2 e 3 da Manifestação Técnica
00987/2017-1, as seguintes indagações (ﬂs. 112/113):
1 – Quais os resultados dos levantamentos realizados
acerca da disponibilidade líquida de caixa antes da inscrição dos RPNP, bem como após a inscrição dos RPNP; e
2 – Qual o valor apurado da insuﬁciência de recursos ﬁnanceiros para arcar com as obrigações ﬁnanceiras, com
a identiﬁcação das respectivas fontes, confrontando-se,
ainda, com os valores encontrados na Prestação de Contas Anual, em apenso.
Retornaram, então, os autos à Secex Contas, a qual elaborou a Manifestação Técnica 1237/2017 (ﬂs. 121/127),
opinando pela manutenção da propositura pela irregularidade do item “obrigação de despesas contraída nos
dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento” (item
3.7 do RTC 219/2014).
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em nova manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério
Público de Contas 4611/2017- ﬂs. 130/131).
No entanto, na 42ª Sessão Plenária, realizada em 16 de
novembro de 2017, o Plenário decidiu converter nova-

mente o presente julgamento em diligência para que
fossem certiﬁcados os valores utilizados para aferição da disponibilidade de caixa, especialmente aquela
que diz respeito aos Recursos Não Vinculados (Decisão
5066/2017 Plenário – ﬂs. 161/183).
A diligência foi realizada através da Manifestação Técnica 87/2018 (ﬂs. 187/210), a qual concluiu que o município de Pedro Canário, no exercício 2012, apresentou insuﬁciência de caixa para saldar obrigações de despesas
nas seguintes fontes e valores: Saúde - Recursos próprios
R$ -92.174,00, Educação - Recursos próprios -17.489,60
e Fonte não vinculadas R$ -864.990,22.
Tendo em vista que não há elementos suﬁcientes para elidir as irregularidades apontadas no Processo TC
3063/2013, o Ministério Público de Contas, em nova manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, reitera os termos dos Pareceres anteriormente exarados pelo conhecimento do recurso, e, no mérito,
pelo não provimento (Parecer do Ministério Público de
Contas 969/2018- ﬂs. 231/238).
É o relatório.
2 Fundamentação

nifestações Técnicas 71/2017 (ﬂs. 23/33), 988/2017 (ﬂs.
100/111), e 1237/2017 (ﬂs. 121/127).
Acrescento, ainda, à Fundamentação deste Voto a análise realizada na Manifestação Técnica 87/2018 (ﬂs.
187/210), a qual concluiu que o município de Pedro Canário, no exercício 2012, apresentou insuﬁciência de caixa para saldar obrigações de despesas nas seguintes fontes e valores: Saúde - Recursos próprios R$ -92.174,00,
Educação - Recursos próprios -17.489,60 e Fonte não
vinculadas R$ -864.990,22, nos seguintes termos:
DO INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
OBRIGAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDA NO FIM DO MANDATO (Item 3.7 do RTC 295/2014)
Base Legal: art. 42 da Lei 101/00.
O presente indicativo de irregularidade consiste no descumprimento ao disposto no artigo 42 da LRF – Lei de
Responsabilidade Fiscal, ou seja, os titulares do Poder
Executivo do Município de Pedro Canário teriam contraído obrigação de despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato, conforme item 3.7 do RTC 295/2014
(TC 3063/2013, ﬂs. 1173-1175):

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

A Manifestação Técnica 988/2017 (ﬂs. 100-111) apurou
a lista de compromissos assumidos, via contrato ou instrumento congênere, visando à elucidação e quais obrigações foram efetivamente assumidas nos dois últimos
quadrimestres (01/05 a 31/12), conforme segue:

Reitero os fundamentos do Voto anteriormente proferido por este Relator, os quais constam dos termos da
Decisão 5066/2017 Plenário (ﬂs. 161/183), em que ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, tomando como razão de decidir a fundamentação exarada nas Ma-

Após análises proferidas pela área técnica e os trâmites de praxe, encontram-se as contas em fase de apreciação da Corte, sendo necessário, para tanto, confrontar “os empenhos considerados pela área técnica com
os demonstrativos de contração de obrigações, observadas às contratações devidas, de forma a conferir a cor-
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reta interpretação ao disposto no artigo 42, da Lei Complementar nº 101/2000”, conforme delineado na Decisão 1829/2017.
Preliminarmente, é importante destacar que não foi realizada uma nova análise dos valores inscritos em restos a pagar, mas apenas o levantamento dos empenhos
e da existência de contratos, referentes ao exercício de
2012, pertinentes ao descumprimento do art. 42 da LRF,
a ﬁm de dar pleno cumprimento à decisão plenária.
De acordo com o RTC 295/2014, houve insuﬁciência
de caixa para saldar obrigações de despesas nas seguintes fontes e valores: Saúde - Recursos próprios R$
-92.174,00, Educação - Recursos próprios -17.489,60
Não vinculadas -914.089,80.
Assim, do confronto entre a listagem de despesas de
exercícios anteriores (empenhado em 2013), a Relação
de Restos a Pagar (Processo TC 3063/2013, apenso) e os
relatórios de empenhos e contratos, exercício 2012, emitidos do sistema de recebimento de dados municipais SISAUD – Sistema de Suporte à Auditoria, tem-se:
Ressalta-se que, à luz do artigo 58 da Lei Federal
4.320/64, mesmo sem contrato, o empenho “cria para o
Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”.
Por seu turno, a despesa só deve ocorrer mediante empenho, conforme artigo 60 do mesmo diploma legal. Assim, na ausência do contrato, o marco da contratação recai sobre a data do empenho.
O item 3.7 do RTC 219/2013 evidencia que houve insuﬁciência de disponibilidade de caixa nos recursos próprios
destinados à saúde e à educação e nos recursos não vinculados, as quais, considerando o comando da Decisão

1829/2017, compõem o cerne do presente levantamento.
Da análise das tabelas acima, veriﬁca-se que, de todos
os valores inscritos em restos a pagar nas fontes de recursos apontadas com insuﬁciência ﬁnanceira, alguns
possuem contratos assinados.
Diante de todo o exposto, e, atendendo ao disposto na
Decisão 5066/2017-4 (ﬂs. 161-183), apresenta-se o que
segue:
Preliminarmente, observa-se a ocorrência de erro de
soma quando da aferição do cumprimento do Art. 42
da LC 101/2000 (LRF) – Exercício 2012, no item 2. Encargos e Despesas não vinculadas compromissadas em
31/12/2012, (TC 3063/2012, ﬂ. 1186), conforme imagem
abaixo:
Conforma acima explicitado, o valor de R$ 900.736,27
referente aos Restos a pagar processados de exercícios
anteriores não foi somado ao total das obrigações ﬁnanceiras contraídas até 30/04/2012, não compondo assim
a apuração da disponibilidade líquida de caixa.
Caso tivesse sido considerado, mudaria signiﬁcativamente o montante dos Encargos e Despesas não vinculadas
compromissadas em 31/12/2012, conforme veriﬁca-se
abaixo:
2. ENCARGOS E DESPESAS COMPROMISSADAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
CONTRAÍDAS
A
T
É DE 01/05 A

EM 31/12/2012

30/04/2012 31/12/12
2.1 Não vinculadas
1.339.667,48 2.903.512,99
2.1.1 Restos a pagar processados - ex. anterio900.736,27
res
2.1.2 Restos a pagar não processados - ex. an-

244.330,54

teriores
2.1.3 Despesas liquidadas e não pagas (RPP

2.872,20

Exercício)
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207.339,47

2.1.4 Depósitos
2.1.5 Inclusões de despesas
2.1.6 Outras obrigações ﬁnanceiras

191.728,47

2.632.262,86
63.910,66

Consequentemente, tal erro culminou numa apuração
equivocada da insuﬁciência de recursos não vinculados de –R$ 914,089,80, quando na verdade seria de - R$
1.814.826,07 (Apêndice 1).
Ocorre que quando da execução da Diligência objeto da
Manifestação Técnica 988/2017-6 (ﬂs. 100-111) que listou os compromissos assumidos, do confronto entre a
listagem de despesas de exercícios anteriores (empenhado em 2013), a Relação de Restos a Pagar (Processo TC 3063/2013, apenso) e os relatórios de empenhos e
contratos, exercício 2012, emitidos do sistema de recebimento de dados municipais SISAUD – Sistema de Suporte à Auditoria, foi apurado o montante de R$ 898.936,27
relativos Restos a Pagar processados – exercícios anteriores (R$ 1.800,00 a menor que o montante de R$
900.736,27, inicialmente evidenciado, mas, não considerado na aferição do cumprimento do Art. 42 da LC
101/2000 (LRF) exercício 2012, TC 3063/2012 - ﬂ. 1186).
Sendo assim, considerando-se os princípios da segurança jurídica, bem como do contraditório e ampla defesa,
uma vez que os responsáveis foram citados a apresentar esclarecimentos apenas da insuﬁciência de recursos
não vinculados do montante de –R$ 914,089,80, sem a
inclusão do montante de R$ 898.936,27 relativos Restos
a Pagar processados – exercícios anteriores, bem como
já houve o julgamento das referidas contas conforme o
Parecer Prévio 27/2016, sugere-se que nesta veriﬁcação,
o montante também não seja considerado. Ressalte-se
que a medida não altera as conclusões obtidas, ou seja, não há reversão da situação líquida de caixa negativa,
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não havendo, portanto, alteração nas conclusões registradas no presente processo.
Dando sequência à requerida veriﬁcação (Decisão
5066/2017-4), seguem discriminados:
Resultados dos levantamentos realizados acerca da
disponibilidade líquida de caixa antes da inscrição dos
RPNP, bem como após a inscrição dos RPP, com base
no confronto entre a listagem de despesas de exercícios
anteriores (empenhado em 2013), a Relação de Restos
a Pagar (Processo TC 3063/2013, apenso) e os relatórios
de empenhos e contratos, exercício 2012, emitidos do
sistema de recebimento de dados municipais SISAUD –
Sistema de Suporte à Auditoria – MANIFESTAÇÃO TÉCNICA 988/2017-6, ﬂs. 100-111:
Valor apurado da insuﬁciência de recursos ﬁnanceiros
para arcar com as obrigações ﬁnanceiras, com a identiﬁcação das respectivas fontes:
Tabela completa por fonte apresentada no APENSO 3.

Há que se esclarecer que relativamente à apuração inicial, de acordo com o RTC 295/2014, houve insuﬁciência de caixa para saldar obrigações de despesas nas seguintes fontes e valores: Saúde - Recursos próprios R$
-92.174,00, Educação - Recursos próprios -17.489,60 e
Não vinculadas -914.089,80 (Tabela completa por fonte
apresentada no APENSO 2). No entanto, em decorrência do levantamento objeto da MANIFESTAÇÃO TÉCNICA 988/2017-6, ﬂs. 100-111, cujos valores passou-se a
adotar, houve insuﬁciência de caixa para saldar obrigações de despesas nas seguintes fontes e valores: Saúde
- Recursos próprios R$ -92.174,00, Educação - Recursos
próprios R$ -17.489,60 e Não vinculadas R$ -864.990,22.
Nota-se diferença no montante de R$ 49.099,58 na in-

suﬁciência de recursos ﬁnanceiros nas fontes não vinculadas, entre a primeira apuração e a resposta à diligência, porém não acarretando prejuízo à análise, conforme
abaixo demonstrado:
Ressalta-se que não houve alteração nas demais fontes
objeto desta veriﬁcação.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Dessa forma, tendo-se revisado a apuração da disponibilidade líquida de caixa antes da inscrição dos RPNP, bem
como após a inscrição dos RPNP, e ainda a insuﬁciência
de recursos ﬁnanceiros para arcar com as obrigações ﬁnanceiras, com a identiﬁcação das respectivas fontes,
conforme Decisão 5066/2017-4, certiﬁca-se que o município de Pedro Canário, no exercício 2012, apresentou
insuﬁciência de caixa para saldar obrigações de despesas
nas seguintes fontes e valores: Saúde - Recursos próprios
R$ -92.174,00, Educação - Recursos próprios -17.489,60
e Fonte não vinculadas R$ -864.990,22.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1 Conhecer o presente Recurso;
2 Negar provimento ao presente Recurso, mantendo-se
in totum o PARECER PRÉVIO TC- 027/2016 Primeira Câmara.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
www.tce.es.gov.br

Relator
VOTO VOGAL DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor ANTONIO Wilson Fiorot, Prefeito Municipal
de Pedro Canário no exercício de 2012, nos períodos
compreendidos entre 01/01/2012 a 18/08/2012 e entre 17/10/2012 a 31/12/2012, em face do PARECER PRÉVIO TC-027/2016 – 1ª Câmara, constante do Processo TC
3063/2013 (ﬂs. 1523/1566), que ora se transcreve:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3063/2013, RESOLVEM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia trinta de março de dois
mil e dezesseis:
1. Preliminarmente, à unanimidade, não acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo senhor Marcos Robério Fonseca dos Santos, Prefeito
Municipal no período de 20/08/2012 a 16/10/2012;
2. No mérito, à unanimidade, encaminhar à Câmara
Municipal de Pedro Canário, parecer prévio recomendando a rejeição da Prestação de Contas Anual do Município de Pedro Canário, referente ao exercício de 2012,
de responsabilidade dos senhores Marcos Robério Fonseca dos Santos e Antônio Wilson Fiorotti, Prefeitos
Municipais nos períodos respectivos de 20/08/2012 a
16/10/2012 e 01/01/2012 a 19/08/2012 e 17/10/2012
a 31/12/2012, em face da manutenção da irregularidade
relativa à Aplicação deﬁcitária em manutenção e desenvolvimento do ensino no percentual de 22,68% (item
4.3- ITC 1832/2015) – artigo 212 da Constituição Federal;
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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3. No mérito, por maioria, nos termos do voto-vista do
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
3.1 Remeter ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo cópia da Instrução Técnica Conclusiva ITC
1832/2015, do Parecer Ministerial, deste Voto e da Decisão proferida, para as ﬁnalidades previstas no artigo
163, § 8º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES);
3.2 Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38,
inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2º e 281
do RITCEES, com a ﬁnalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º, da Lei n.
10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF;
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Inicialmente destaco que acompanho o relator em todos
os seus fundamentos, quanto ao não provimento do recurso em relação ao item aplicação deﬁcitária em manutenção e desenvolvimento do ensino no percentual
de 22,38%.
Em relação ao item obrigação de despesas contraída
nos dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento, em linha com os fundamentos por mim apresentados na 17ª sessão Plenária, realizada em 05 de Junho do
corrente ano, acolhido pela maioria, teço as considerações a seguir.
Após melhor reﬂetir acerca do tema, entendi por bem alterar o meu posicionamento anteriormente apresentado. A matéria possui ampla relevância para gestores, jurisdicionados e até mesmo para esta Corte de Contas, eis
que a decisão a ser proferida pode impactar não só em

efeitos jurídicos internos mas, também, possui o condão
de alterar a dinâmica procedimental interna deste Tribunal de Contas.
Tal fato se reﬂete nos sucessivos pedidos de vista formulados por quase todos os Conselheiros que compõem este Plenário conduzindo-se, até o momento, na existência de quatro votos apresentados com fundamentos divergentes, todos eles debruçados sobre a análise dos Pareceres Consultas TC nº. 25/2004, 03/2005 e 12/2007.
Cumpre observar, a respeito destas manifestações - Pareceres Consultas TC nº. 25/2004, 03/2005 e 12/2007
-, que todas elas foram recentemente revogadas, dando lugar à edição de nova Decisão Normativa 001/2018
por este Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo com efeitos prospectivos - que não soluciona, portanto,
a situação para as contas pretéritas, muito embora apresente novo entendimento sobre a adequada interpretação a ser conferida ao artigo 42, da Lei Complementar
Federal nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
O tema não se apresenta pacíﬁco e merece debate e
ponderação, dada a multiplicidade de dados e elementos que estabelecem uma relação intrincada a ser esclarecida antes de se chegar a alguma conclusão.
Insta destacar, porém, que o procedimento inaugurado
pela Nota Técnica (NT) nº. 001/2013 não foi aquele aplicado ao julgamento das prestações de contas referentes
ao exercício ﬁnanceiro de 2008, suscitando questionamento acerca do prejuízo à segurança jurídica, conforme
voto proferido pelo Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva, durante o julgamento do Processo TC nº.
4003/2013, do Município de Vila Velha/ES.
Naquela ocasião, o Conselheiro Substituto Marco Antôwww.tce.es.gov.br

nio da Silva advertiu que “ao mudar o critério de metodologia para ﬁns de veriﬁcação do art. 42, da LRF, resultou em uma aplicação retroativa de metodologia muito mais criteriosa e rigorosa da que a área técnica vinha
adotando em exercícios anteriores, de forma a violar ﬂagrantemente os princípios constitucionais da segurança
jurídica, bem como pelo exercício do princípio do contraditório e da ampla defesa”.
A observação formulada pelo Conselheiro Substituto
Marco Antônio da Silva deve ser considerada em sua
plenitude. A respeito do princípio da segurança jurídica
nunca é demais relembrar as lições do Professor Almiro
do Couto e Silva quando aduz que:
A segurança jurídica é entendida como sendo um conceito ou um princípio jurídico que se ramiﬁca em duas partes, uma de natureza objetiva e outra de natureza subjetiva. A primeira, de natureza objetiva, é aquela que envolve a questão dos limites à retroatividade dos atos do
Estado até mesmo quando estes se qualiﬁquem como
atos legislativos. Diz respeito, portanto, à proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.
[...] A outra, de natureza subjetiva, concerne à proteção
à conﬁança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado, nos mais diferentes aspectos de sua atuação.
Discorrendo sobre o tema, Maria Sylvia Zanella di Pietro observa:
Na realidade, o princípio da proteção à conﬁança leva
em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera que
os atos praticados pelo poder público sejam lícitos e,
nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria Administração e por terceiros.
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Ademais, o referido princípio integra o ordenamento jurídico aplicável à espécie, notadamente por encontrar-se
previsto de forma expressa o caput do art. 2º., da Lei Federal nº. 9.784/99, de aplicação subsidiária aos Tribunais
de Contas, cujo teor regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal.
Recentemente, ainda, a Lei Federal nº. 13.655/2018, alterou as disposições contidas no Decreto-Lei Federal nº.
4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) para fazer constar que:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eﬁciente e
sem prejuízo aos interesses gerais.
Extrai-se do texto legal, portanto, a necessidade de se
estabelecer um período de transição entre a entrada em
vigor de um novo parâmetro hermenêutico quando se
tratar de interpretação de normas de conteúdo indeterminado.
No caso concreto, porém, não há como se ﬁxar um período para adaptação, já que a entrada em vigor da nova interpretação conferida pela Corte de Contas à forma
de aferição do art. 42, da Lei Complementar Federal nº.
101/2000 se deu, exatamente, no último ano dos mandatos, impedindo assim a adequação dos gestores à nova sistemática.
Muito embora tenham sido realizados eventos institucionais com vistas à conceder esclarecimentos aos ges-

tores públicos, é de se recordar que o novo marco interpretativo se deu quando já iniciado o período de vedação previsto no dispositivo legal, o que inviabilizava o
seu atendimento sem o risco da imputação de sanções
por sua violação.
Ainda que o próprio art. 42, da Lei Complementar Federal nº. 101/2000, faça previsão das vedações impostas e
das obrigações a serem observadas em caso de sua incidência, assim como a 4ª. Edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e do Manual
de Demonstrativos Fiscais (MDF), editados pela Secretaria do Tesouro Nacional tenham sido considerados como
fonte para a elaboração da Nota Técnica nº. 001/2013,
é de se constatar que o Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo – TCEES mantinha uma sistemática especíﬁca de aferição do referido artigo o que, de certa forma,
conferia aos jurisdicionados segurança jurídica e conﬁança no sentido de que o exame das contas seguiria este padrão.
De acordo com o entendimento ﬁrmado por Humberto
Ávila, a segurança jurídica, considerando os estudos contemporâneos, pode ser entendida sob três enfoques. O
primeiro seria o da segurança como um fato; o segundo,
da segurança como valor; e o terceiro, da segurança como uma norma princípio.
Por segurança como um fato, depreende o autor supracitado, que a “segurança pode referir-se a um estado de
fato, isto é, a uma determinada realidade passível de
constatação”. Sob essa concepção, segurança jurídica seria o estado de previsibilidade e certeza, de maneira concreta, dos desdobramentos jurídicos dos atos e condutas praticados.
A segurança jurídica como um valor teria a sua signiﬁcawww.tce.es.gov.br

ção relacionada a um estado ideal de existência do ordenamento jurídico, sendo cotejada e dimensionada por
um juízo axiológico de valores previamente estabelecidos.
Ainda para Humberto Ávila, pode a segurança jurídica
consubstanciar uma prescrição normativa, sendo qualiﬁcada como uma norma jurídica da espécie norma-princípio. Essa caracterização de norma-princípio provém da
teoria do constitucionalista alemão Robert Alexy, que caracterizou regras e princípios como normas, uma vez que
“podem ser formulados por meio das expressões deônticas básicas do dever, da permissão e da proibição”.
Desta feita, sob esse enfoque, a segurança jurídica, como
norma-princípio,“é a prescrição para a adoção de comportamentos destinados a assegurar a realização de uma
situação de fato de maior ou menor difusão e a extensão
da capacidade de prever as conseqüências jurídicas dos
comportamentos”
Assim, norma-princípio seria aquela imbuída com grau
de generalidade que supera, em muito, o estabelecido
nas normas com caráter de regra, considerando-se estas
como normas de comportamento e os princípios como
normas de argumentação.
Logo, a alteração dos parâmetros interpretativos previstos na Nota Técnica nº. 001/2013 promoveu profunda alteração na metodologia de aferição do art. 42, da
Lei Complementar Federal nº. 101/2000, impedindo
que os gestores públicos se adaptassem às novas diretrizes.
Por estas razões, proponho seja considerado impossível a análise nesta prestação de contas da irregularidade “obrigação de despesas contraída nos dois últimos
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quadrimestres do mandato sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento”, diante das alterações interpretativas promovidas e da falta de informações necessárias para sua aferição, considerando, ainda,
a Decisão Normativa 001/2018, aprovada por esta Corte
de Contas, que sugere a inviabilidade de reabertura da
instrução processual dos autos.
Desta forma, entendo que não cabe aplicação de penalidade administrativa, em face da infringência do artigo
42 da LRF, bem como não é possível aplicação analógica
ou extensiva em matéria de sanção, seja ela penal ou administrativa, motivo pelo qual, peço vênia ao Eminente
Relator, para votar no sentido da não aplicação de como
sanção administrativa ao descumprimento do art. 42 da
LRF pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso
III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00, deixando de determinar a formação de autos apartados para este ﬁm bem como de encaminhamento de peças dos autos ao Ministério Público Estadual.
Ante o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado nos seguintes termos.
Diante de todo o exposto, divergindo, parcialmente, do
entendimento do Conselheiro Relator e do Voto Vista
34/2017, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Parecer Prévio 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 Plenária, ante as razões expostas neste voto vista, em:

Conhecer do presente recurso;
Dar PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso de reconsideração, com consequente reformulação do Parecer Prévio – 1ª Câmara 027/2016, em relação ao Senhor
Antonio Wilson Fiorot, no sentido de:
Excluir a irregularidade “obrigação de despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento”;
Deixar de determinar a formação de autos apartados
nos termos dos arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134,
inciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, com a ﬁnalidade de se
responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo
descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e
2°, da Lei n. 10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF
Deixar de remeter ao Ministério Público do Estado do
Espírito Santo cópia da Instrução Técnica Conclusiva ITC
1763/2015, do Parecer Ministerial, deste Voto e da Decisão proferida, para as ﬁnalidades previstas no artigo
163, §8º, do Regimento Interno do TCEES
Manter o restante do Parecer Prévio – 1ª Câmara
027/2016 em seus exatos termos.
Dar ciência ao recorrente.
SERGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Antonio Wilson Fiorot, Prefeito
Municipal de Pedro Canário nos períodos de 1º/1/2012
a 19/8/2012 e 17/10/2012 a 31/12/2012, em face do
www.tce.es.gov.br

Parecer Prévio TC 027/2016 – Primeira Câmara, emitido
nos autos do Processo TC 3063/2013, que recomendou
à Câmara Municipal a REJEIÇÃO da Prestação de Contas
do Município, relativa ao exercício de 2012, formação de
autos apartados e remessa ao Ministério Público Estadual, em razão das seguintes irregularidades:
● Obrigação de despesa contraída no ﬁm do mandato
com insuﬁciência de caixa no valor de R$ 1.023.753,30.
Base normativa: artigo 42 da Lei Complementar Federal 101/2000.
● Constatou-se que foi aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino o correspondente a 22,68% do total da receita bruta de impostos.
Base normativa: artigo 212, da Constituição Federal.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Recursos – Secex Recursos, nos termos da Instrução Técnica de Recursos – ITR 0007/2017-8, opinou pelo
CONHECIMENTO do presente recurso, e, no mérito, pelo
NÃO PROVIMENTO.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer de ﬂ. 42, lavrado pelo Procurador Dr. Luciano
Vieira, em consonância com a área técnica, pugnou no
mesmo sentido.
O Eminente Conselheiro Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, por meio do Voto 02336/2017-6, acompanhou na íntegra, a área técnica e o Parquet de Contas.
Acolhendo o Voto de Vista 00035/2017-1 deste Relator,
o Colegiado proferiu a Decisão TC 01830/2017-1, convertendo o julgamento em DILIGÊNCIA para que a área
técnica juntasse a lista dos compromissos assumidos,
via contrato ou instrumento congênere nos dois últimos
quadrimestres (1/5 a 31/12), visando a elucidação da irSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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regularidade constante do item 3.7 da ITC 01832/2015.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas, nos termos da Manifestação Técnica 00988/2017-6,
apresentou a relação dos empenhos e contratos referentes ao exercício de 2012 (ﬂs. 105-110).

nica 00087/2018-5, esclarecendo apenas a divergência
de valor entre a manifestação Técnica 987/2017 e o Relatório Técnico Contábil – RTC 295/2014 (Processo TC
3063/2013), conﬁrmando o valor apontado inicialmente
no RTC, de (-) R$ 864.990,22.

O douto representante do Parquet de Contas, mediante o parecer de ﬂs. 115-116, requereu o retorno dos autos à área técnica para realização de novos cálculos, com
base na listagem apresentada de empenhos e contratos.

O douto representante do Parquet de Contas, mediante o Parecer 00969/2018-1, manteve o mesmo entendimento, sendo acompanhado pelo Eminente Conselheiro
Relator dos autos.

A mesma unidade técnica, mediante a Manifestação
Técnica 01237/2017-6, apurou disponibilidade líquida
de caixa negativa após a inscrição de restos a pagar não
processados a partir de 1º/5/2012, nas seguintes fontes:

Assim, após pedido de vista, 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 vistas à deliberação do Colegiado,
na forma do artigo 29 do Regimento Interno, Resolução
TC 261/2013.

● Saúde Recursos Próprios: (-) R$ 92.174,00; Educação
Recursos Próprios: (-) R$ 17.489,60; e Fontes Não Vinculadas: (-) R$ 914.089,80 (total R$ 1.023.753,40), conﬁrmando os cálculos e valor constante do Parecer Prévio recorrido.
O douto representante do Parquet de Contas, mediante o Parecer 04611/2017-8, manteve o mesmo entendimento anterior, opinando pelo conhecimento e não Provimento do recurso, sendo acompanhado pelo Eminente
Conselheiro Relator dos autos.
O Colegiado, acolhendo o voto de vista 00140/2017-3
proferido pelo Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, converteu novamente o julgamento do feito em DILIGÊNCIA, visando novas informações da área
técnica deste Tribunal, especiﬁcamente sobre as Fontes
Não Vinculadas, Conforme Decisão TC 05066/2017-4.
Em atenção à diligência determinada, a área técnica,
através do NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, nos termos da Manifestação Téc-

É o sucinto relatório.
VOTODEVISTA
Interposto o presente Recurso de Reconsideração, pelo
Sr. Antonio Wilson Fiorot, em face do Parecer Prévio TC
027/2016 – Primeira Câmara, necessário é a sua análise, após pedido de vista, 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 dos autos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Frisa-se que este Tribunal, através do Parecer Prévio
TC 027/2016 – Primeira Câmara recomendou à Câmara Municipal de Pedro Canário a REJEIÇÃO da Prestação
de Contas Anual do Município, relativa ao exercício de
2012, bem como a formação de autos apartados e remessa ao Ministério Público Estadual, verbis:
[...]
www.tce.es.gov.br

PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3063/2013, RESOLVEM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia trinta de março de dois
mil e dezesseis:
Preliminarmente, à unanimidade, não acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo senhor Marcos Robério Fonseca dos Santos, Prefeito Municipal no período de 20/08/2012 a 16/10/2012;
No mérito, à unanimidade, encaminhar à Câmara Municipal de Pedro Canário, parecer prévio recomendando a rejeição da Prestação de Contas Anual do Município de Pedro Canário, referente ao exercício de 2012,
de responsabilidade dos senhores Marcos Robério Fonseca dos Santos e Antônio Wilson Fiorotti, Prefeitos
Municipais nos períodos respectivos de 20/08/2012 a
16/10/2012 e 01/01/2012 a 19/08/2012 e 17/10/2012
a 31/12/2012, em face da manutenção da irregularidade relativa à Aplicação deﬁcitária em manutenção e desenvolvimento do ensino no percentual de 22,68% (item
4.3- ITC 1832/2015) – artigo 212 da Constituição Federal;
No mérito, por maioria, nos termos do voto-vista do
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
3.1 Remeter ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo cópia da Instrução Técnica Conclusiva ITC
1832/2015, do Parecer Ministerial, deste Voto e da Decisão proferida, para as ﬁnalidades previstas no artigo 163,
§8º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do
TCEES);
3.2 Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38,
inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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do RITCEES, com a ﬁnalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei n.
10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF;
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Parcialmente vencido o Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, que votou, preliminarmente, pela conversão do feito em diligência e, no mérito, por afastar parcialmente irregularidades.
Composição

-17.489,60 e Fonte não vinculadas R$ - 864.990,22. –
g.n.

cursais, bem como da legislação e jurisprudência aplicáveis, a saber:

Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 00969/2018-1, acompanhou
na íntegra, o posicionamento da área técnica.

3.1. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 5º,
INCISO III, §§ 1º e 2º, DA LEI 10.028/2000, FACE À INFRAÇÃO AO ARTIGO 42 DA LRF (ITEM 3.2 DO PARECER
PRÉVIO Nº 027/16):

O Eminente Conselheiro Relator dos autos, nos termos
do Voto 01528/2018-3, acompanhou na íntegra, a área
técnica e o Ministério Público Especial de Contas, no sentido de que seja CONHECIDO e NÃO PROVIDO o presente recurso.

Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
Presidente, o Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, Relator, e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.

2. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTENTADO:

A área técnica, através da Manifestação Técnica
00087/2018-5, assim se posicionou, litteris:
[...]

Desse modo, estando presentes todos os pressupostos
de admissibilidade, na forma da legislação de regência,
CONHEÇO do recurso de reconsideração interposto.

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

3. DO MÉRITO RECURSAL:

Dessa forma, tendo-se revisado a apuração da disponibilidade líquida de caixa antes da inscrição dos RPNP, bem
como após a inscrição dos RPNP, e ainda a insuﬁciência
de recursos ﬁnanceiros para arcar com as obrigações ﬁnanceiras, com a identiﬁcação das respectivas fontes,
conforme Decisão 5066/2017-4, certiﬁca-se que o município de Pedro Canário, no exercício 2012, apresentou insuﬁciência de caixa para saldar obrigações de despesas nas seguintes fontes e valores: Saúde - Recursos
próprios R$ -92.174,00, Educação - Recursos próprios

Veriﬁco que o recorrente pretende a anulação do Parecer Prévio combatido, bem como a reabertura da instrução processual, visando a apuração do cumprimento do
artigo 42 da Lei Complementar Federal 101/2000, através da relação de obrigações assumidas a partir de maio
de 2012.

Veriﬁca-se que o recorrente possui interesse e legitimidade, e que o recurso é tempestivo, haja vista que interposto em 21/7/2016, tendo o Parecer Prévio publicado
no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal em 21/6/2016,
estando presentes os pressupostos de admissibilidade
previstos nos artigos 164 e 166, da Lei Complementar
Estadual 621/2012.

Em assim sendo, cumpre a este Relator de Vista, o enfrentamento de mérito dos indicativos de irregularidade que resultaram na rejeição das contas do recorrente, com base na documentação dos autos, das razões rewww.tce.es.gov.br

De acordo com as conclusões da subscritora da Manifestação Técnica 00087/2018-5, após análise das razões recursais, permanece a irregularidade, apontando-se insuﬁciência de caixa para arcar com as obrigações de despesa assumidas nas seguintes fontes de recursos:
● Saúde Recursos Próprios: (-) R$ 92.174,00; Educação
Recursos Próprios (-) R$ 17.489,60; e Fontes Não Vinculadas (-) R$ 864.990,22 (Total R$ 974.653,82).
O recorrente alegou em síntese, que em suas justiﬁcativas iniciais ﬁcou demonstrado que não houve restos
a pagar sem a devida cobertura ﬁnanceira em todas as
fontes indicadas, ressaltando que os restos a pagar liquidados nas fontes FUNDEB 40% e 60% se referem a obrigações patronais incidentes sobre a folha de pagamento
complementar de dezembro de 2012, podendo-se usar
os recursos de uma fonte na outra, por se tratar de pessoal.
Ressaltou, por ﬁm, que, conforme o voto de vista deste Relator, veriﬁcou-se superávit Financeiro no exercício,
suﬁciente para cobertura dos restos a pagar.
Ressalte-se, quanto a este item, que o art. 42 da Lei Complementar 101/2000 estabelece que é vedado ao titular
do poder ou órgão, nos dois últimos quadrimestres do
seu mandato, contrair obrigação de despesa que não
possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que
tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018

120

ATOS DO PLENÁRIO

que haja suﬁciente disponibilidade de caixa para este
efeito.
Sobre o assunto, cabe ressaltar que este Conselheiro em Substituição, quando da análise do Processo TC
4003/2013, suscitou questionamento acerca do prejuízo à segurança jurídica, ao exercício do contraditório e
da ampla defesa, de maneira que, em havendo impossibilidade material da análise do item, deve ser considerada prejudicada a análise e considerar o item regular com ressalva.

Muito embora se tenha observado a inconsistência de
insuﬁciência de caixa, é de se recordar que o novo marco
interpretativo, conforme aventado no complemento de
voto do Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, se deu quando já iniciado o período de vedação previsto no dispositivo legal, o que inviabilizava o seu atendimento sem o risco da imputação de sanções por sua
violação.

A respeito do tema, segurança jurídica, leciona a Prof.ª
Maria Sylvia Zanella di Pietro, verbis:

Assim, ainda que o próprio art. 42, da Lei Complementar
Federal 101/2000, faça previsão das vedações impostas
e das obrigações a serem observadas em caso de sua incidência, assim como a 4ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e do Manual
de Demonstrativos Fiscais (MDF), editados pela Secretaria do Tesouro Nacional tenham sido considerados como
fonte para a elaboração da Nota Técnica 001/2013, é de
se constatar que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES mantinha uma sistemática especíﬁca de aferição do referido artigo o que, de certa forma,
conferia aos jurisdicionados segurança jurídica e conﬁança no sentido de que o exame das contas seguiria
este padrão.

Na realidade, o princípio da proteção à conﬁança leva
em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera
que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos
e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela
própria Administração e por terceiros. – g.n.

Portanto, a alteração dos parâmetros interpretativos
previstos na Nota Técnica 001/2013 promoveu profunda alteração na metodologia de aferição do art. 42, da
Lei Complementar Federal 101/2000, impedindo que os
gestores públicos se adaptassem às novas diretrizes.

In casu, porém, não há como se ﬁxar um período para
adaptação, já que a entrada em vigor da nova interpretação conferida pela Corte de Contas à forma de aferição
do art. 42, da Lei Complementar Federal 101/2000 se
deu, exatamente, no último ano dos mandatos, impedindo assim a adequação dos gestores à nova sistemática.

Por estas razões, entendo que deve ser considerada
prejudicada a análise da irregularidade “obrigação de
despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do
mandato sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento”, por impossibilidade material de
se promover sua análise, diante das alterações interpre-

Naquela oportunidade, inclusive, este Conselheiro em
Substituição ressaltou que ao mudar o critério de metodologia para ﬁns de veriﬁcação do art. 42, da LRF, resultou em uma aplicação retroativa de metodologia muito mais criteriosa e rigorosa da que a área técnica vinha adotando em exercícios anteriores, de forma a violar ﬂagrantemente os princípios constitucionais da segurança jurídica, bem como pelo exercício do princípio
do contraditório e da ampla defesa.

www.tce.es.gov.br

tativas promovidas e da falta de informações necessárias
para sua aferição, considerando, ainda, a Decisão Normativa 001/2018, aprovada por esta Corte de Contas,
que sugere a inviabilidade de reabertura da instrução
processual destes autos.
Desta forma, entendo que resta prejudicada, também,
a aplicação de penalidade administrativa, em face da infringência do artigo 42 da LRF, bem como não se mostra possível aplicação analógica ou extensiva em matéria de sanção, seja ela penal ou administrativa, motivo
pelo qual, divirjo do entendimento da área técnica, do
Ministério Público Especial de Contas, entendendo pela não aplicação de sanção administrativa, inerente ao
descumprimento do art. 42 da LRF.
Em assim sendo, entendo que resta prejudicada a análise da violação ao art. 42 da LRF, havendo impossibilidade
material de se promover sua análise, razão pela qual, divergindo da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, afasto a presente irregularidade.
3.2. APLICAÇÃO DEFICITÁRIA EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO PERCENTUAL DE
22,68% (ITEM 2 DO PARECER PRÉVIO 027/16):
Base normativa: artigo 212 da Constituição Federal.
Quanto a este item, alegou o recorrente que em suas
justiﬁcativas iniciais ﬁcou evidenciado que, no curto período de sua gestão aplicou corretamente o percentual
constitucional, ﬁcando abaixo no total, considerando os
demais períodos do outro gestor, pugnando ainda pela
nulidade do Parecer Prévio, face a agressão ao princípio
do contraditório e da ampla defesa.
De acordo com as conclusões da subscritora da Manifestação Técnica 0071/2017-6, permanece a irregularidade
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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por não haver o recorrente trazido aos autos, razões suﬁcientes para afastá-la.
Desta feita, mantenho o mesmo entendimento esposado
no voto proferido nos autos do Processo TC 3063/2013
(apenso), e, acompanhando o entendimento técnico e
Ministerial, bem como o Eminente Conselheiro Relator
dos autos, mantenho a presente irregularidade.
4. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, bem como do Eminente Conselheiro Relator
dos autos, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas, em:
1. CONHECER do presente Recurso de Reconsideração
interposto pelo Sr Antônio Wilson Fiorot, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL;

pendidas no item 3.1 desta decisão (item 3.2 do Parecer
Prévio nº 027/2016), sobretudo porque se encontra prejudicada a análise de referida violação;

da nos dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento”;

4. MANTER a irregularidade constante do item 3.2 desta decisão (item 2 do Parecer Prévio nº 027/2016), pelas
razões ali expendidas;

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

5. MANTER os demais termos do Parecer Prévio
027/2016 – Primeira Câmara, RECOMENDANDO à Câmara Municipal de Pedro Canário, a REJEIÇÃO das Contas,
relativas ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do
recorrente, Sr. Antônio Wilson Fiorot, Prefeito Municipal (períodos: 01/01/2012 a 19/08/2012 e 17/10/2012
a 31/12/2012), em razão da mantença da irregularidade
constante do item 3.2 desta decisão (item 2 do Parecer
Prévio nº 027/2016);
6. DAR CIÊNCIA aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após as providências do artigo 131, do
RITCEES e o respectivo trânsito em julgado.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em Substituição
1. PARECER PRÉVIO TC-60/2018 – PLENÁRIO

2. Afastar a irregularidade, por CONSIDERAR PREJUDICADA a análise da irregularidade indicada no item 3.2 do
Parecer Prévio recorrido, conforme razões expendidas
no item 3.1 desta decisão, considerando que a metodologia utilizada pela área técnica não permite elementos
suﬁcientes para formação da convicção quanto a ocorrência da irregularidade, havendo impossibilidade material de se promover referida análise, de forma a conferir a correta interpretação ao disposto no artigo 42 da
Lei Complementar nº 101/2000;

1.2. Dar PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso de
reconsideração, com consequente reformulação do Parecer Prévio – 1ª Câmara 027/2016, em relação ao Senhor Antonio Wilson Fiorot, no sentido de:

3. DEIXAR de formar autos apartados pelas razões ex-

Excluir a irregularidade “obrigação de despesas contraí-

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas, em:
1.1. Conhecer do presente recurso;

www.tce.es.gov.br

Deixar de remeter ao Ministério Público do Estado do
Espírito Santo cópia da Instrução Técnica Conclusiva ITC
1763/2015, do Parecer Ministerial, deste Voto e da Decisão proferida, para as ﬁnalidades previstas no artigo
163, §8º, do Regimento Interno do TCEES
1.3. Manter o restante do Parecer Prévio – 1ª Câmara
027/2016 em seus exatos termos.
1.4. Dar ciência ao recorrente.
2. Por maioria. Nos termos do voto vencedor do conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. Vencidos o relator
e o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti,
que votaram por negar provimento ao recurso, acompanhando os pareceres técnico e ministerial.
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: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018

122

ATOS DO PLENÁRIO

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 02/10/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

PARECER PRÉVIO TC-62/2018 – PLENÁRIO
Processo: 03084/2013-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: ANTONIO SERGIO ALVES VIDIGAL, MADALENA SANTANA GOMES
Procuradores: GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:

16046-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB: 15786-ES), LUIZ RICARDO AMBROSIO FILGUEIRAS
(OAB:21979-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA – EXERCÍCIO 2012 – APROVAÇÃO COM
RESSALVAS PERÍODO DE 11/07 A 08/10/2012 E REJEIÇÃO DAS CONTAS PERÍODO DE 01/01 a 10/7 e 09/10
a 31/12/2012 – DETERMINAÇÕES – RECOMENDAÇÃO –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Serra, referente ao exercício de 2012,
de responsabilidade dos Sr. ANTÔNIO SÉRGIO ALVES VIDIGAL, período de 01/01 a 10/7 e 09/10 a 31/12/2012, e
da Sra. MADALENA SANTANA GOMES, período de 11/7
a 08/10/2012.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas elaborou o Relatório Técnico Contábil RTC nº
0064/2016, apontando os seguintes indícios de irregularidades:
Item 3.1 - Abertura de Créditos Adicionais Indicando
Fonte de Recursos Inexistente
Item 5.1 – Não Recolhimento Das Contribuições do IPAS
e do INSS Retidas dos Servidores
Item 6.5 - Obrigações de Despesa Contraídas em Final de
Mandato sem Disponibilidade Financeira
Ato sequente, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
ITI 00303/2016, da qual houve citação do responsável,
após determinação deste Relator conforme Decisão Mowww.tce.es.gov.br

nocrática Preliminar – DECM 0495/2016.
Devidamente citado conforme o Termo de Citação
00545/2016, o responsável requereu prorrogação do
prazo, sendo deferido seu pedido através de Decisão
Monocrática 0719/2016, apresentando posteriormente
suas justiﬁcativas, conforme ﬂs. 1985-2128.
Após, os autos foram remetidos a SecexContas que identiﬁcou a necessidade de citação complementar, em função da constatação de responsabilidade da Vice-Prefeita em exercício à época, Sra. Madalena Santana Gomes,
em razão de ter temporariamente exercido o cargo de
Prefeita Municipal da Serra, durante o período de licença não remunerada do cargo de Prefeito Municipal concedida ao Sr. Antônio Sérgio Alves Vidigal, pelo prazo de
90 (noventa) dias (de 10/07 a 09/10/2012).
Assim, foi elaborada a ITI 676/2016, que sugeriu a responsabilização também da Sra. Madalena Santana Gomes pelos indicativos de irregularidades apresentados
pelos itens 3.1, 5.1 e 6.5 do RTC 64/2016 e consubstanciados na Instrução Técnica Inicial 676/2016, o que foi
acatado por este Relator, que determinou a citação, conforme Decisão Monocrática 01118/2016.
A Sra. Madalena Santana Gomes apresentou seus esclarecimentos, ﬂs. 2169-2176.
Em seguida os autos foram remetidos a Secretaria de
Controle Externo de Contas para manifestação conclusiva, tendo emitido a Manifestação Técnica 00143/2017,
entendendo que as justiﬁcativas e documentos apresentados não foram suﬁcientes para elidirem os indicativos
de irregularidades, opinando pela emissão de Parecer
Prévio, dirigido à Câmara Municipal de Serra, recomendando a Rejeição das Contas. O Núcleo de Estudos TécSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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nicos e Análises Conclusivas-NEC, por meio da Instrução
Técnica Conclusiva 00671/2017-2, anuiu aos argumentos
descritos na Manifestação Técnica 00143/2017.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o Ilmo. Procurador Heron
Carlos Gomes de Oliveira acompanhou os argumentos
fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva –ITC671/2017-2 e opinou pela emissão de Parecer Prévio recomendando a Rejeição das Contas.
Em razão do recente posicionamento do Plenário deste Tribunal, em relação ao art. 42 da LRF, que consolidou, por maioria, o conceito de que a expressão “contrair obrigação de despesa” refere-se ao momento da celebração do contrato administrativo ou instrumento congênere, foi determinada a realização de Diligência, através da Decisão 04281/2017, a ﬁm de averiguar se a dívida decorreu de novas obrigações contraídas nos dois últimos quadrimestres do mandato.
Realizada a Diligência, a área técnica, por meio da Manifestação Técnica 01705/2017, mantém a propositura pela irregularidade do item “obrigação de despesas
contraídas nos dois últimos quadrimestres do mandato
sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento”.
O Ministério Público de Contas, novamente acompanhou a área técnica, conforme Parecer 07366/2017, de
lavra do Ilmo. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Os responsáveis, através de seu patrono, apresentaram
defesa oral na 10ª Sessão Plenária, de 10/04/2018, conforme notas taquigráﬁcas acostadas aos autos, bem como apresentaram memorial.

É o relatório. Passo a fundamentar
FUNDAMENTAÇÃO
Das Contas de Governo
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Serra, referente ao exercício de 2012, portanto, estamos a apreciar as “Contas de
Governo”.
Veriﬁco que o feito se encontra instruído. Observaram-se 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 Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71, as normas
federais relativas à “ﬁscalização” de competências do Tribunal de Contas da União, fazendo distinção entre apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do
Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo (art.
71, I) e a de julgar as contas dos demais administradores
e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário (art. 71, II). Tais normas são
aplicadas também aos Tribunais de Contas dos Estados,
conforme dispõe o artigo 75, do mesmo diploma legal.
Nesse sentido, passo a apreciar a prestação de contas
em questão, para ﬁns de emissão de parecer prévio, objetivando dar embasamento ao Poder Legislativo Municipal, competente a proceder com o julgamento das contas.
Como se trata de uma Prestação de Contas Anual o corpo técnico desta Corte de Contas em seu Relatório Técnico 00064/2016, analisou as contas da Prefeitura Municipal de Serra no exercício de 2012, de maneira detalhada.
Houve respeito aos itens avaliados na GESTÃO FISCAL,
www.tce.es.gov.br

como limite da dívida pública consolidada, operações de
créditos e concessão de garantias. Também foi veriﬁcado
que a despesa com pessoal não excedeu o limite legal.
Na GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO houve respeito
aos índices: na manutenção de desenvolvimento do ensino foram aplicados 27,15% (o mínimo é 25%) da receita de impostos e transferências, sendo que nos recursos
originados do FUNDEB o percentual de aplicação no pagamento de proﬁssionais do magistério chegou a 95,48%
(o mínimo é 60%). Na aplicação de recursos em ações e
serviços públicos de saúde o percentual foi de 23,18% (o
mínimo é de 15%).
Foi também constatado, que os valores repassados ao
Poder Legislativo Municipal foram abaixo do limite máximo de 5% da receita tributária e transferências recebidas
do exercício anterior.
Mesmo com o respeito a maior parte dos índices aqui
apresentados, o corpo técnico deste Tribunal observou a
presença de inconsistências na Prestação de Contas sub
examine, que não foram saneadas.
Passo, então, à apreciação das inconsistências constantes nos itens 3.1, 5.1 e 6.5 do RTC 64/2016.
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS INDICANDO FONTE
DE RECURSOS INEXISTENTES (Item 3.1 do RTC 64/2016).
A área técnica aponta que foram abertos créditos adicionais no valor de R$ 30.000.000,00, tendo como fonte de
recursos o excesso de arrecadação. Contudo, veriﬁcou-se no Balanço Orçamentário/2012 consolidado, um déﬁcit de arrecadação no valor de R$ 74.709.792,29.
O Sr. Antônio Sérgio Alves e a Sra. Madalena Santana Gomes apresentaram justiﬁcativas semelhantes, sustentanSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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do que a abertura do referido crédito adicional foi realizada com base numa aquisição que ocorreria, pelo Estado do Espírito Santo, de uma área pertencente ao Município da Serra/ES. Alegam que na época dos fatos, havia
sido imitida nota de empenho pelo Estado do Espírito
Santo, ato que criava para o Governo Estadual a obrigação de pagamento referente à aquisição do imóvel, portanto, era um claro indicativo de que o Município da Serra iria a obter uma receita adicional, oriunda da alienação do referido imóvel. Juntaram ao presente processo
(ﬂ.1.681 do Volume IX) uma cópia dos depósitos judiciais
efetuados pelo Governo do Estado do Espírito Santo.
Em sede de sustentação oral, reaﬁrmam que no ano de
2012, depois do orçamento já estar devidamente consolidado, houve o interesse do Estado do Espírito Santo em
fazer a desapropriação de uma área pertencente ao município. Logo, o município para receber esse recurso teve
que proceder a abertura de crédito adicional porque havia interesse público, e havia previsão de ingresso de receita que não tinha sido contemplada no orçamento originário. Daí a justiﬁcativa da abertura desse crédito especial mediante excesso de arrecadação na ordem de 30
milhões de reais.
Conforme conta da Manifestação Técnica 00143/2017-7,
a área técnica entendeu que os fatos relatados nas justiﬁcativas representavam apenas indicativos de que o Município da Serra obteria uma receita adicional. Não havia
certeza de que os valores seriam recebidos. Registrou,
ainda, que os defendentes não juntaram aos autos cópias das notas de empenho emitidas pelo Estado do Espírito Santo, comprovando a suposta obrigação de pagamento do imóvel, em valor suﬁciente para fazer frente à abertura de crédito adicional suplementar realizado.

Assim, não foram arrecadadas receitas provenientes da
alienação de imóvel mencionada na defesa, razão pela
qual concluiu a área técnica que não havia recursos provenientes de excesso de arrecadação disponíveis para fazer frente à abertura de créditos adicionais autorizada
pelo Decreto 7.612/2012, sugerindo que seja mantido o
indicativo de irregularidade.
Assiste razão a área técnica, pois não havia ocorrido efetivamente o excesso de arrecadação, existindo à época
tão somente a expectativa, caso a aquisição do imóvel
fosse concretizada, o que não aconteceu naquele período. Para ﬁns do art. 43 da Lei 4.320/64, o excesso de
arrecadação representa o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e
a realizada.
No caso em tela, o excesso de arrecadação especiﬁcado
no Decreto 7.612/2012, não era proveniente de arrecadação já realizada, mas de uma possibilidade que, embora estivesse com andamento não se concretizou dentro daquele período, o que tornou a fonte especiﬁcada
inexistente.
Em sustentação oral, foi reaﬁrmado que havia previsão
de ingresso de receita que não tinha sido contemplada
no orçamento originário, o que ensejou a abertura do
crédito adicional, contudo, a abertura de crédito adicional por excesso de arrecadação não pode ser embasa na
previsão de ingresso de receita, nos termos do art. 43 da
Lei 4.320/64.
Portanto, entendo por bem a manutenção desta irregularidade, contudo, não vislumbro que ela, nesse caso
concreto, tenha o condão para macular as contas, pelas
razões que seguem.
www.tce.es.gov.br

Da análise da Execução Orçamentária da Despesa tem-se que o total da despesa orçamentária prevista na
LOA para o exercício 2012 (Lei 3.821/11), era de R$
983.336.870,00. Quanto aos empenhos emitidos, o valor total utilizado foi de R$ 898.776.768,67.
Vislumbra-se um saldo de dotação a ser empenhado no
montante de R$9.850.309,04 (Superávit orçamentário)
que se caso fossem anulados, poderiam ser utilizados
como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.
Portanto, sob o aspecto orçamentário, o gestor não executou sequer o valor total da despesa autorizado pela
LOA, o que evidencia que as aberturas dos créditos adicionais por excesso de arrecadação não necessitariam
ser executados, uma vez que a despesa empenhada no
exercício foi menor que o orçamento inicial.
Vale destacar também que a suplementação realizada
não ultrapassou o limite estabelecido na LOA - Lei Orçamentária Anual (Lei 3.821/11), que admitiu a abertura de créditos adicionais no limite de 25% do orçamento,
que equivale à R$ 245.834.217,50, tendo sido o total de
aberturas de créditos adicionais no exercício de 2012 o
montante de R$ 223.732.101,00.
É certo que a abertura de Créditos Adicionais indicando uma fonte de recursos na qual o recurso efetivamente não existe, evidencia que o planejamento não foi feito
de maneira adequada, no caso em questão, tanto o planejamento da receita como também o da despesa. Entretanto, essa irregularidade, por si só, não compromete
inteiramente as contas ao ponto de maculá-las.
Também, objetivando a uniformização de entendimento
deste Tribunal e garantindo segurança jurídica aos jurisSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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dicionados, é importante considerar o posicionamento
já adotado em decisões que analisaram a mesma irregularidade em outros processos.

acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo parecer prévio,
na forma do art. 48 da LRF;

Nesse sentido, destaco que esse entendimento que ora
manifesto, foi adotado por este Tribunal de Contas, no
processo TC 2806/2014, que tratou da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Vitória, onde foi
apontada também a irregularidade “Abertura de Créditos Adicionais Indicando Fonte de Recursos Inexistente”, e esta Corte entendeu que tal irregularidade não seria capaz de macular as contas, imitindo Parecer Prévio
005/2017 pela aprovação das contas com ressalva, senão vejamos:

4. Dar ciência aos interessados;

TC 2806/2014 - PARECER PRÉVIO 005/2017:
“Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2806/2014 RESOLVEM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um de fevereiro de dois mil
e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Recomendara o Legislativo Municipal a aprovação com
ressalva da Prestação de Contas Anual da Prefeitura de
Vitória, sob a responsabilidade do senhor Luciano Santos
Rezende, relativa ao exercício de 2013, na forma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei Complementar 621/2012;
2. Determinara o gestor que seja mais diligente quanto à
correta utilização das fontes de recursos para suplementação do orçamento, efetuando a abertura de créditos
adicionais em absoluta conformidade com a Constituição da República e com a Lei 4.320/64;
3. Recomendara o Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de

5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.”
Diante do exposto, divergindo do opinamento da área
técnica e Ministério Público de Contas, mantenho esta
irregularidade, tão somente no campo da ressalva, vez
que ela não teve o condão de macular as contas.
NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO IPS E DO
INSS RETIDAS DOS SERVIDORES (Item 5.1 do RT 64/2016)
Em análise da presente prestação de contas (Anexo 17,
ﬂs. 291) a área técnica observou que as contas que evidenciam os valores retidos dos servidores a título de
contribuições ao IPAS e ao INSS apresentam indícios de
falta de recolhimento. Além disso, constatou que os registros evidenciados no demonstrativo da dívida ﬂutuante (ﬂ. 291) indicam que em dezembro de 2012 os saldos das retenções dos servidores alcançaram o montante de R$ 3.895.971,02 e R$ 2.067.063,68, referentes ao
IPAS e INSS, correspondendo, respectivamente a 19,87%
e 11,63% dos montantes inscritos durante o exercício.
Após citados os responsáveis, apenas o Sr. Antônio Sérgio Alves Vidigal apresentou suas justiﬁcativas, mencionando que no exercício em análise vigorava no Município da Serra a desconcentração administrativa, em que
cada secretário ﬁgurava como ordenador de despesas.
Esclareceu, ainda, que tais valores que constam como
saldo ﬁnal em 31/12/2012 podem se referir a valores retidos a serem pagos no início do exercício de 2013, entendendo que o presente indício de irregularidade deve
ser afastado.
www.tce.es.gov.br

A área técnica, ao proceder com a análise das justiﬁcativas apresentadas, rebateu os pontos sustentados pelo responsável, reiterando o que o artigo 8°-A da Lei Federal 10.887/2004 prevê que a responsabilidade pela retenção e recolhimento das contribuições é do dirigente
e do ordenador de despesa do órgão ou entidade que
efetuar o pagamento da remuneração ou do benefício.
Ademais, a prestação de contas foi encaminhada de forma uniﬁcada, o que impossibilita a identiﬁcação dos ordenadores de despesa responsáveis por cada parcela do
montante não recolhido. Quanto ao argumento de que
os valores que constam como saldo ﬁnal em 31/12/2012
“podem se referir a valores retidos a serem pagos no início do exercício de 2013”, entendeu a área técnica que o
responsável não apresentou qualquer documento capaz
de corroborar tal hipótese.
Analisando o Anexo 17, Demonstrativo da Dívida Flutuante, veriﬁco que, de fato, há um saldo que evidenciava
o não recolhimento das contribuições previdenciárias retida dos servidores.
Nota-se, também, que os valores inscritos no exercício
em questão foram baixados quase na totalidade do INSS
e o total no IPS, o que evidencia que o saldo no ﬁnal do
exercício apontado pela área técnica, em sua maior parte, provém dos saldos de exercício anterior e não dos saldos lançados ao longo do exercício em análise.
Em que pese tal ponto, deve-se levar em consideração
que o saldo do exercício anterior foi ocasionado pela
gestão do ora responsável, Sr. Antônio Sérgio Alves Vidigal, já que ano em análise era o ultimo de quatro anos de
seu mandato. Diante disso, o pagamento daquele débito de exercício anterior deveria ter sido totalmente liquidado dentro do período correspondente ao vencimento,
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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para não gerar herança de despesa daquela gestão para
o gestor seguinte, prejudicando o orçamento do município para o ano de 2013.
Nesse sentido, deve ser imputada a responsabilidade
pelo não recolhimento das contribuições previdenciárias
retidas de servidores, ao gestor no exercício ﬁnanceiro
em análise, Sr. Antônio Sérgio Alves Vidigal, já que resta
claro que este deu causa a inadimplência, ocasionando a
irregularidade apontada pela área.
Não há nos autos a comprovação de que a origem do valor registrado é de exercícios pretéritos a gestão do ora
responsável, tão pouco de que não houve como liquidar este saldo ao longo dos quatro anos de seu mandato sem prejudicar o orçamento público. Portanto, inexiste prova nos autos com elementos conclusivos para responsabilização de outros gestores que talvez tivessem
dado causa.
Tenho defendido que existem quatro situações que poderiam afastar a responsabilidade do gestor pela irregularidade de atraso de pagamento de tributos e demais
obrigações, que são as seguintes: quando um órgão desconcentrado ou uma entidade descentralizada dependente não recebe os recursos ﬁnanceiros necessários daquele que tinha a obrigação de repassar; quando há uma
dúvida clara sobre a obrigatoriedade ou não do pagamento de determinada obrigação; quando houver uma
queda brusca e signiﬁcativa de arrecadação causado por
motivo alheio à administração; um caso fortuito ou de
força maior que possa acarretar inadiável e signiﬁcativo
aumento de despesa.
No caso em tela não ocorreu nenhuma dessas hipóteses
que poderiam levar a uma análise mais profunda para
decidir pela responsabilização ou não do gestor.

Ressalto, contudo, que deixo de imputar a responsabilização dessa irregularidade a Sra. Madalena Santana Gomes, vez que esta assumiu o cargo de prefeita temporariamente no exercício de 2012, apenas no período de
11/07 a 08/10/2012, não cabendo a ela a responsabilidade de liquidar em tão pouco tempo débitos previdenciários pretéritos, acumulados ao longo do mandato do
prefeito que foi substituído por ela.
Diante disso, acompanho parcialmente a área técnica e o
Ministério Público de Contas e mantenho esta irregularidade tão somente para o Sr. Antônio Sérgio Alves Vidigal.
OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS EM FINAL DEMANDATO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Item 6.5
do RTC 64/2016).
Quanto a esta irregularidade, a área técnica constatou,
conforme RTC 64/2016, que em 31/12/12 houve insuﬁciência de caixa, no montante de R$ 110.726.332,49 para recursos não vinculados, R$ 4.572.825,88 para saúde
recursos próprios, R$ 454.570,26 para saúde recursos do
SUS, R$ 3.085.236,47 para recursos próprios da educação, R$ 3.355.717,31 para outros recursos da educação
e R$ 21.907.674,84 para demais recursos vinculados, totalizando R$ 144.102.357,25 de insuﬁciência ﬁnanceira
para saldar tais obrigações.
Posteriormente, após realização de Diligência para apurar a infringência do art. 42 da LRF, seguindo os parâmetros estabelecidos em recente posicionamento do Plenário deste Tribunal de Contas, no voto proferido no processo TC 4003/2013, a área técnica emite nova Manifestação Técnica (MT 1705/2017), onde reaﬁrmou que
houve insuﬁciência de disponibilidade de caixa nas fontes de recursos próprios destinados à Educação–Recursos próprios(R$ -5.674.197,43), Educação –Outros rewww.tce.es.gov.br

cursos (R$ -834.670,36), Saúde Recursos Próprios (R$
-4.818.265,67), Saúde Recursos do SUS (R$ -526.314,57),
e Recursos não Vinculados (R$-38.663.815,47).
Esta irregularidade é objeto de estudo que venho realizando sobre esse tema que esteve em intenso debate
no âmbito desta Corte de Contas quanto à interpretação
do artigo 42 da LRF e, assim contribuir de forma mais
coerente com a questão, graduando a segurança jurídica que o caso requer, tanto para os gestores, como para esta Corte.
Desse debate, tivemos a primeira deﬁnição consolidada,
por maioria dos votos dos conselheiros, de que “contrair
obrigação de despesa”, expressão inserta no artigo 42
da LRF refere-se ao momento da celebração do contrato
administrativo ou instrumento congênere e não automaticamente pelo empenho, conforme Decisão 2230/2017
do Pleno deste Tribunal de Contas, no voto do relator nº
02661/2017, nos autos processo TC 4003/2013.
Outros pontos de grandes debates sobre os parâmetros
para aferir a infração ao art. 42 da LRF, foram a existência
dos Pareceres Consultas neste Tribunal de Contas – TC
25/04 e 03/05 e TC 012/2007, que abordava o tema do
art. 42 da LRF, com força normativa e eﬁcácia erga ommes e a Nota Técnica 001/2013, que trouxe a metodologia de aferição do referido artigo, equacionados com a
edição da Decisão Normativa 001/2018, aprovada, por
maioria do plenário, na 16ª Sessão Plenária, no dia 29
de maio do corrente ano.
Os pareceres consultas então em vigor nesta Corte, promoveram manifestações com fundamentos divergentes,
conforme se veriﬁcam dos votos apresentados em diversos processos, ou seja, entendimentos divergentes entre nós conselheiros, a partir das mesmas bases normaSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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tivas, suscitando uma insegurança jurídica perante seus
jurisdicionados.
Inclusive há de se registrar que esses debates tomados
para a emissão de parecer Prévio de Prestação de Contas
Anual (PCA) de Prefeitos, relativa ao exercício de 2012,
ou seja, depois da ocorrência dos fatos, não sendo possível orientação aos gestores, que à época tiveram que
se basear no que existia e que não era algo conclusivo.
Foi com essas premissas que o Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, em voto vogal proferido na 17ª Sessão
Plenária, no dia 05/06/2018, reconsiderou seu entendimento proferidos a respeito do tema e propôs a inaplicabilidade da irregularidade apontada em afronta ao art.
42 da LRF, nas prestações de contas de 2012.
Reproduzo trechos do voto vogal, em face do seu teor
elucidativo:
Insta destacar, porém, que o procedimento inaugurado
pela Nota Técnica (NT) nº. 001/2013 não foi aquele aplicado ao julgamento das prestações de contas referentes
ao exercício ﬁnanceiro de 2008, suscitando questionamento acerca do prejuízo à segurança jurídica, conforme
voto proferido pelo Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva, durante o julgamento deste Processo (TC nº.
4003/2013).
Naquela ocasião, o Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva advertiu que “ao mudar o critério de metodologia para ﬁns de veriﬁcação do art. 42, da LRF, resultou em uma aplicação retroativa de metodologia muito mais criteriosa e rigorosa da que a área técnica vinha
adotando em exercícios anteriores, de forma a violar ﬂagrantemente os princípios constitucionais da segurança
jurídica, bem como pelo exercício do princípio do contra-

ditório e da ampla defesa”.
A observação formulada pelo Conselheiro Substituto
Marco Antônio da Silva deve ser considerada em sua
plenitude. A respeito do princípio da segurança jurídica
nunca é demais relembrar as lições do Professor Almiro
do Couto e Silva quando aduz que:
A segurança jurídica é entendida como sendo um conceito ou um princípio jurídico que se ramiﬁca em duas partes, uma de natureza objetiva e outra de natureza subjetiva. A primeira, de natureza objetiva, é aquela que envolve a questão dos limites à retroatividade dos atos do
Estado até mesmo quando estes se qualiﬁquem como
atos legislativos. Diz respeito, portanto, à proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.
[...] A outra, de natureza subjetiva, concerne à proteção
à conﬁança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado, nos mais diferentes aspectos de sua atuação.
Discorrendo sobre o tema, Maria Sylvia Zanella di Pietro observa:
Na realidade, o princípio da proteção à conﬁança leva
em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera que
os atos praticados pelo poder público sejam lícitos e,
nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria Administração e por terceiros.
Ademais, o referido princípio integra o ordenamento jurídico aplicável à espécie, notadamente por encontrar-se
previsto de forma expressa o caput do art. 2º., da Lei Federal nº. 9.784/99, de aplicação subsidiária aos Tribunais
de Contas, cujo teor regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal.
Recentemente, ainda, a Lei Federal nº. 13.655/2018, alwww.tce.es.gov.br

terou as disposições contidas no Decreto-Lei Federal nº.
4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) para fazer constar que:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eﬁciente e
sem prejuízo aos interesses gerais.
Extrai-se do texto legal, portanto, a necessidade de se
estabelecer um período de transição entre a entrada em
vigor de um novo parâmetro hermenêutico quando se
tratar de interpretação de normas de conteúdo indeterminado.
No caso concreto, porém, não há como se ﬁxar um período para adaptação, já que a entrada em vigor da nova interpretação conferida pela Corte de Contas à forma
de aferição do art. 42, da Lei Complementar Federal nº.
101/2000 se deu, exatamente, no último ano dos mandatos, impedindo assim a adequação dos gestores à nova sistemática.
Muito embora tenham sido realizados eventos institucionais com vistas a conceder esclarecimentos aos gestores públicos, é de se recordar que o novo marco interpretativo se deu quando já iniciado o período de vedação previsto no dispositivo legal, o que inviabilizava o
seu atendimento sem o risco da imputação de sanções
por sua violação.
Ainda que o próprio art. 42, da Lei Complementar Federal nº. 101/2000, faça previsão das vedações impostas e
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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das obrigações a serem observadas em caso de sua incidência, assim como a 4ª. Edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e do Manual
de Demonstrativos Fiscais (MDF), editados pela Secretaria do Tesouro Nacional tenham sido considerados como
fonte para a elaboração da Nota Técnica nº. 001/2013,
é de se constatar que o Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo – TCEES mantinha uma sistemática especíﬁca de aferição do referido artigo o que, de certa forma,
conferia aos jurisdicionados segurança jurídica e conﬁança no sentido de que o exame das contas seguiria este padrão.
De acordo com o entendimento ﬁrmado por Humberto
Ávila, a segurança jurídica, considerando os estudos contemporâneos, pode ser entendida sob três enfoques. O
primeiro seria o da segurança como um fato; o segundo,
da segurança como valor; e o terceiro, da segurança como uma norma princípio.
Por segurança como um fato, depreende o autor supracitado, que a “segurança pode referir-se a um estado de
fato, isto é, a uma determinada realidade passível de
constatação”. Sob essa concepção, segurança jurídica seria o estado de previsibilidade e certeza, de maneira concreta, dos desdobramentos jurídicos dos atos e condutas praticados.
A segurança jurídica como um valor teria a sua signiﬁcação relacionada a um estado ideal de existência do ordenamento jurídico, sendo cotejada e dimensionada por
um juízo axiológico de valores previamente estabelecidos.
Ainda para Humberto Ávila, pode a segurança jurídica
consubstanciar uma prescrição normativa, sendo qualiﬁcada como uma norma jurídica da espécie norma-prin-

cípio. Essa caracterização de norma-princípio provém da
teoria do constitucionalista alemão Robert Alexy, que caracterizou regras e princípios como normas, uma vez que
“podem ser formulados por meio das expressões deônticas básicas do dever, da permissão e da proibição”.
Desta feita, sob esse enfoque, a segurança jurídica, como
norma-princípio, “é a prescrição para a adoção de comportamentos destinados a assegurar a realização de uma
situação de fato de maior ou menor difusão e a extensão
da capacidade de prever as conseqüências jurídicas dos
comportamentos”
Assim, norma-princípio seria aquela imbuída com grau
de generalidade que supera, em muito, o estabelecido
nas normas com caráter de regra, considerando-se estas
como normas de comportamento e os princípios como
normas de argumentação.
Logo, a alteração dos parâmetros interpretativos previstos na Nota Técnica nº. 001/2013 promoveu profunda alteração na metodologia de aferição do art. 42, da
Lei Complementar Federal nº. 101/2000, impedindo
que os gestores públicos se adaptassem às novas diretrizes.
Por estas razões, reviso o meu posicionamento anterior para alterá-lo, propondo seja considerado impossível a análise nesta prestação de contas da irregularidade “Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade
ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento”, diante das
alterações interpretativas promovidas e da falta de informações necessárias para sua aferição, considerando,
ainda, a Decisão Normativa 001/2018, aprovada por esta Corte de Contas, que sugere a inviabilidade de reabertura da instrução processual dos autos.
www.tce.es.gov.br

Desta forma, tal qual salientado pelo E. Conselheiro em substituição, Marco Antonio da Silva (Voto Vista
048/2018) “ não decorre do art. 5º, inciso III, §§ 1º e
2º, aplicação de penalidade administrativa, em face da
infringência do artigo 42 da LRF, havendo sanção para
tal situação no âmbito do direito penal, bem como não
é possível aplicação analógica ou extensiva em matéria
de sanção, seja ela penal ou administrativa, motivo pelo
qual, peço vênia ao Eminente Relator, para votar no sentido da não aplicação do citado dispositivo como sanção administrativa ao descumprimento do art. 42 da
LRF, deixando de determinar a formação de autos apartados para este ﬁm.”
Assim, primando pela segurança jurídica, aderi a proposição do Conselheiro Sérgio Borges.
Entretanto, tendo em vista que houve o indicativo de irregularidade pela Área técnica de que existiu insuﬁciência de caixa para arcar com as despesas contraídas no ﬁnal do mandato, sem, no entanto, ser analisado tal encargo, devido à falta de um critério seguro, conforme já
fundamentado neste voto e decidido por maioria do plenário, ﬁcando inconcluso se houve ou não a infração do
referido artigo. Por esta razão, divergindo da área técnica e do Ministério Público de Contas, entendo pela manutenção da irregularidade no campo da ressalva.
Por todo o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da Área Técnica e o Ministério Público de
Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
3084/2013, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018

129

ATOS DO PLENÁRIO

Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO DAS CONTAS do Município de Serra,
relativas ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do
Sr. ANTÔNIO SÉRGIO ALVES VIDIGAL nos termos do art.
80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o
art. 132, inciso III do Regimento Interno.
Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA DAS CONTAS do
Município de Serra, relativas ao exercício de 2012, sob a
responsabilidade da Sra. MADALENA SANTANA GOMES,
com fundamento no art. 80, II, da LC 621/2012.
DETERMINAR ao atual Prefeito do Município da Serra,
ou a quem lhe suceder, que promova o devido recolhimento das contribuições previdenciárias, relativas ao
exercício de 2012 dos servidores daquele município,
bem como adote norma de procedimento objetivando
o recolhimento das contribuições previdenciárias retidas
pela prefeitura.
DETERMINAR ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo Parecer Prévio,
na forma do art. 48 da LRF12;
RECOMENDAR ao atual gestor que observe as regras estabelecidas na DECISÃO NORMATIVA 001/2018, que ﬁxa e ratiﬁca critérios e orientações sobre a ﬁscalização
das disposições do art. 42 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), publicada no Diário Oﬁcial de Contas em
30/05/2018;
Dar ciência aos interessados e após o trânsito em julgado, arquivar os autos.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal da Serra, relativa ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Antonio Sérgio Alves Vidigal – Prefeito Municipal, nos períodos de
1º/1/2012 a 10/7/2012 e 9/10/2012 a 31/12/2012, bem
como da Sra. Madalena Santana Gomes – Vice-Prefeita,
em exercício, no período de 11/7/2012 a 8/10/2012.
Os responsáveis foram regularmente citados, através das
Decisões Monocráticas 00495/2016-4 e 01118/20162, conforme Termos de Citação 00545/20169 e 01118/2016-2, na forma do Relatório Técnico
00064/2016-8 e Instruções Técnicas Iniciais 00303/20161 e 00676/2016-7, para manifestação sobre os itens 3.1,
5.1 e 6.5 do Relatório Técnico - RT, os quais, após prorrogação de prazo, trouxeram aos autos a documentação
de ﬂs. 1985-2138 e 2169-2176.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo
de Contas – Secex Contas, nos termos da Manifestação
Técnica 00143/2017-7, encampada pela Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00671/2017-2, emitida pelo NEC –
Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, sugeriu a mantença dos três indicativos de irregularidades
objeto das citações, e, consequentemente a emissão de
PARECER PRÉVIO recomendando a REJEIÇÃO das contas
com expedição de DETERMINAÇÕES.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer de ﬂs. 2221-2222, de lavra do Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, em consonância com a
área técnica, pugnou no mesmo sentido.
www.tce.es.gov.br

O Eminente Conselheiro Domingos Augusto Taufner, Relator dos autos, votou pelo retorno dos autos à área técnica para que apresentasse a relação detalhada das despesas que originaram a insuﬁciência de caixa, contendo
o número do empenho, o número e data do contrato, o
credor, a fonte de recurso, o valor do resto a pagar processado e não processado, além do objeto do contrato,
sendo acompanhado pelo Colegiado, conforme Decisão
TC 04281/2017-2.
Em atendimento à Decisão TC 04281/2017-2, a Secex
Contas emitiu a Manifestação Técnica 01705/2017-1,
trazendo em anexo a relação das despesas objeto da diligência, mantendo o mesmo entendimento anterior, no
que foi acompanhada pelo Parquet de Contas.
Por ocasião da 10ª Sessão Plenária realizada, em
10/4/2018, foi apresentada sustentação oral pelo patrono dos responsáveis, conforme notas taquigráﬁcas acostadas às ﬂs. 2268-2273, juntando-se, na oportunidade, a
documentação de ﬂs. 2276-2719, permanecendo os autos em pauta.
O Eminente Conselheiro Relator destes autos, na 19ª
Sessão Plenária, realizada em 19/6/2018, proferiu voto
pela emissão de PARECER PRÉVIO recomendando a REJEIÇÃO das contas em relação ao Sr. Antonio Sérgio Alves Vidigal, bem como pela APROVAÇÃO COM RESSALVA
em relação à Sra. Madalena Santana Gomes, com expedição de DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÕES, em razão da mantença dos indicativos de irregularidades 3.1 e
6.5 sem o condão de macular as contas, e item 5.1, sob
a responsabilidade somente do Sr. Antonio Sérgio Alves
Vidigal.
Ressalte-se que fora concedida vista ao Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, na Sessão PlenáSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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ria de 19/6/2018, sendo os autos devolvidos ao Relator
na Sessão de 3/7/2018, sem que se manifestasse por escrito.
Assim, após pedido de vistas, em 3/7/2018, vieram os
autos a este Magistrado de Contas para melhor se inteirar dos termos do voto proferido pelo Eminente Conselheiro Relator dos autos, a ﬁm de formar convicção,
com o objetivo de que venha a deliberar o Colegiado, na
forma do artigo 29 do Regimento Interno, Resolução TC
261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTODEVISTA
Apresentada a Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal da Serra, relativa ao exercício de 2012, necessário é a sua análise, após pedido de vistas, tendo por
base a documentação que lhe dá suporte, bem como as
razões de defesa, e os elementos trazidos pela área técnica, pelo Parquet de Contas, bem como pelo Eminente
Conselheiro Relator dos autos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Do exame dos autos, veriﬁco que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram pela
mantença dos três indicativos de irregularidades em relação aos dois responsáveis, e, consequentemente, pela
emissão de PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal da Serra, recomendando a REJEIÇÃO das suas contas,
com expedição de DETERMINAÇÕES.
Assim, transcreve-se os termos da Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 00671/2017-2, litteris:
[...]
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas -

NEC, considerando a completude apresentada na análise
meritória da Manifestação Técnica 143/2017, ﬂs. 21802203, que preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no artigo 319 do RITCEES, e com o ﬁto de se privilegiar a celeridade processual, manifesta-se pelo julgamento do presente feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos argumentos fáticos e jurídicos descritos na referida peça técnica, que nestes termos se pronunciou:

nos termos do art. 80, inciso III, da Lei Complementar
621/2012; e do art. 132, inciso III, do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
Sugerimos, ainda, que seja DETERMINADO ao atual
Prefeito do Município da Serra, ou a quem lhe suceder,
o que segue:

6 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

a. que promova o devido recolhimento das contribuições
previdenciárias, relativas ao exercício de 2012 dos servidores daquele município,

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Serra, exercício de 2014, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e alterações posteriores.

b. que adote norma de procedimento objetivando o recolhimento das contribuições previdenciárias retidas pela prefeitura. Insta acrescentar que os responsáveis requereram sustentação oral. – g.n.

Ante o exposto, em face das análises empreendidas anteriormente, entendemos que as justiﬁcativas e documentos apresentados não foram suﬁcientes para elidirem o indicativo de irregularidade analisado nos itens
2.1, 2.2 e 2.3 desta instrução: − Abertura de créditos adicionais indicando fonte de recursos inexistentes;

O Eminente Conselheiro Relator dos autos, por seu turno, após as diligências julgadas necessárias, divergiu parcialmente da área técnica e do Parquet de Contas, votando pela emissão de PARECER PRÉVIO, recomendando à Câmara Municipal da Serra a REJEIÇÃO das contas,
em relação ao Sr. Antonio Sérgio Alves Vidigal, bem como a APROVAÇÃO COM RESSALVAS, em relação à Sra.
Madalena Santana Gomes, em razão da mantença dos
indicativos de irregularidades 3.1 e 6.5 sem o condão
de macular as contas, bem como do item 5.1 sob a responsabilidade exclusiva do Sr. Antonio Sérgio Alves Vidigal, com expedição de DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÕES, verbis:

− Não recolhimento das contribuições do IPAS e do INSS
retidas dos servidores;
− Obrigações de despesa contraídas em ﬁnal de mandato sem disponibilidade ﬁnanceira;
Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319,
inciso IV, da Resolução TC 261/2013, conclui-se opinando:
II. No sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas
emita PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal
de Serra, recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS do
Sr. ANTÔNIO SÉRGIO ALVES VIDIGAL, período de 01/01
a 10/07 e 09/10 a 31/12/2012, e da Sra. MADALENA
SANTANA GOMES, período de 11/07 a 08/10/2012,
www.tce.es.gov.br

[...]
Entretanto, tendo em vista que houve o indicativo de irregularidade pela Área técnica de que existiu insuﬁciência de caixa para arcar com as despesas contraídas no ﬁnal do mandato, sem, no entanto, ser analisado tal encargo, devido à falta de um critério seguro, conforme já
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018

131

ATOS DO PLENÁRIO

fundamentado neste voto e decidido por maioria do plenário, ﬁcando inconcluso se houve ou não a infração do
referido artigo. Por esta razão, divergindo da área técnica e do Ministério Público de Contas, entendo pela manutenção da irregularidade no campo da ressalva.
Por todo o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da Área Técnica e o Ministério Público de
Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
PARECER PRÉVIO:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
3084/2013, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a REJEIÇÃO DAS CONTAS do Município de
Serra, relativas ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. ANTÔNIO SÉRGIO ALVES VIDIGAL nos
termos do art. 80, inciso III, da Lei Complementar nº
621/2012, c/c o art. 132, inciso III do Regimento Interno.
2. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA DAS CONTAS
do Município de Serra, relativas ao exercício de 2012,
sob a responsabilidade da Sra. MADALENA SANTANA
GOMES, com fundamento no art. 80, II, da LC 621/2012.
3. DETERMINAR ao atual Prefeito do Município da Serra, ou a quem lhe suceder, que promova o devido recolhimento das contribuições previdenciárias, relativas
ao exercício de 2012 dos servidores daquele município,

bem como adote norma de procedimento objetivando
o recolhimento das contribuições previdenciárias retidas pela prefeitura.
4. DETERMINAR ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo Parecer Prévio,
na forma do art. 48 da LRF12;
5. RECOMENDAR ao atual gestor que observe as regras
estabelecidas na DECISÃO NORMATIVA 001/2018, que
ﬁxa e ratiﬁca critérios e orientações sobre a ﬁscalização das disposições do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), publicada no Diário Oﬁcial de Contas em
30/05/2018;
6. Dar ciência aos interessados e após o trânsito em julgado, arquivar os autos. – g.n.
Em assim sendo, cumpre a este Conselheiro, o enfrentamento de mérito dos indicativos de irregularidades cuja
mantença foi sugerida pela área técnica, com base na
documentação dos autos, nas razões de defesa, bem como na legislação e jurisprudência aplicáveis, a saber:
2. DO MÉRITO:
2.1. ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS INDICANDO FONTE DE RECURSO INEXISTENTE (item 3.1 do RT
64/2016):
Base normativa: artigo 167, inciso V, da Constituição Federal e artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964.
De acordo com o relato técnico, foram abertos créditos
adicionais com excesso de arrecadação, no total de R$
30.000.000,00, conforme consta do demonstrativo consolidado de créditos adicionais – DEMCAD, no entanto, o
Balanço Orçamentário (BALEXO) apresenta déﬁcit de arwww.tce.es.gov.br

recadação, no montante de R$ 74.709.792,29.
Os responsáveis alegaram, em síntese, que o referido
crédito adicional suplementar foi aberto através do Decreto 7612/2012, assinado pela Vice-Prefeita em exercício Madalena Santana Gomes, conforme ﬂ. 735 dos
presentes autos (vol. IV), sendo que o mesmo se insere no contexto da aquisição, pelo Estado, conforme a
Lei 9915/2012, de área pertencente ao município para
implementação do Programa de Mobilidade Metropolitana – adequação do atual Terminal de Laranjeiras, já
com empenho emitido, e que, no entanto, não se concretizou.
O Sr. Antonio Sérgio Alves Vidigal trouxe aos autos informações extraídas do portal da transparência do Governo do Estado, comprovando a existência dos processos administrativos, empenhos e do depósito judicial (ﬂ.
1681, vol. IX).
O subscritor da Manifestação Técnica 143/2017 sugeriu
a mantença da irregularidade, contra argumentando, em
síntese, o seguinte:
- O § 3º do artigo 43 da Lei 4.320/1964 deﬁne o excesso
de arrecadação para efeito de abertura de créditos adicionais, como o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando ainda a tendência do exercício;
- Os defendentes não juntaram cópia da nota de empenho emitida pelo Estado, comprovando a alegada obrigação de pagamento pelo imóvel mencionado, em valor
suﬁciente para fazer frente à abertura do crédito adicional suplementar, no valor de R$ 30.000.000,00;
- A nota de empenho, por si só, não seria prova de que
o Governo do Estado estaria incondicionalmente obrigaSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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do a efetuar o pagamento à Prefeitura, e, assim, a efetiva arrecadação da receita pelo município ainda estaria
sujeita às fases de liquidação e pagamento da despesa,
podendo a arrecadação não ocorrer ou ocorreu em outro exercício.
Por ocasião da sustentação oral, o patrono dos responsáveis reaﬁrmou as alegações iniciais, ressaltando que,
em 17/10/2012, houve a liquidação da despesa pelo Estado, sendo efetuado o depósito, em conta judicial, da
ordem de 21 milhões e seiscentos mil reais, destinado à
desapropriação, da qual desistiu posteriormente, independentemente da vontade da administração municipal.

nejamento, tanto da despesa quanto da receita, não se
deu de forma adequada, entretanto, essa irregularidade, por si só, não compromete inteiramente as contas
ao ponto de maculá-las;
- Também, objetivando a uniformização de entendimento deste Tribunal de Contas, e, garantindo a segurança
jurídica aos jurisdicionados, é importante considerar o
posicionamento já adotado em decisões que analisaram
a mesma irregularidade em outros processos;

O Eminente Conselheiro Relator dos autos votou pela
mantença da irregularidade, porém, sem o condão de
macular as contas, considerando o seguinte:

- Destacou-se que o entendimento por ele manifestado nos autos, foi o mesmo adotado por este Tribunal de
Contas nos autos do Processo TC 806/2014, relativo à
Prestação de Contas Anual do Município de Vitória, no
qual foi emitido o Parecer Prévio 005/2017 pela aprovação com ressalva das contas.

- Da análise da execução orçamentária da despesa, veriﬁca-se que a despesa foi ﬁxada em R$ 983.336.870,00, sendo que a despesa empenhada foi de R$ 898.776.768,67,
resultando em superávit orçamentário, no valor de R$
9.850.309,04, que se fosse anulado, poderia ser utilizado como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais;

Do exame dos autos, tenho que assiste razão ao Eminente Conselheiro Relator dos autos, pois, ainda que a irregularidade tenha ocorrido, e ela de fato, ocorreu, não
tem ela o condão de macular as contas, havendo, ainda, que se aplicar o entendimento já adotado por esta
Corte de Contas na apreciação de contas de outra municipalidade, ou seja, há precedente neste sentido.

- Os gestores, portanto, não executaram sequer o valor
total da despesa autorizada inicialmente pela Lei Orçamentária Anula - LOA, evidenciando-se que não foi necessária a execução dos créditos adicionais abertos;

Posto isto, divergindo parcialmente do entendimento
técnico e do Órgão Ministerial, acompanhando o posicionamento do Eminente Conselheiro Relator destes
autos que se ampara em precedentes desta Corte de
Contas, mantenho o presente indicativo de irregularidade, porém, sem o condão de macular as contas dos gestores.

- Destacou que a suplementação realizada não ultrapassou o limite de 25% estabelecido na LOA, que equivale a
R$ 245.834.217,50, sendo que o total de créditos abertos, em 2012, foi de R$ 223.732.101,00;
- É certo que a abertura de crédito adicional indicando
fonte de recurso ainda inexistente, evidencia que o pla-

2.2. NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO
IPAS E DO INSS RETIDAS DOS SERVIDORES (item 5.1 do
RT 64/2016):
www.tce.es.gov.br

Base normativa: artigo 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da
Lei Federal 8212/1991; artigo 123, § 8º, da Lei Municipal 2330/2002; e artigo 37 da Constituição Federal.
De acordo com o relato técnico, veriﬁcou-se do Anexo
17 (ﬂ. 291), evidência de ausência de recolhimento das
contribuições retidas dos servidores, uma vez que os saldos existentes, em 31/12/2012, montavam o valor de R$
3.895.971,02 e R$ 2.067.063,68, referentes às contribuições do IPAS e do INSS, respectivamente.
Ressaltou-se que os valores dos saldos existentes correspondem a 19,87% e 11,63% dos valores inscritos no
exercício, respectivamente, e que a mesma ocorrência
fora veriﬁcada nos exercícios subsequentes.
A Sra. Madalena não se manifestou sobre este item, sendo que o Sr. Antonio Sérgio Alves Vidigal alegou, em síntese, que, apesar de vigorar no município a desconcentração administrativa, em que cada Secretário ﬁgurava
como ordenador de despesas, esclareceu que os saldos
existentes, em 31/12/2012, podem se referir a valores
retidos a serem pagos no início do exercício de 2013.
Ressaltou que, ao contrário do que foi apontado em relação ao exercício de 2013 e seguintes, o saldo das contribuições do IPAS sofreu redução no exercício de 2012,
uma vez que o saldo inicial foi de R$ 4.165.282,56 e terminou em R$ 3.895.971,02.
O subscritor da Manifestação Técnica 143/2017 sugeriu
a mantença da irregularidade, contra argumentando, em
síntese, que o artigo 8º da Lei Federal 10887/2004 responsabiliza o dirigente e ordenador de despesa do órgão
ou entidade que efetuar o pagamento de remuneração
ou benefício pela retenção e recolhimento das contribuições previdenciárias.
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Sustentou que, conforme o Relatório de Auditoria Ordinária 012/2014, relativo aos atos de gestão praticados,
no exercício de 2012, na Prefeitura Municipal da Serra, a
alegada desconcentração administrativa não foi implementada, haja vista que as contas são encaminhadas
de forma consolidada pelo Prefeito, e não há cadastro
de unidades gestoras sob a responsabilidade dos Secretários neste Tribunal de Contas.
Por ocasião da sustentação oral, o patrono dos responsáveis reaﬁrmou que os saldos existentes são efetivamente repassados no ano de 2013, o que já teria sido plenamente justiﬁcado.
O Eminente Conselheiro Relator dos autos votou pela
mantença da irregularidade exclusivamente sob a responsabilidade do Sr. Antonio Sérgio Alves Vidigal, considerando o seguinte:
- Analisando o Anexo 17, veriﬁca-se que os valores inscritos no exercício foram baixados quase na totalidade
das contribuições do INSS e o total das contribuições
do IPS, evidenciando que o saldo remanescente, em
31/12/2012, provém, em sua maior parte, do exercício
anterior e não dos lançamentos do exercício;
- Assim sendo, o saldo do exercício anterior foi ocasionado pela gestão do Sr. Antonio Sérgio Alves Vidigal,
considerando ser o exercício, em análise, o último do
seu mandato, razão pela qual somente ele deve ser responsabilizado;
- Tenho defendido que existem quatro (4) situações que
poderiam afastar a responsabilidade do gestor pela irregularidade decorrente de pagamento de tributos com
atraso: 1) quando um órgão desconcentrado ou entidade descentralizada não recebe os recursos necessários a

ele devidos; 2) em caso de dúvida sobre a obrigatoriedade ou não do pagamento; 3) em caso de queda brusca e
signiﬁcativa de arrecadação por motivo alheio à administração; e 4) um caso fortuito ou de força maior que possa
acarretar inadiável e signiﬁcativo aumento de despesa.
No caso concreto, não ocorreu qualquer dessas quatro
situações;
- A Sra. Madalena Santana Gomes não deve ser responsabilizada pelo fato de haver assumido o cargo de Prefeita temporariamente em pequeno período (11/7 a
8/10/2012);
Do exame do Anexo 17 (ﬂs. 291-295), veriﬁco a seguinte
movimentação das duas contas previdenciárias:
Conta

Saldo

INSS
I.P.S.

rior R$
1.168.437,32
4.165.282,56

Ante- Inscrição R$

Baixa R$

Saldo Atual R$

17.766.701,77 16.868.075,41 2.067.063,68
19.634.685,86 19.903.997,40 3.895.971,02

Com relação à conta INSS, o saldo anterior, somado às inscrições do exercício, resulta no total de R$
18.935.139,09, sendo que esse valor, dividido por 13 meses (13º), resulta no valor mensal de R$ 1.456.549,16, e,
considerando que o pagamento da folha de dezembro e
do 13º salário geram contribuições a pagar no exercício
seguinte, multiplico esse valor mensal por 2, encontra-se o saldo a pagar, de 2012, de R$ 2.913.098,32.

Ressalte-se que não importa o fato de esta situação não
haver sido comprovada pela defesa, haja vista que se trata de questão previdenciária legal e contábil usual, não
cabendo discussão a esse respeito.
Com relação à conta do IPS, somando-se o saldo anterior
com as inscrições ocorridas no exercício de 2012, tem-se o montante de R$ 23.799.968,42 que, dividido por
13 meses (13º), encontra-se o valor mensal devido de
R$ 1.830.766,80, assim, considerando que o pagamento
da folha de dezembro e do 13º salário geram contribuições a pagar no exercício seguinte, multiplicado esse valor mensal por 2, encontra-se o saldo a pagar, de 2012,
de R$ 3.661.533,60.
Considerando que o saldo registrado no Anexo 17 foi de
R$ 3.895.971,02, observo que resultou maior valor que o
calculado para a folha de dezembro e do 13º salário, em
R$ 234.437,42, valor esse que resta não explicado pelas
evidências legais e contábeis pertinentes.
Em assim sendo, entendo que as alegações de defesa
não são suﬁcientes para afastar a irregularidade, restando evidências de que o referido valor de saldo remanescente em 2012 provém de exercício anterior.

Considerando que o saldo registrado no Anexo 17 foi de
R$ 2.067.063,68, observo que foi ainda menor do que
o calculado para a folha de dezembro e do 13º salário,
em R$ 846.034,64.

No entanto, há que se levar em conta que o controle das
retenções e recolhimentos de contribuições previdenciárias está afeto à Secretaria Municipal de Finanças, não
sendo possível ao Prefeito, o acompanhamento dessas
ações, razão pela qual não deve ser responsabilizado
por tal irregularidade, ainda que se mantenha.

Em assim sendo, entendo que procedem as alegações
de defesa, no sentido de que o saldo remanescente, no
exercício de 2012, são aqueles que devem ser recolhidos ao INSS no mês de janeiro de 2013.

Ressalte-se que, quanto ao repasse de saldo de contribuições devidas pela folha de dezembro e do 13º salário
para pagamento no mês de janeiro do exercício seguinte,
não importa o fato de esta situação não haver sido com-
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provada pela defesa, haja vista que se trata de questão
previdenciária legal e contábil usual, não cabendo discussão a esse respeito.
Contudo, além do valor calculado relativamente aos dois
meses (12 e 13), restou devido e não explicado o montante de R$ 234.437,42, havendo indícios de que provém de exercício anterior.
Posto isto, divirjo parcialmente do entendimento técnico e do Órgão Ministerial, e, acompanhando parcialmente o posicionamento do Eminente Conselheiro Relator destes autos, mantenho o presente indicativo de irregularidade sob a responsabilidade do Sr. Antonio Sérgio Alves Vidigal, porém, sem o condão de macular suas contas.

que haja suﬁciente disponibilidade de caixa para este
efeito.
Sobre o assunto, cabe ressaltar que este Conselheiro em Substituição, quando da análise do Processo TC
4003/2013, suscitou questionamento acerca do prejuízo à segurança jurídica, ao exercício do contraditório e
da ampla defesa, de maneira que, em havendo impossibilidade material da análise do item, deve ser considerada prejudicada a análise e considerar o item regular com ressalva.

Muito embora se tenha observado a inconsistência de
insuﬁciência de caixa, é de se recordar que o novo marco
interpretativo, conforme aventado no complemento de
voto do Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, se deu quando já iniciado o período de vedação previsto no dispositivo legal, o que inviabilizava o seu atendimento sem o risco da imputação de sanções por sua
violação.

A respeito do tema, segurança jurídica, leciona a Prof.ª
Maria Sylvia Zanella di Pietro, verbis:

Assim, ainda que o próprio art. 42, da Lei Complementar
Federal 101/2000, faça previsão das vedações impostas
e das obrigações a serem observadas em caso de sua incidência, assim como a 4ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e do Manual
de Demonstrativos Fiscais (MDF), editados pela Secretaria do Tesouro Nacional tenham sido considerados como
fonte para a elaboração da Nota Técnica 001/2013, é de
se constatar que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES mantinha uma sistemática especíﬁca de aferição do referido artigo o que, de certa forma,
conferia aos jurisdicionados segurança jurídica e conﬁança no sentido de que o exame das contas seguiria
este padrão.

Base normativa: artigo 42 da Lei Complementar Federal 101/2000.

Na realidade, o princípio da proteção à conﬁança leva
em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera
que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos
e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela
própria Administração e por terceiros. – g.n.

Portanto, a alteração dos parâmetros interpretativos
previstos na Nota Técnica 001/2013 promoveu profunda alteração na metodologia de aferição do art. 42, da
Lei Complementar Federal 101/2000, impedindo que os
gestores públicos se adaptassem às novas diretrizes.

Ressalte-se, quanto a este item, que o art. 42 da Lei Complementar 101/2000 estabelece que é vedado ao titular
do poder ou órgão, nos dois últimos quadrimestres do
seu mandato, contrair obrigação de despesa que não
possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que
tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem

In casu, porém, não há como se ﬁxar um período para
adaptação, já que a entrada em vigor da nova interpretação conferida pela Corte de Contas à forma de aferição
do art. 42, da Lei Complementar Federal 101/2000 se
deu, exatamente, no último ano dos mandatos, impedindo assim a adequação dos gestores à nova sistemática.

Por estas razões, entendo que deve ser considerada
prejudicada a análise da irregularidade “obrigação de
despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do
mandato sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento”, por impossibilidade material de
se promover sua análise, diante das alterações interpre-

Cabe, outrossim, a expedição de determinação, no sentido de que o atual gestor do Município promova junto
à Secretaria Municipal de Finanças, o levantamento de
possíveis valores de contribuições retidas dos servidores
sem recolhimento, em favor do IPS, e, caso exista, que
sejam imediatamente recolhidas, informando-se tais
providências em notas explicativas nas próximas contas.
2.3. OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS EM FINAL DE MANDATO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
(item 6.5 do RT 64/2016):

Naquela oportunidade, inclusive, este Conselheiro em
Substituição ressaltou que ao mudar o critério de metodologia para ﬁns de veriﬁcação do art. 42, da LRF, resultou em uma aplicação retroativa de metodologia muito mais criteriosa e rigorosa da que a área técnica vinha adotando em exercícios anteriores, de forma a violar ﬂagrantemente os princípios constitucionais da segurança jurídica, bem como pelo exercício do princípio
do contraditório e da ampla defesa.
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tativas promovidas e da falta de informações necessárias
para sua aferição, considerando, ainda, a Decisão Normativa 001/2018, aprovada por esta Corte de Contas,
que sugere a inviabilidade de reabertura da instrução
processual destes autos.
Desta forma, entendo que resta prejudicada, também,
a aplicação de penalidade administrativa, em face da infringência do artigo 42 da LRF, bem como não se mostra possível aplicação analógica ou extensiva em matéria de sanção, seja ela penal ou administrativa, motivo
pelo qual, divirjo do entendimento da área técnica, do
Ministério Público Especial de Contas, entendendo pela não aplicação de sanção administrativa, inerente ao
descumprimento do art. 42 da LRF.
Em assim sendo, entendo que resta prejudicada a análise da violação ao art. 42 da LRF, havendo impossibilidade material de se promover sua análise, razão pela qual,
divergindo da área técnica, do Ministério Público Especial de Contas, bem como do Eminente Conselheiro Relator dos autos, afasto a presente irregularidade.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divergindo parcialmente do posicionamento da área técnica, do Ministério Público Especial
de Contas e do Eminente Conselheiro Relator dos autos,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de
PARECER PRÉVIO que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões
expostas, em:
1. AFASTAR o indicativo de irregularidade tratado no
item 2.3 desta decisão, em relação ao gestor responsá-

vel, por considerar que resta prejudicada a análise da
violação ao art. 42 da LRF, havendo impossibilidade material de se promover sua análise, pelas razões ali expendidas;
2. MANTER os indicativos de irregularidade tratados nos
itens 2.1 e 2.2 desta decisão, porém, sem o condão de
macular as contas, pelas razões ali expendidas;
3. EMITIR PARECER PRÉVIO, recomendando à Câmara Municipal da Serra a APROVAÇÃO COM RESSALVAS
da Prestação de Contas Anual do Município, relativa ao
exercício de 2012, sob a responsabilidade dos senhores
Antonio Sérgio Alves Vidigal e Madalena Santana Gomes, em razão da mantença dos indicativos de irregularidades tratados nos itens 2.1 e 2.2 desta decisão, ainda
que sem o condão de macular as contas;
4. DETERMINAR ao atual gestor da Prefeitura do Município da Serra o seguinte:
4.1. Promova, junto à Secretaria Municipal de Finanças,
o levantamento de possíveis valores de contribuições retidas dos servidores em favor do IPS, e, caso exista, que
sejam imediatamente recolhidas, informando-se tais
providências em notas explicativas nas próximas contas;
4.2. Divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas em apreço,
bem como o respectivo Parecer Prévio, na forma do artigo 48 da LRF.
5. RECOMENDAR ao atual gestor da Prefeitura do Município da Serra que observe as regras estabelecidas na
DECISÃO NORMATIVA TC 001/2018, publicada no Diário
Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas de 30/5/2018,
que ﬁxa e ratiﬁca critérios e orientações sobre a ﬁscalização das disposições do artigo 42 da LRF;
www.tce.es.gov.br

6. DAR CIÊNCIA aos interessados, ENCAMINHANDO-SE
os autos ao Ministério Público Especial de Contas para os
efeitos do artigo 131 da Resolução TC 261/2013, ARQUIVANDO-SE os presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em Substituição
1. PARECER PRÉVIO TC-62/2018 – PLENÁRIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
3084/2013, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a REJEIÇÃO DAS CONTAS do Município de Serra, relativas ao exercício de 2012, sob a responsabilidade
do Sr. ANTÔNIO SÉRGIO ALVES VIDIGAL nos termos do
art. 80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c
o art. 132, inciso III do Regimento Interno.
1.2. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA DAS CONTAS
do Município de Serra, relativas ao exercício de 2012,
sob a responsabilidade da Sra. MADALENA SANTANA
GOMES, com fundamento no art. 80, II, da LC 621/2012.
1.3. DETERMINAR ao atual Prefeito do Município da Serra, ou a quem lhe suceder, que promova o devido recolhimento das contribuições previdenciárias, relativas
ao exercício de 2012 dos servidores daquele município,
bem como adote norma de procedimento objetivando
o recolhimento das contribuições previdenciárias retidas
pela prefeitura.
1.4. DETERMINAR ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo Parecer Prévio,
na forma do art. 48 da LRF12;
1.5. RECOMENDAR ao atual gestor que observe as regras estabelecidas na DECISÃO NORMATIVA 001/2018,
que ﬁxa e ratiﬁca critérios e orientações sobre a ﬁscalização das disposições do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), publicada no Diário Oﬁcial de Contas
em 30/05/2018;
1.6. Dar ciência aos interessados e após o trânsito em
julgado, arquivar os autos.
2. Por maioria. Nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner. Parcialmente vencido o
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que
votou pela manutenção da irregularidade referente ao
art. 42 da LRF, subscrevendo a ITC nº 671/2017. Vencidos o conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, que votou pela aprovação com ressalva para os dois
gestores, com expedição de determinação e recomendação, e Sérgio Manoel Nader Borges, que o acompanhou.
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: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 02/10/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

PARECER PRÉVIO TC-63/2018 – PLENÁRIO
Processos: 06628/2017-2, 02447/2012-1
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMJ - Prefeitura Municipal de Jaguaré
Relator: Domingos Augusto Taufner
Interessado: DOMINGOS SAVIO PINTO MARTINS
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)
Procuradores: ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO PARECER
PRÉVIO 052/2017 – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO
– MANTER PARECER PRÉVIO TC 052/2017 – SEGUNDA
CÂMARA CIÊNCIA – ARQUIVAR.
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas, em face do Parecer Prévio TC 052/2017 – 2ª Câmara, proferido nos autos
do processo TC 2447/2012, que recomendou a APROVAÇÃO COM RESSALVAS da Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Jaguaré, sob a responsabilidade
do Sr. Domingos Sávio Pinto Martins, relativas ao exercício de 2011.
O Presente Recurso foi conhecido por ser tempestivo e
atender aos requisitos de admissibilidade, através de Decisão Monocrática 1533/2017, ﬂ. 25, que também notiﬁcou o responsável. Após ser devidamente notiﬁcado,
apresentou tempestivamente suas contrarrazões, às ﬂs.
33/39.
Os autos foram encaminhados à Secex Recursos que elaborou Instrução Técnica de Recurso – ITR 351/2017, que
declinou competência por tratar-se de matéria eminentemente contábil. Remetidos os autos ao NRC – Núcleo
de Controle Externo de Recursos e Consultas, elaborou
ITC 026/2018, às ﬂs. 48/56, opinando pelo conhecimento do presente Recurso, e quanto ao mérito, pelo seu total provimento.
Em seguida, o Ministério Público de Contas, por meio
de Parecer 738/2018, de lavra do Procurador Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, ﬂs. 60/61, anuiu ao posicionamento técnico.
É o relatório. Passo a fundamentação.
FUNDAMENTAÇÃO
Considerando que os pressupostos de admissibilidade
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já foram objeto de análise e conhecimento do recurso
na Decisão Monocrática 01533/2017, passo à análise de
mérito do presente Recurso de Reconsideração.
O Ministério Público de Contas, ora recorrente, busca a
reforma do Parecer Prévio 052/2017 proferido pela Segunda Câmara deste Tribunal, que afastou a irregularidade mantida pela área técnica na ITC – 4448/2013, item
3.1.2, referente a “Não recolhimento das obrigações patronais ao INSS”.
O fundamento constante no parecer prévio para afastar
a referida irregularidade, foi a constatação de que a matéria em voga está sendo tratada nos autos do processo TC 6019/2012. Nesse contexto, deveria ser aplicado o
princípio do bis in idem, que proíbe que uma pessoa seja processada, julgada e condenada mais de uma vez pela mesma conduta.
Segundo o recorrente, o posicionamento do Parecer
Prévio 052/2017 não merece prosperar, uma vez que o
assunto objeto de análise revela pertinência para tratamento na Prestação de Contas Anual. Além disso, objeto
de análise no Processo TC 6019/2012 (Representação),
relaciona-se com o mérito da contratação da empresa
URBIS, responsável pela apuração de suposto crédito
previdenciário do Município de Jaguaré perante o INSS.
Diferentemente, o que está sendo apreciado no bojo do
Processo TC 2447/2012 (Prestação de Contas Anual) e
objeto do presente recurso é o registro e a compensação de créditos empreendido pelo Município de Jaguaré,
desconsiderando a real possibilidade de os valores não
serem homologados pela Receita Federal.
A área técnica, em análise das contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, aﬁrmou que este não fez juntar aos
autos qualquer documento adicional quanto às suas ale-

gações, nem mesmo com o objetivo de comprovar a regularidade das compensações de valores de INSS realizadas e dos registros contábeis relativos às obrigações patronais a compensar ou dos créditos respectivos a receber. Tão pouco trouxe aos autos quaisquer informações
ou documentos que comprovem o trânsito em julgado
da sentença referente ao Processo 10783.721525/201218, mencionado pelo Recorrente. Diante disso, considerando-se às Normas Brasileiras de Contabilidade, entendeu que restou caracterizado que a irregularidade apontada se enquadra nas disposições do inciso III, do art. 80
da Lei Complementar 621/2012, sendo recomendável a
reforma do Parecer PrévioTC-052/2017, no sentido de
rejeitar as contas.
Pois bem.
Observo que em análise feita nos demonstrativos contábeis na prestação de contas anual (TC 2447/2012),
constatou-se que a conta “Obrigações Patronais” devidas ao INSS, evidencia o empenho e liquidação no valor de R$ 5.244.888,66, mas o pagamento de apenas R$
3.336.738,11, restando pendente, portanto, o pagamento no valor de R$ 1.908.150,55 da despesa com obrigações patronais no exercício de 2011, caracterizando
36,38% que o município deixou de recolher dos valores
devidos.
Nesse sentido, não há que se falar em registro das compensações realizadas, uma vez que se apresenta nos demonstrativos como débito a recolher. A irregularidade apontada na prestação de contas está descrita como
“Não recolhimento das obrigações patronais ao INSS”,
não se referindo a registro indevido de compensação tributária, até porque a questão quanto a compensação ser
devida ou não está pendente de análise deﬁnitiva no juwww.tce.es.gov.br

diciário.
Destaco abaixo, trecho da Instrução Técnica de Recurso
0026/2018, em que área técnica, ao falar dos lançamentos contábeis, reconhece a impossibilidade de se comprovar se tais lançamentos são ou não irregulares:
Não é possível comprovar, por meio das informações
e documentos presentes nestes autos e nos autos TC
2447/2012, se os lançamentos contábeis foram ou não
realizados a partir de fatos irregulares ou baseados em
documentos não ﬁdedignos, de tal forma que produzissem informações ﬁctícias nos demonstrativos contábeis apresentados, mas, tomando-se por base todas as
considerações apresentadas pelo Gestor no Processo de
Prestação de Contas Anual do exercício de 2011,pode-se
inferir que os lançamentos contábeis tiveram como base os levantamentos efetuados pelo instituto URBIS sem
que tenha havido homologação das operações (realizada pela Receita Federal do Brasil/INSS), pois este era procedimento rotineiro do instituto, de acordo com os levantamentos do Grupo Especial de Trabalho Investigativo (GETI) do Ministério Público Estadual. Face a todo o
apresentado, considerando-se às Normas Brasileiras de
Contabilidade e os dispositivos legais acima tipiﬁcados,
depreende-se que restou caracterizado que a irregularidade apontada se enquadra, por sua natureza, nas disposições do inciso III, do art. 80 da Lei Complementar
621/2012, motivo pelo qual entende-se, salvo melhor juízo, que cabe razão ao Recorrente, sendo recomendável
a reforma do Parecer PrévioTC-052/2017 -Segunda Câmara.
Nesse sentido, não há como acolher os argumentos recursais de que o objeto apreciado no bojo do Processo
de Prestação de Contas Anual e no presente recurso é o
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registro e a compensação de créditos empreendido pelo
Município de Jaguaré, sob pena de suprimir os princípios
do contraditório e ampla defesa.
Quanto aos outros pontos sustentados pelo Recorrente, de que o assunto objeto de análise revela pertinência para tratamento na Prestação de Contas Anual e que
o objeto de análise não está sendo tratado no Processo TC 6019/2012 (Representação), cujo mérito cuida da
contratação da empresa URBIS, responsável pela apuração de suposto crédito previdenciário do Município de
Jaguaré perante o INSS e não com a questão tratada no
presente processo, também não cabe acolhida.
De fato, a matéria apontada tem pertinência para ser
tratada em sede de prestação de contas anual. Todavia,
ela ainda não está adequadamente conﬁgurada, pois como comprovados nos autos, há ações judiciais que ainda
estão em trâmite e recurso administrativo pendente de
julgamento. Portanto, não se pode aﬁrmar que os créditos tributários discutidos em via judicial e administrativa e que constam como não recolhidos nos demonstrativos contábeis, estão revestidos de legitima exigibilidade.
Tão pouco podemos, nesse momento processual, adentrar ao mérito da questão se as condutas foram regulares
ou irregulares, se houve dano ou não ao erário.
Com relação a alegação de que o objeto ora em análise não está sendo abordado no Processo TC 6019/2012
(Representação), veriﬁco que não procede tal argumento, pois embora o processo TC 6019/2012 analise as irregularidades nos procedimentos licitatórios para contratação da empresa URBIS, ele também está analisando todos os atos em torno dessa contratação, bem como os danos que possivelmente foram ocasionados. É o
que se extrai da ITC 1867/2015, que instrui o processo

TC 6019/2012:

CER –NEGAR PROVIMENTO –ARQUIVAR.

“ Não há que se falar, porém, neste momento, em “quantiﬁcação de despesas efetuada sem interesse público,
em razão de juros e multas aplicadas através de auto de
infração por compensação ilegítima”, como se extrai da
ITI, pois tal quantiﬁcação, assim como a compensação,
somente poderia ser realizada após o trânsito em julgado da decisão, e acaso esta decisão seja desfavorável ao
município.

(...)

No que tange à responsabilidade pela irregularidade formal objeto de análise, deverá responder o Sr. Domingos
Sávio Pinto Martins, por autorizar a compensação antecipadamente; o Sr. Marcos Antônio Guerra Wandermurem, por atestar a prestação de serviços, sem observar
que se tratava de compensação antecipada; e a empresa
URBIS, pois tinha total ciência da irregularidade do procedimento, uma vez que sabia do ajuizamento da ação
para discutir justamente a incidência de contribuição
previdenciária sobre os créditos que foram compensados.”
Assim, veriﬁca-se que a irregularidade questionada no
presente recurso está incluída no objeto dos autos TC
6019/2012 e caso fosse julgada agora poderia ocorrer
bis in idem. De toda sorte, não há como fazer julgamento
da suposta irregularidade nesse momento pois não ocorreu o deslinde da questão na via judicial, razões que me
levam a entender que está prejudicada a análise da matéria no presente Recurso.
Por ﬁm, destaco que essa mesma situação ocorreu em
outros recursos e o Plenário desta Corte entendeu pelo
não provimento, senão vejamos:
TC 990/2017 - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO –CONHEwww.tce.es.gov.br

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:
Conhecer o recurso;
No mérito, negar provimento ao presente Recurso,
mantendo afastada a análise de mérito da inconsistência relativa a compensações de INSS realizadas em virtude de créditos previdenciários supostamente apurados pela empresa URBIS Instituto de Gestão Pública, e
que não vieram a ser efetivamente incorporados pelo
Executivo Municipal, a qual deve ser julgada nos autos
do Processo TC 6075/2012;
Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento do
Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão especial, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER do presente Recurso de Reconsideração
1.2. No mérito, NEGAR PROVIMENTO, a ﬁm de manter
incólume o Parecer Prévio TC 052/2017 – Segunda CâSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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mara, exarado nos autos do Processo TC 2447/2012 referente à Prestação Anual de Contas da Prefeitura de Jaguaré, relativo ao exercício de 2011, sob os fundamentos
constantes neste voto;
1.3. Dar ciência aos interessados;
1.4. Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.
2. Por maioria. Nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner. Vencido o conselheiro em
substituição João Luiz Cotta Lovatti, que votou por dar
provimento ao recurso e pela emissão de parecer prévio pela rejeição, acompanhando os pareceres técnico e
ministerial.

CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 02/10/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

PARECER PRÉVIO TC-64/2018 – PLENÁRIO

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

Processo: 05111/2017-1

4. Especiﬁcação do quórum:

Exercício: 2016

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

UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA – EXERCÍCIO DE 2016 – PARECER
PRÉVIO PELA APROVAÇÃO – RECOMENDAR - ARQUIVAMENTO.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Relator:Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Cariacica, sob a responsabilidade do senhor Geraldo Luzia de Oliveira Júnior, referente ao exercício de 2016.
No Relatório Técnico 00009/2018-5 (evento 49) a área
www.tce.es.gov.br

técnica apontou indícios de irregularidades, originando
na Instrução Técnica Inicial - ITI 00018/2018-4 (evento
50) para a citação do responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 00082/2018-2 (evento 53), o gestor encaminhou os documentos e justiﬁcativas (eventos 56), as quais foram devidamente analisadas
pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 02022/2018-4 (evento 59), opinando pela emissão de
parecer prévio pela rejeição das contas, concluindo nos
seguintes termos:
6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
município de Cariacica, exercício de 2016, formalizada
de acordo com a IN TCEES 34/2015 e com o escopo deﬁnido na Resolução TC 297/2016 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à
Câmara Municipal de Cariacica, recomendando a REJEIÇÃO da prestação de contas anual do Sr. Geraldo Luzia
de Oliveira Júnior, prefeito no exercício de 2016, conforme dispõem o inciso III, do art. 132 da Resolução TCEES
261/2013 e o inciso III, do art. 80, da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a manutenção da seguinte irregularidade:
Remuneração de agentes políticos em desconformidade com a Constituição da República (item 10 do RT
009/2018, Descumprimento ao art. 37 da Constituição
da República).
Em razão da irregularidade, e observando-se o art. 281
do RITCEES, propõe-se a formação de autos apartados,
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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visando o ressarcimento dos valores pagos a maior na remuneração de agentes políticos, nos exercícios ﬁnanceiros de 2014, 2015 e 2016.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o em. procurador Luciano Vieira elaborou o parecer PPJC 02567/2018-5 (evento
63) e manifestou-se de acordo com a área técnica.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Passo a fundamentar o conceito de parecer prévio e a inclusão do relatório técnico, com vistas à apreciação e à
emissão do parecer prévio, que subsidiará o julgamento
da prestação de contas anual do prefeito pelo Poder Legislativo municipal.
II.1 – PARECER PRÉVIO - CONCEITO
A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 dispõe
no art. 31, §1º, que a ﬁscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal, na forma da lei; e que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município
ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios,
onde houver.
O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar,
só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos
membros da Câmara Municipal. O ordenamento jurídico brasileiro conferiu admirável importância ao parecer

prévio sobre as contas anuais de prefeito, pois o quórum
de dois terços é superior ao de três quintos exigidos para a aprovação de emendas à Constituição, concedendo
um elevado status constitucional à emissão de tais pareceres. (ANDRADA, Antônio Carlos Doogal de; BARROS,
Laura Correa de. Revista do Tribunal de Contas de Minas
Gerais. Belo Horizonte: v. 77, nº 4, ano XXVIII, 2010. Disponível em: < http://revista.tce.mg.gov.br/Revista/RetornaRevista/442>).
Essa regra constitucional é cristalina ao determinar que
não há o julgamento, pelo Poder Legislativo, das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sem antes
haver a opinião especializada do respectivo Tribunal de
Contas por meio da emissão do parecer prévio. Na esteira desse entendimento, o Supremo Tribunal Federal –
STF analisou a matéria através da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI nº 3.077 e asseverou que o parecer
é prévio e indispensável ao julgamento. (Ministra relatora: Cármen Lúcia, julgada em 16 de novembro de 2016,
informativo 847):
O Tribunal julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta ajuizada em face de dispositivos
da Constituição do Estado de Sergipe que dispõem sobre
as competências do Tribunal de Contas estadual [...]. Relativamente à expressão contida na parte ﬁnal do inciso
XII do art. 68, que permite que as Câmaras Legislativas
apreciem as contas anuais prestadas pelos prefeitos, independentemente do parecer do Tribunal de Contas do
Estado, caso este não o ofereça em 180 dias a contar do
respectivo recebimento, o Colegiado vislumbrou ofensa
ao art. 31, §2º, da Constituição Federal. Asseverou, no
ponto, que o parecer prévio a ser emitido pela Corte de
Contas seria imprescindível, somente deixando de prewww.tce.es.gov.br

valecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. (g.n.)
Segundo José de Ribamar Caldas Furtado, conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e professor de Direito Administrativo da Universidade Federal do
Maranhão – UFMA, o dever de prestar contas anuais é
da pessoa física do prefeito. (FURTADO, José de Ribamar
Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de Governo e contas de gestão. Revista do Tribunal de Contas da
União. Ano 35, nº 109. Brasília: 2007, p. 63).
Nesse caso, o prefeito age em nome próprio, e não em
nome do município. É uma obrigação personalíssima
que só o devedor pode efetivar, e a omissão é tão grave
que, quando as contas não forem prestadas devidamente, na forma da lei, poderá ensejar intervenção do estado em seus municípios, conforme art. 35, II da CF/1988.
Além disso, o art. 1º, VI, §§1º e 2º do Decreto-Lei nº 201,
de 27 de fevereiro de 1967 diz que são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, deixar de prestar contas anuais da administração ﬁnanceira do município à Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos.
No mesmo preceito, o crime de não prestar contas é punido com a pena de detenção de três meses a três anos,
e a condenação deﬁnitiva acarreta a perda de cargo e
a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação.
Nessa ótica também, deixar de prestar contas quando
esteja obrigado a fazê-lo constitui ato de improbidade
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administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública, conforme art. 11, VI, da Lei nº 8.429,
de 2 de junho de 1992.
Os arts. 48 e 49 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 prescrevem que são instrumentos de
transparência da gestão ﬁscal, dentre outros, a ampla
divulgação das prestações de contas e o respectivo parecer prévio, os quais ﬁcarão disponíveis, durante todo
o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão
técnico responsável pela sua elaboração, para consulta
e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.
Como se extrai dos exemplos acima, o ordenamento jurídico brasileiro fornece uma relevante estatura ao ato de
prestar contas do Chefe do Executivo. Então o que de fato seria a prestação anual de Contas de Governo?
A primeira distinção – entre a emissão do parecer prévio pelos tribunais de contas e o julgamento dos responsáveis por recursos públicos – foi matéria analisada pelo
Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 849 MT (Ministro relator: Sepúlveda
Pertence, julgada em 11 de fevereiro de 1999 e publicada em 23 de abril de 1999). Segue sua ementa.
[...]
É clara a distinção entre a do art. 71, I – de apreciar e
emitir Parecer Prévio sobre as contas do Chefe do Poder
Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do art.
71, II – de julgar as contas dos demais administradores e
responsáveis, entre eles os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. II. A diversidade entre as duas
competências, além de manifesta, é tradicional, sempre
restrita a competência do Poder Legislativo para o julgamento das contas gerais da responsabilidade do Che-

fe do Poder Executivo, precedidas de Parecer Prévio do
Tribunal de Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às contas do Chefe do Governo, que não as presta
unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como
responsável geral pela execução orçamentária:
Na mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça
– STJ no Recurso Ordinário de Mandado de Segurança –
ROMS no 11.060 GO (Ministra relatora: Laurita Vaz, julgado em 25 de junho de 2002):
[...]
O conteúdo das contas globais prestadas pelo Chefe do
Executivo é diverso do conteúdo das contas dos administradores e gestores de recurso público. As primeiras demonstram o retrato da situação das ﬁnanças da unidade federativa (União, estados, DF e municípios). Revelam
o cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos
programas governamentais, demonstram os níveis de
endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo
e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação, gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enﬁm,
nos Balanços Gerais prescritos pela Lei 4.320/64. Por isso, é que se submetem ao parecer prévio do Tribunal de
Contas e ao julgamento pelo Parlamento (art. 71, 1 cic.
49, IX da CF/88). (g.n.)
Outra valiosa contribuição sobre o tema é fornecida por
Caldas Furtado quando sugere alguns parâmetros para o
exame das contas de Governo feitos pelos tribunais de
contas e julgamento exercido pelos vereadores (FURTADO, José de Ribamar Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de Governo e contas de gestão. Revista do
Tribunal de Contas da União. Ano 35, nº 109. Brasília:
2007, p.70):
www.tce.es.gov.br

Tratando-se de exame de contas de Governo o que deve ser focalizado não são os atos administrativos vistos isoladamente, mas a conduta do administrador no
exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na concepção das leis orçamentárias (PPA, LDO
e LOA), que foram propostas pelo Poder Executivo e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem alterações,
pelo Legislativo. Aqui perdem importância as formalidades legais em favor do exame da eﬁcácia, eﬁciência e
efetividade das ações governamentais. Importa a avaliação do desempenho do chefe do Executivo, que se reﬂete no resultado da gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial. (g.n.)
Nesse dever constitucional, o prefeito não as presta unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como
responsável geral pela execução orçamentária. Portanto, tais contas devem ser examinadas pelos tribunais de
contas com foco na conduta do Chefe do Executivo no
exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na concepção do PPA, da LDO e da LOA.
Na mesma linha interpretativa seguiu o TCEES quando
editou a Instrução Normativa TC Nº 43, de 5 de dezembro de 2017. A referida instrução deﬁne em seu art. 3º,
“c”, III, as Contas de Governo como um conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza
contábil, ﬁnanceira, orçamentária, patrimonial e operacional, expressando os resultados da atuação governamental, submetido ao TCEES para avaliação da gestão
política do chefe do Poder Executivo e emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado a
efeito pelo Poder Legislativo.
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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O parecer prévio, portanto, deve avaliar o cumprir do orçamento, dos planos de Governo, dos programas governamentais, dos limites impostos aos níveis de endividamento, aos gastos mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal.
Consubstanciam-se, enﬁm, nos balanços gerais, deﬁnidos na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.
Alinhando-se à CF/1988, o art. 29 da Constituição do Estado do Espírito Santo, de 5 de outubro de 1989 dispõe
que a ﬁscalização ﬁnanceira e orçamentária do município será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do
Poder Executivo municipal, na forma da lei.
A Constituição estadual estabelece, ainda, no art. 71, II,
que o controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio
do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete emitir
parecer prévio sobre as contas dos Prefeitos, em até vinte e quatro meses, a contar do seu recebimento.
O art. 1º, III da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de
março de 2012 determina que ao Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do
estado e dos municípios, compete apreciar as contas
prestadas anualmente pelos prefeitos, com a emissão de
parecer prévio no prazo de até vinte e quatro meses a
contar do seu recebimento.
A Lei Orgânica 621/2012, dispõe, ainda, em seu art. 80,
I, II e III, que o parecer prévio sobre as contas de Governo poderá ser pela: aprovação das contas; aprovação
das contas com ressalva, quando ﬁcar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal,
da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais
determinações serão objeto de monitoramento pelo Tri-

bunal; ou pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária,
operacional ou patrimonial.
II.2 – DO RELATÓRIO TÉCNICO 00009/2018-5
INTRODUÇÃO
A Prestação de Contas Anual (PCA), objeto de apreciação neste Processo TC 5111/2017-1, reﬂete a atuação
do chefe do Poder Executivo municipal, no exercício das
funções políticas de planejamento, organização, direção
e controle das políticas públicas, em respeito aos programas, projetos e atividades estabelecidos pelos instrumentos de planejamento aprovados pelo Legislativo municipal, quais sejam: o Plano Plurianual de Investimento,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária
Anual; bem como, em respeito às diretrizes e metas ﬁscais estabelecidas e às disposições constitucionais e legais aplicáveis.
A Prestação de Contas Anual está composta pelas demonstrações contábeis e demais peças e documentos que integram a referida PCA, consolidando as contas das unidades gestoras: Prefeitura Municipal de Cariacica, Câmara Municipal de Cariacica, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, Fundo Municipal de Saúde de Cariacica, Gabinete
do Prefeito de Cariacica, Procuradoria Geral do Município de Cariacica, Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento de Cariacica, Secretaria Municipal de Infraestrutura de Cariacica, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Cariacica, Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente de Cariacica,
Secretaria Municipal de Educação de Cariacica, Secretaria Municipal de Cultura de Cariacica, Secretaria Muniwww.tce.es.gov.br

cipal de Esporte e Lazer de Cariacica, Secretaria Municipal de Controle e Transparência de Cariacica, Secretaria Municipal de Finanças de Cariacica, Fundo Municipal
de Investimentos de Cariacica, Fundo Municipal de Assistência Social de Cariacica, Secretaria Municipal de Defesa Social de Cariacica, Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Economia Solidária de Cariacica, Instituto de
Desenvolvimento do Município de Cariacica, Companhia
de Desenvolvimento de Cariacica.
As contas consolidadas foram objeto de análise pelo(s)
auditor(es) de controle externo que subscreve(m) o presente Relatório Técnico (RT), com vistas à apreciação e à
emissão do parecer prévio que subsidiará o julgamento
da prestação de contas anual do prefeito, pelo Poder Legislativo municipal.
Considerando o resultado da análise do processo sob
apreciação, tem-se a evidenciar o que segue:
FORMALIZAÇÃO
CUMPRIMENTO DE PRAZO
A Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal conforme disposições contidas na Instrução Normativa TC 34/2015, recebida e homologada no sistema
CidadES em 29/04/2017, nos termos do artigo 123 do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013,
inobservando, portanto, o prazo regimental e o art. 68
da Lei 1990/1990 (Lei Orgânica do Município).
Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no
art. 122 e o § 2º do art. 123 do RITCEES, o prazo para
emissão do parecer prévio sobre esta prestação de contas encerra-se em 29/04/2019.
Tendo em vista o descumprimento do prazo legal de enSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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vio da PCA propõe-se a citação do responsável pelo encaminhamento para apresentar suas alegações de defesa, salientando que a entrega fora do prazo gera a possibilidade de aplicação de multa conforme o artigo 135,
inciso VIII da Lei Complementar 621/2012.
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 5408/2015,
elaborada nos termos do § 2º, do artigo 165 da CF/88,
compreendendo as metas e prioridades do município,
dispôs sobre a elaboração da Lei Orçamentária Anual
(LOA), deﬁnindo os programas prioritários de governo e
estabelecendo, dentre outras diretrizes, os riscos e metas ﬁscais a serem observados na execução orçamentária.
Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual do município, Lei
5561/2016, estimou a receita em R$ 741.894.814,00 (setecentos e quarenta e um milhões, oitocentos e noventa
e quatro mil, oitocentos e quatorze reais) e ﬁxou a despesa em R$ 741.894.814,00 (setecentos e quarenta e um
milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e
quatorze reais) para o exercício em análise, admitindo a
abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de R$ 370.947.407,00 (trezentos e setenta mil, novecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e sete reais),
conforme art. 7º da LOA.
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
AUTORIZAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Constatou-se que, no decorrer da execução orçamentária, ocorreram aberturas de créditos adicionais, conforme demonstrado:
Tabela 1): Créditos adicionais abertos no exercício Em R$
1,00

Leis

1/2016
2/2015
5408/2015
5561/2016
Total

Créditos adicio-

Créditos

Créditos adi-

nais suplemen-

adicionais

cionais extra-

tares
44.784.808,00
22.560.033,00
14.628.530,00
86.181.415,00
168.154.786,00

especiais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ordinários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total

Total

44.784.808,00
22.560.033,00
14.628.530,00
86.181.415,00
168.154.786,00

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
De acordo com a dotação inicial e as movimentações de
créditos orçamentários, constata-se que houve alteração
na dotação inicial no valor de R$ 21.859.938,00 conforme segue:
Tabela 2): Despesa total ﬁxada Em R$ 1,00
(=) Dotação inicial (BALORC)
(+) Créditos adicionais suplementares (DEMCAD)
(+) Créditos adicionais especiais (DEMCAD)
(+) Créditos adicionais extraordinários (DEMCAD)
(-) Anulação de dotações (DEMCAD)
(=) Dotação atualizada apurada (a)
(=) Dotação atualizada BALORC (b)
(=) Divergência (c) = (a) – (b)

741.894.814,00
168.154.786,00
0,00
0,00
146.294.848,00
763.754.752,00
763.754.752,00
0,00

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Veriﬁca-se que as fontes para abertura dos créditos adicionais foram as seguintes:
Tabela 3): Fontes de Créditos Adicionais Em R$ 1,00
Anulação de dotações
Excesso de arrecadação
Superávit Financeiro
Operações de Crédito
Anulação de Reserva de Contingência
Recursos sem despesas correspondentes (§8º do art. 166, CF/1988)
Saldo de créditos especiais/extraordinários aberto nos últimos 4 meses
Recursos de Convênios
www.tce.es.gov.br

146.294.848,00
0,00
21.859.938,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

168.154.786,00

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Considerando que a autorização contida na LOA para
abertura de créditos adicionais foi de R$ 370.947.407,00
(trezentos e setenta mil, novecentos e quarenta e sete
mil, quatrocentos e sete reais) e a efetiva abertura foi de
R$ 86.181.415,00 (oitenta e seis mil, cento e oitenta e
um mil, quatrocentos e quinze reais), constata-se o cumprimento à autorização estipulada.
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
4.1.1 Abertura de Créditos Adicionais sem fonte de recursos
Base Normativa: Artigos 40, 41, 42, 43 e 85 da Lei Federal 4.320/1964 e art. 167, inciso V, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Dentre as fontes de recursos utilizadas para a abertura
de créditos adicionais, conforme demonstrado anteriormente, observou-se que foram abertos, com base em superávit ﬁnanceiro de exercício anterior, R$ 21.859.938,00
(vinte e um milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil,
novecentos e trinta e oito reais) de créditos adicionais.
Conforme demonstrativo do superávit ﬁnanceiro, integrante do Balanço Patrimonial (arquivo digital BALPAT),
coluna exercício anterior, o Município possuía de superávit proveniente de exercícios anteriores o montante de
R$ 176.959.671,63 (cento e setenta e seis milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e um
reais e sessenta e três centavos), montante decorrente
da subtração entre Ativo Financeiro e Passivo Financeiro.
Entretanto, deste total, R$ 155.997.874,25 (cento e cinSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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quenta e cinco milhões, novecentos e noventa e sete mil,
oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) são pertinentes ao Instituto de Previdência de Cariacica, os quais possuem destinação especíﬁca, nos termos do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar 101/2000, bem como do art. 1°, inc. III da Lei Federal 9717/98.

correntes e de investimentos, sem que haja comprometimento da capacidade de administrar a dívida existente.

Desta forma, excluindo-se o superávit da autarquia
municipal, o superávit ﬁnanceiro de 2015 era de R$
20.961.797,38 (R$ 176.959.671,63 - R$ 155.997.874,25),
insuﬁcientes para suportar a abertura de créditos adicionais no montante de R$ 21.859.938,00 (vinte e um milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e
trinta e oito reais).

Por seu turno, o resultado nominal possibilita acompanhar a evolução da dívida ﬁscal líquida, indicando a necessidade ou não de ﬁnanciamento do setor público junto a terceiros.

O fato veriﬁcado, portanto, se conﬁgura em indicativo de
irregularidade, uma vez que aponta o descumprimento
das disposições da Lei Federal 4.320/1964 (artigos 40,
41, 42, 43 e 85) e do art. 167, inciso V, da Constituição
da República.

§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas
metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e
montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

Desta forma, cabe ao Agente Responsável esclarecer
quais as fontes de recursos utilizadas para a abertura
dos créditos adicionais demonstrados, bem como encaminhar documentos que comprovem as alegações apresentadas.
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
A política ﬁscal dos entes públicos abrange a administração das receitas, do orçamento e da despesa pública, assim como dos ativos e passivos.
Neste contexto, o resultado primário, obtido pela diferença entre receitas e despesas primárias, tem como objetivo principal indicar a capacidade que o município tem
em gerar receitas suﬁcientes para custear as despesas

As receitas primárias (não-ﬁnanceiras) são as resultantes
basicamente da arrecadação de tributos e prestação de
serviços. As despesas primárias são aquelas necessárias
à prestação dos serviços públicos (deduzidas das despesas ﬁnanceiras).

A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal) estabelece regras em relação às metas de resultados primário e nominal, conforme o §1º do art. 4º:

Consta também do art. 9° a medida corretiva de limitação de empenho quando comprometido o atingimento
das metas estabelecidas na LDO:
Art. 9º Se veriﬁcado, ao ﬁnal de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento
das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação
de empenho e movimentação ﬁnanceira, segundo os critérios ﬁxados pela lei de diretrizes orçamentárias.
O acompanhamento da evolução do cumprimento ou
www.tce.es.gov.br

não das metas estabelecidas na LDO, para os resultados
primário e nominal, é feito por meio do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), na forma estabelecida pela Lei Complementar 101/2000. A meta estabelecida na LDO para resultados primário e nominal do
município e o resultado obtido da execução do orçamento estão detalhados no quadro a seguir:
Tabela 4): Resultados Primário e Nominal Em R$ 1,00
Rubrica
Receita Primária
Despesa Primária
Resultado Primário

Meta LDO
707.495.031,00
742.800.539,00
(35.305.508,00)

Execução
517.100.659,98
514.072.744,66
(3.027.915,32)

Resultado Nominal

(22.105.000,00)

(3.072.252,67)

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
O responsável recebeu pareceres de alerta desta Corte
de Contas, pelo não atingimento de metas previstas conforme consta nos seguintes processos:
- Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária referentes ao 2º, 3º e 4º bimestres de 2016: Processos TC
4421/2016, TC 6977/2016 e TC 9175/2016.
Da análise da Tabela 05, veriﬁcou-se que foi descumprida a meta de resultado nominal. Todavia, apurou-se que
o Município encerrou o exercício com Superávit Orçamentário de R$ 30.595.431,62 (trinta milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos (Tabela 09). Além disso,
apurou-se que não houve déﬁcit ﬁnanceiro no exercício
quando consideradas as fontes de recursos vinculadas e
não vinculadas (Tabela 22, item 7.4.1), motivo pelo qual
sugere-se não citar o gestor pelo descumprimento das
metas.
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Tabela 8): Despesa orçamentária por categoria econômica (consolidado) Em R$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
No que tange às receitas orçamentárias, veriﬁca-se que
houve uma arrecadação de 76,66% em relação à receita prevista:
Tabela 5): Execução orçamentária da receita Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

Especiﬁcação

Dotação Inicial Dotação Atua- Despesas Empelizada
nhadas
Corrente
539.033.864,00 574.085.996,26 487.123.090,07
De Capital
199.391.050,00 184.907.255,74
47.212.705,73
Reserva de Contingência
350.000,00
350.000,00
0,00
Reserva do RPPS
0,00
0,00
0,00
Amortização da Dívida / Reﬁnancia3.119.900,00
4.411.500,00
3.816.637,90
mento
Totais
741.894.814,00 763.754.752,00 538.152.433,70

Despesas Liquidadas
483.003.433,24
46.500.412,16
0,00
0,00
3.816.637,90

Despesas Pagas

533.320.483,30

474.980.188,97
45.818.381,84
0,00
0,00
3.816.637,90
524.615.208,71

A receita orçamentária, segundo a classiﬁcação por categoria econômica, é a que segue:

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016

Tabela 6): Receita Orçamentária por categoria econômica (consolidado) Em R$ 1,00

A execução orçamentária evidencia um resultado superavitário no valor de R$ 30.595.431,62 (trinta milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos), conforme demonstrado a seguir:

Categoria da
Receita
Receita Corrente
Receita de Capital
Recursos
Arrecadados
Em Exercícios
Anteriores
Operações
De Crédito /
Reﬁnanciamento
Totais

Tabela 9): Resultado da execução orçamentária (consolidado) Em R$ 1,00

Previsão
Receitas Realizadas
Atualizada
585.745.841,00
549.987.129,61
156.148.973,00
18.760.735,71
0,00
0,00

Receita total realizada
Despesa total executada (empenhada)
Resultado da execução orçamentária (déﬁcit/superávit)

568.747.865,32
538.152.433,70
30.595.431,62

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016
0,00

0,00

741.894.814,00

568.747.865,32

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
A execução orçamentária consolidada representa
70,46% da dotação atualizada, conforme se evidencia na
tabela a seguir:
Tabela 7): Execução orçamentária da despesa Em R$
1,00
Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
A despesa orçamentária, segundo a classiﬁcação por categoria econômica, é a que segue:

Registre-se que o resultado do RPPS foi deﬁcitário em R$ 1.331.164,04, conforme Balanço Orçamentário da autarquia.
EXECUÇÃO FINANCEIRA
A execução ﬁnanceira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, que, somados ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o exercício seguinte.
Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço Financeiro:
Tabela 10): Balanço Financeiro (consolidado) Em R$ 1,00
Saldo em espécie do exercício anterior
Receitas orçamentárias
Transferências ﬁnanceiras recebidas
Recebimentos extraorçamentários
Despesas orçamentárias
Transferências ﬁnanceiras concedidas
Pagamentos extraorçamentários
Saldo em espécie para o exercício seguinte

218.627.155,09
568.747.865,32
383.482.285,33
323.423.379,32
538.152.433,70
383.455.923,12
334.101.446,77
238.570.881,47

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016
www.tce.es.gov.br
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Destaca-se, a seguir, o saldo contábil das disponibilidades apresentado nos termos de veriﬁcação:
Tabela 11): Disponibilidades Em R$ 1,00
Unidades gestoras
Câmara Municipal de Cariacica
Fundo Municipal de Assistência Social de Cariacica
Fundo Municipal de Investimentos de Cariacica
Fundo Municipal de Saúde de Cariacica
Gabinete do Prefeito de Cariacica
Instituto de Desenvolvimento do Município de Cariacica
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Cariacica
Procuradoria Geral do Município de Cariacica
Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Economia Solidária de Cariacica
Secretaria Municipal de Controle e Transparência
de Cariacica
Secretaria Municipal de Cultura de Cariacica
Secretaria Municipal de Defesa Social de Cariacica
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente de Cariacica
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
de Cariacica
Secretaria Municipal de Educação de Cariacica
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Cariacica
Secretaria Municipal de Finanças de Cariacica
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento
de Cariacica
Secretaria Municipal de Infraestrutura de Cariacica
Companhia de Desenvolvimento de Cariacica
Total (TVDISP por UG)
Total (TVDISP Consolidado)
Divergência

Saldo
81.395,60
8.178.762,48
454.134,11
16.899.516,19
2.282,27
22.120,57
156.694.863,92
318,25
777.830,55
1.115,84
42.574,39
201.672,46
4.167.154,92
1.393.665,99
3.827.797,87
530.729,21
6.981.595,69
10.820,04
38.302.581,12
2.318,99
238.573.250,46
238.570.881,47
2.368,99

TVDISP Consolidado identiﬁcou-se uma divergência no
montante de R$ 2.368,99 (dois mil, trezentos e sessenta
e oito reais e noventa e nove centavos).
O arquivo digital TVDISP consolidado não evidenciou
todas as UG’s, razão pela qual se apurou a divergência
apontada na tabela acima. Considerando-se que o referido relatório é um instrumento acessório, cuja divergência não causou prejuízo à análise das contas de governo,
sugere-se não citar o gestor, devendo-se recomendar o
correto preenchimento do referido arquivo na próxima
prestação de contas, a ﬁm de que o mesmo represente
o somatório das disponibilidades das unidades gestoras
do Município.
EXECUÇÃO PATRIMONIAL
As alterações quantitativas, decorrentes de transações
que aumentam ou diminuem o patrimônio público, provocam alterações nos elementos patrimoniais, reﬂetindo em resultados aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido.
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia um resultado patrimonial deﬁcitário no valor de
R$ 70.527.983,65 (setenta milhões, quinhentos e vinte e
sete mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e
cinco centavos). Dessa forma, o resultado das variações
patrimoniais quantitativas reﬂetiu negativamente no patrimônio do município.
Na tabela seguinte, evidenciam-se, sinteticamente, as
variações quantitativas ocorridas no patrimônio:

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas

Tabela 12): Síntese da DVP (consolidado) Em R$ 1,00

Anual/2016

Variações Patrimoniais Aumentativas
(VPA)
Variações Patrimoniais Diminutivas
(VPD)

Do confronto entre os Termos de Veriﬁcação de Disponibilidades por Unidades Gestoras e o arquivo digital

www.tce.es.gov.br

1.113.957.694,40
1.184.485.678,05

Resultado Patrimonial do período

-70.527.983,65

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente,
é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.
Essa demonstração contábil permite o conhecimento da
situação patrimonial da entidade pública por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação.
Apresenta-se, na tabela seguinte, a situação patrimonial
do município, no encerramento do exercício em análise:
Tabela 13): Síntese do Balanço Patrimonial (consolidado)
Em R$ 1,00
Especiﬁcação
Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido

2016
247.885.763,81
963.155.543,99
19.920.954,25
378.228.670,00
812.891.683,55

2015
237.737.941,42
804.471.186,73
31.410.690,09
127.378.770,86
883.419.667,20

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Demonstra-se, a seguir, o resultado ﬁnanceiro apurado
no “Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes – Lei 4.320/1964” do Balanço Patrimonial e no
Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro (Fonte de
Recursos):
Tabela 14): Resultado ﬁnanceiro Em R$ 1,00
Especiﬁcação
Ativo Financeiro (a)
Passivo Financeiro (b)
Resultado Financeiro
apurado no BALPAT (c) =
(a) – (b)

2016
2015
239.175.017,46 223.121.803,88
24.813.716,02 46.162.132,25
214.361.301,44 176.959.671,63

Segunda-feira, 8 de outubro de 2018

147

ATOS DO PLENÁRIO
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Resultado Financeiro por
Fonte de Recursos (d)
Divergência (c) – (d)

5.621.724,96 -4.706.129,13
208.739.576,48 181.665.800,76
214.361.301,44 176.959.671,63
0,00

0,00

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
O superávit ﬁnanceiro, representado pela diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura
de créditos adicionais, desde que observadas as correspondentes fontes de recursos, na forma do artigo 43, da
Lei 4.320/1964. Convém anotar que do superávit de R$
214.361.301,44 (duzentos e quatorze milhões, trezentos
e sessenta e um mil, trezentos e um reais e quarenta e
quatro centavos), R$155.997.874,25 (cento e cinquenta
e cinco milhões, novecentos e noventa e sete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)
são pertinentes ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica.
Ademais, veriﬁca-se que a movimentação dos restos a
pagar, processados e não processados, evidenciada no
Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a seguinte:
Tabela 15): Movimentação dos restos a pagar Em R$ 1,00
Restos a Pagar
Saldo Final do
Exercício anterior
Inscrições
Pagamentos
Cancelamentos
Outras baixas
Saldo Final do
Exercício atual

Processados
17.324.622,14

Não Processados
19.454.483,08

Total Geral
36.779.105,22

8.705.274,59
14.611.680,87
2.305.134,08
0,00
9.113.081,78

4.831.950,40
9.833.675,33
8.880.090,14
0,00
5.572.668,01

13.537.224,99
24.445.356,20
11.185.224,22
0,00
14.685.749,79

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas

duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e doze reais e
vinte e cinco centavos.

Anual/2016
GESTÃO FISCAL
DESPESAS COM PESSOAL
Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo
19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000.
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao estabelecer normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão ﬁscal, disciplinou, em seus artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal
pelos Poderes e Entes da Federação.
Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro Nacional:
A despesa total com pessoal compreende o somatório
dos gastos do Ente da Federação com ativos, inativos e
pensionistas, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações
que extrapolem os dispositivos legais.
O limite referencial para as despesas com pessoal é aplicado em relação à Receita Corrente Líquida (RCL), que
por sua vez, segundo deﬁnição da Secretaria do Tesouro Nacional:
É o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes
do ente da Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.
Apurou-se a RCL do município, no exercício de 2016, que
conforme planilha APÊNDICE A deste relatório, totalizou
R$ 527.253.612,25 (quinhentos e vinte e sete milhões,
www.tce.es.gov.br

Constatou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas, que as despesas com pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram 46,69% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na planilha
APÊNDICE B, sintetizada na tabela a seguir:
Tabela 16): Despesas com pessoal – Poder Executivo Em
R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com pessoal em relação à RCL

Valor
527.253.612,25
246.151.986,86
46,69%

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Conforme se observa da tabela anterior foram cumpridos os limites legal e prudencial (limite legal = 54% e prudencial = 51,3%).
No que se refere às despesas totais com pessoal, consolidando o Poder Executivo com o Poder Legislativo, constatou-se que essas despesas atingiram 49,42% em relação à receita corrente líquida, conforme demonstrado
na planilha APÊNDICE C deste relatório, e evidenciado
resumidamente na tabela a seguir:
Tabela 17): Despesas com pessoal consolidadas Em R$
1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
527.253.612,25
Despesas totais com pessoal
260.580.025,51
% das despesas totais com pessoal em re49,42%
lação à RCL

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Anual/2016
Conforme se observa da tabela anterior, considerando
as despesas consolidadas, foram cumpridos o limite legal de 60% e o limite prudencial de 57%.
DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº
101/2000; e art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a
Resolução 40/2001 do Senado Federal, a dívida consolidada ou fundada, para ﬁns ﬁscais, corresponde ao montante total das obrigações ﬁnanceiras, apurado sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da administração direta e entre estes e as entidades da administração indireta), assumidas: a) pela realização de operações
de crédito com a emissão de títulos públicos, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses (dívida mobiliária); b) pela realização de operações de crédito em
virtude de leis, contratos (dívida contratual), convênios
ou tratados, para amortização em prazo superior a 12
(doze) meses; c) com os precatórios judiciais emitidos a
partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos; e,
d) pela realização de operações de crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que tenham constado como receitas no orçamento.
A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa o
montante da dívida consolidada deduzido o saldo relativo aos haveres ﬁnanceiros (disponibilidade de caixa e
demais haveres ﬁnanceiros).
No uso de suas competências constitucionais (artigo 52
da CF/88), o Senado Federal editou a Resolução 40/2001,

disciplinado que a dívida consolidada líquida dos municípios não poderá exceder a 1,2 vezes a receita corrente líquida.
Com base nos demonstrativos contábeis integrantes da
prestação de contas anual do município, ao ﬁnal do exercício em análise, a dívida consolidada líquida representou 0% da receita corrente líquida, conforme se demonstra na tabela a seguir:
Tabela 18): Dívida consolidada líquida Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Dívida consolidada
56.209.191,15
Deduções
(81.386.814,76)
Dívida consolidada líquida
0,00
Receita corrente líquida - RCL
527.253.612,25
% da dívida consolidada líquida sobre a
0,00
RCL

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Portanto, a dívida consolidada líquida não extrapolou o
limite previsto (120% da receita corrente líquida), estando em acordo com a legislação supramencionada.

to mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive
com o uso de derivativos ﬁnanceiros.
As operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias, por sua vez, são deﬁnidas pela LRF como
operações de crédito destinadas a atender insuﬁciência
de caixa durante o exercício ﬁnanceiro.
A Constituição da República outorgou a competência ao
Senado Federal para dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno dos
municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal (artigo 52).
O Senado Federal editou a Resolução 43/2001, dispondo sobre os limites para a contratação das operações de
crédito pelos municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, conforme
art. 7°.
Para os municípios, restou deﬁnido que as operações de
crédito interno e externo devem limitar-se a:

OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE GARANTIAS

16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida para o montante global das operações realizadas em um
exercício ﬁnanceiro;

Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000;
Lei Federal 4.595/1964; art. 7º, inciso I, e art. 10 da Resolução do Senado Federal nº 43/2001; e art. 167, III da
Constituição Da República /1988; Art. 55, inciso I, alínea
“c”; e art. 40, §1º, da Lei Complementar 101/2000.

11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida para o comprometimento anual com
amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar.

Segundo o inciso III, do artigo 29, da Lei de Responsabilidade Fiscal, operações de crédito são compromissos
ﬁnanceiros assumidos em razão de mútuo, abertura de
crédito, emissão e aceite de título, aquisição ﬁnanciada
de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamen-

Quanto à concessão de garantias, o Senado Federal estabeleceu como limite para o saldo global das garantias
concedidas pelos municípios, o máximo de 22% (vinte e
dois por cento) da receita corrente líquida, conforme artigo 9º da Resolução 43/2001. Como exceção, permitiu
que esse montante poderá ser elevado para 32% (trinta

www.tce.es.gov.br
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e dois por cento) da receita corrente líquida, desde que,
cumulativamente, quando aplicável, o garantidor:
Não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte
e quatro) meses, a contar do mês da análise, quaisquer
garantias anteriormente prestadas;
Esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida,
deﬁnido na Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal;
Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal previstos na Lei Complementar nº 101, de 2000;
Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado
com a União, nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.
Quanto às Operações de Crédito por Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO), o Senado Federal deﬁniu,
conforme artigo 10 da Resolução 43/2001, que o saldo
devedor dessas operações não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observando-se ainda, as
disposições contidas nos artigos 14 e 15 daquela resolução.
Apresenta-se, nas tabelas a seguir, com base nas demonstrações contábeis que integram a prestação de
contas, os montantes e limites de operações de crédito
contratadas pelo município, apurados ao ﬁnal do exercício em análise:
Tabela 19): Operações de crédito (Limite 16% RCL) Em
R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
527.253.612,25
Montante global das operações de crédito
0,00
% do montante global das operações de
crédito sobre a RCL

Amortização, juros e demais encargos da dívida
% do comprometimento anual com amortização, juros e encargos da dívida sobre a
RCL

0,00
_

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Tabela 20): Garantias concedidas (Limite 22% RCL) Em
R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
527.253.612,25
Montante global das garantias concedidas
0,00
% do montante global das garantias concedidas sobre a RCL

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Tabela 21): Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL)
Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
527.253.612,25
Montante global das operações de crédi0,00
to por antecipação de receitas orçamentárias - ARO
% do montante global das operações de
crédito por antecipação de receitas orçamentárias sobre a RCL

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
De acordo com os demonstrativos encaminhados não foram extrapolados, no exercício, os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução do
Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e
no art. 167 da Constituição da República, bem como não
houve concessão de garantias ou recebimento de contragarantias.
www.tce.es.gov.br

OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELO TITULAR DO PODER NO
ÚLTIMO ANO DE SEU MANDATO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos
a Pagar
O passivo ﬁnanceiro das entidades públicas é composto de valores devidos cujo pagamento independe de autorização orçamentária, uma vez que a obrigação já passou pelo orçamento – restos a pagar – ou não está atrelado ao orçamento, como as consignações e depósitos
de terceiros.
Restos a Pagar são as despesas legalmente empenhadas
pelo ente público, mas não pagas. A Lei 4.320/1964 conceitua e classiﬁca os restos a pagar da seguinte forma,
em seu art. 36:
Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.
Os restos a pagar processados são aqueles cujo serviço
foi prestado ou o material adquirido foi entregue pelo
fornecedor contratado, estando a despesa liquidada e
em condições legais para o pagamento.
Os restos a pagar não processados são aqueles cujo empenho foi legalmente emitido, porém o objeto adquirido
ainda não foi entregue, ou o serviço correspondente ainda não foi prestado pelo fornecedor, estando, portanto,
pendente de regular liquidação e pagamento.
A Secretaria do Tesouro Nacional traz o seguinte conceito para os restos a pagar processados e não processados:
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
São considerados processados os Restos a Pagar referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos para o
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi veriﬁcado. Os Restos a Pagar Processados não devem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração
não poderá deixar de cumprir com a obrigação de pagar.
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
São considerados não processados os empenhos de contrato e convênios que se encontram em plena execução,
não existindo o direito líquido e certo do credor. Dessa
forma, no encerramento do exercício a despesa orçamentária que se encontrar empenhada, mas ainda não
paga será inscrita em restos a pagar não processados.
Quanto à execução da despesa orçamentária, da qual se
origina os restos a pagar, a LRF estabelece expressamente a necessidade de vinculação dos recursos à ﬁnalidade especíﬁca, conforme parágrafo único do art. 8º da Lei
Complementar 101/2000:
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.
Nesse sentido, consta do Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, o Demonstrativo
da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Anexo
5), que tem como propósito dar transparência ao montante disponível para ﬁns da inscrição em Restos a Pagar
de despesas não liquidadas, evidenciando a disponibilidade de caixa líquida para cada um dos recursos vinculados (art. 55 da LRF).
O demonstrativo também possibilita a veriﬁcação do
cumprimento do art. 42 da LRF, de forma que no último
ano de mandato da gestão administrativo-ﬁnanceira de

cada órgão referido no art. 20 da mesma lei haja suﬁciente disponibilidade de caixa para cobrir as obrigações
de despesa contraídas.
Desta forma, com base nos preceitos legais e regulamentares anteriormente mencionados, e ainda, considerando-se as informações encaminhadas pelo responsável
em sua prestação de contas, veriﬁcou-se que as informações pertinentes ao Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo (2º semestre ou 3º quadrimestre
de 2016) são as que seguem:
Tabela.
Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Da tabela 22 veriﬁcou-se que houve insuﬁciência de disponibilidade de caixa nas fontes Educação – Recursos
Próprios e Outros Recursos, entretanto, o saldo de disponibilidade de caixa líquida na fonte Não Vinculadas foi
suﬁciente para a cobertura.
Ressalte-se que foram consideradas as despesas lançadas em despesas de exercícios anteriores em 2017 (R$
3.177.685,98), bem como as consignações e depósitos
(R$ 10.196.566,23), perfazendo R$ 13.374.252,21 (coluna Demais Obrig. Financ.).
Diante do exposto, não há evidências do descumprimento dos arts. 42 e 55 da LRF.
AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL PELO TITULAR DO
PODER NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE SEU MANDATO
A Lei Complementar 101/2000 estabeleceu na seção II,
subseção II, questões acerca da despesa com pessoal e
de seu controle total:
Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque auwww.tce.es.gov.br

mento da despesa com pessoal e não atenda:
I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1º do art.
169 da Constituição;
II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato
de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao ﬁnal do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no
art. 20.
Assim, uma vez que o exercício em discussão nestes autos refere-se ao ﬁnal de mandato do titular do Poder Executivo Municipal, necessário que seja avaliada a mencionada disposição estabelecida no parágrafo único do art.
21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Para tanto, mister demonstrar a forma como esta Corte de Contas dá interpretação ao mencionado dispositivo. Por meio do Processo TC 6.955/2008, foi enfrentada
esta matéria e o Plenário desta Corte de Contas ﬁrmou
entendimento externado no Parecer Consulta 001/2012,
publicado no Diário Oﬁcial do Estado de 25/01/2012, de
onde se extrai:
Já o preceito contido no parágrafo único do referido art.
21, além do cunho de moralidade pública implícito no
citado dispositivo legal, visa coibir a prática de atos de
favorecimento relacionados com os quadros de pessoal, mediante concessões em ﬁnal de mandato (contratações, nomeações atribuição de vantagens etc.), no sentido de evitar o crescimento das despesas de pessoal, o
conseqüente comprometimento dos orçamentos futuros e a inviabilização das novas gestões. 14. EntretanSegunda-feira, 8 de outubro de 2018

151

ATOS DO PLENÁRIO

to, apesar de ser direcionado a todos os administradores públicos, o citado dispositivo, da mesma forma que
o caput do artigo 21, não pode ser interpretado literalmente, sob pena de inviabilizar a administração nos últimos 180 dias da gestão de seus dirigentes, uma vez
que, se assim fosse, nesse período, estariam impedidos
de realizar qualquer tipo de ato que resultasse aumento de despesa. Dessa forma, considerando que o objetivo da norma contida no Parágrafo único do art. 21 da
Lei Complementar nº 101/2000 é assegurar a moralidade pública, não pode ela atingir as ações dos administradores voltadas para o atingimento das metas previstas
no planejamento do órgão. 15. Assim, para que haja a
incidência da vedação prevista no mencionado dispositivo legal, com a consequente nulidade dos atos, é necessário que estes se apresentem conjugados dos seguintes
pressupostos: resultar aumento da despesa com pessoal, reﬂetir ato de favorecimento indevido e ser praticado
nos 180 dias que antecedem o ﬁnal do mandato. 16. Como consequência lógica, a nulidade prevista deixa de incidir sobre os atos de continuidade administrativa que,
guardando adequação com a lei orçamentária anual, sejam objeto de dotação especíﬁca e suﬁciente, ou que estejam abrangidos por crédito genérico, de forma que, somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas
e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício, com compatibilidade com o Plano Plurianual e a
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias [grifo nosso]. [...]
Isto posto, conclui-se que a concessão de abono pecuniário pela Câmara Municipal a servidores efetivos, comissionados, contratados temporariamente, cedidos e inativos, pode acontecer por meio de lei em sentido estrito/

formal, de iniciativa da respectiva casa, aprovada mesmo durante o período de 180 dias, observados os limites previstos no art. 20, da LRF, bem como o estabelecido no art. 16 do mesmo diploma legal e no art. 169, §
1º, da CF.”

dores.

No intuito de avaliar se houve aumento de despesas nos
últimos 180 dias (de 05 de julho até ﬁnal do exercício) do
mandato do Prefeito Municipal, foi analisada a informação das folhas de pagamento referentes às competências de junho a dezembro do exercício em análise, de onde se apurou:

Como resultado, depreende-se que não há evidências de
descumprimento do art. 21, § único da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme entendimento desta Corte de
Contas.

Tabela 22): Quantitativo de servidores – Poder Executivo (FOLRGP)
Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Tabela 23): Quantitativo de servidores – Poder Executivo (FOLRPP)
Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Veriﬁcou-se na Tabela 24 (Quantitativo de servidores –
Poder Executivo - FOLRPP) que houve um incremento de
210 no número de servidores nos últimos 180 dias do
mandato do prefeito, fato que, em princípio, poderia representar descumprimento do art. 21, § único da Lei de
Responsabilidade Fiscal, conforme entendimento desta
Corte de Contas.
Por outro lado, todavia, identiﬁcou-se na Tabela 23 Quantitativo de servidores – Poder Executivo – FOLRGP
um decréscimo de 778 servidores, motivo pelo qual, no
total não há aumento no número de servidores municipais, e sim decréscimo em um montante de 568 serviwww.tce.es.gov.br

Quanto aos valores dispendidos com folha de pagamentos, apesar dos indícios de equívo no registro do 13º salário, também não há evidências de aumento entre junho e dezembro de 2016.

RENÚNCIA DE RECEITA
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a renúncia de receita, estabeleceu que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária,
da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos
dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas
de resultados ﬁscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias;
Estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
O artigo 4º da LRF estabelece que o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve integrar o Anexo de Metas
Fiscais, o qual deve conter, dentre outros demonstratiSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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vos, o da estimativa e compensação da renúncia de receita e o da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.
Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão da
renúncia de receita, tem por objetivo tornar transparentes os requisitos exigidos para a concessão ou ampliação
dos benefícios de natureza tributária.
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei
5408/2015 – Demonstrativo VII) e a Lei Orçamentária
Anual do município (Lei 5561/2016), aprovadas para o
exercício sob análise, constata-se a inexistência de previsão para beneﬁciar instituições com renúncia de receita.
GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da República/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da
República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional
53/2006).
Por determinação da Constituição da República, os municípios devem aplicar, anualmente, nunca menos de
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, e
devem destinar, ainda, não menos do que 60% dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação (Fundeb) para o pagamento dos
proﬁssionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.
Avaliou-se, com base na documentação que integra a

prestação de contas anual, que o município, no exercício
em análise, aplicou 28,16% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme
planilha de apuração, APÊNDICE D deste relatório, resumidamente demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 24): Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Receitas provenientes de impostos
Receitas provenientes de transferências
Base de cálculo para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino
Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino
% de aplicação

Valor
94.516.755,68
213.610.578,04
308.127.333,72
86.780.489,22
28,16%

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Quanto à destinação de recursos para pagamento dos
proﬁssionais do magistério da educação básica em efetivo exercício, constatou-se, com base na documentação
que integra a prestação de contas anual, que o município
destinou 92,21% das receitas provenientes do Fundeb,
conforme demonstrado na planilha de apuração, APÊNDICE D, apresentado resumidamente na tabela a seguir:
Tabela 25): Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Receitas líquidas provenientes do FUNDEB
Valor destinado ao pagamento dos
proﬁssionais do magistério
% de aplicação

Valor
132.349.236,96
122.042.529,99
92,21%

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
www.tce.es.gov.br

Portanto, o município cumpriu com os limites mínimos
constitucionais relacionados à educação. Acrescente-se
que foi cumprido o art. 222 da lei orgânica municipal, o
qual determina a aplicação de no mínimo 27% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº
29/2000).
A Emenda Constitucional 29/2000 acrescentou artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para assegurar os recursos mínimos para o ﬁnanciamento
das ações e serviços públicos de saúde, estabelecendo a
obrigatoriedade de aplicação mínima, pelos entes da federação, de recursos provenientes de impostos e transferências, em ações e serviços públicos de saúde.
Deﬁniu, no § 3º no artigo 198 da CF/88, que lei complementar estabeleceria:
Os percentuais mínimos das receitas de impostos e
transferências a serem aplicados, anualmente, pela
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à
saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos
Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais;
As normas de ﬁscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital
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e municipal; e
As normas de cálculo do montante a ser aplicado pela
União.
Em 13 de janeiro de 2012, foi editada a Lei Complementar 141, regulamentando o § 3º do art. 198 da Constituição da República, estabelecendo os valores mínimos a
serem aplicados anualmente pelos Municípios em ações
e serviços públicos de saúde; os critérios de rateio dos
recursos de transferências para a saúde e as normas de
ﬁscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo; e a transparência, visibilidade, ﬁscalização, avaliação e controle da aplicação dos
recursos destinados à saúde.
Em relação à aplicação mínima de recursos, restou estabelecido, pelo artigo 7º, que os municípios e o Distrito
Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos
recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição
da República.
Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município, no exercício em análise, aplicou 17,70% da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferências, em ações e serviços públicos de saúde, conforme
demonstrado na planilha de apuração, APÊNDICE E deste relatório, e evidenciado resumidamente na tabela a
seguir:

Receitas provenientes de impostos
Receitas provenientes de transferências
Base de cálculo para aplicação em ações e
serviços públicos de saúde
Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde
% de aplicação

94.516.755,68
213.610.578,04
308.127.333,72
54.542.104,46
17,70%

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo
constitucional previsto para a saúde.
AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
A Lei 11.494/2007 regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação (Fundeb) e atribuiu
aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social a
competência ﬁscalizatória sobre esses recursos.
Esses conselhos, no âmbito dos municípios, são colegiados compostos por, no mínimo, nove membros, sendo:
2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal,
dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de
Educação ou órgão educacional equivalente;
1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
1 (um) representante dos diretores das escolas básicas
públicas;
1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;

sica pública, sendo um deles indicado pela entidade de
estudantes secundaristas.
O portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) resumiu as funções dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, conforme segue:
A escolha dos representantes dos professores, diretores,
pais de alunos e servidores das escolas deve ser realizada pelos grupos organizados ou organizações de classe que representam esses segmentos e comunicada ao
chefe do Poder Executivo para que este, por ato oﬁcial,
os nomeie para o exercício das funções de conselheiros.
A atividade dos conselhos do FUNDEB soma-se ao trabalho das tradicionais instâncias de controle e ﬁscalização
da gestão pública. Entretanto, o conselho do FUNDEB
não é uma nova instância de controle, mas sim de representação social, não devendo, portanto, ser confundido com o controle interno (executado pelo próprio Poder Executivo), nem com o controle externo, a cargo do
Tribunal de Contas, na qualidade de órgão auxiliar do Poder Legislativo, a quem compete a apreciação das contas
do Poder Executivo.
O controle exercido pelos conselhos do FUNDEB representa a atuação da sociedade, que pode apontar falhas
ou irregularidades eventualmente cometidas, para que
as autoridades constituídas, no uso de suas prerrogativas legais, adotem as providências que cada caso venha
a exigir.
Entre as atribuições dos conselhos do FUNDEB, estão:

Tabela 26): Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde Em R$ 1,00

2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação
básica pública;

Acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e
a aplicação dos recursos do FUNDEB;

Destinação de recursos

2 (dois) representantes dos estudantes da educação bá-

Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária

Valor
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anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação;
Supervisionar a realização do censo escolar anual;
Instruir, com parecer, as prestações de contas a serem
apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas. O parecer deve ser apresentado ao Poder Executivo respectivo em até 30 dias antes do vencimento do prazo para apresentação da prestação de contas ao Tribunal; e
acompanhar e controlar a execução dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolar e do Programa de Apoio aos
Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, veriﬁcando os registros contábeis e os
demonstrativos gerenciais relativos aos recursos repassados, responsabilizando-se pelo recebimento e análise
da prestação de contas desses programas, encaminhando ao FNDE o demonstrativo sintético anual da execução físico-ﬁnanceira, acompanhado de parecer conclusivo, e notiﬁcar o órgão executor dos programas e o FNDE
quando houver ocorrência de eventuais irregularidades
na utilização dos recursos.
Avaliou-se o parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, que integra
a prestação de contas anual do município, emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício em análise, e constatou-se que o colegiado concluiu pela aprovação das contas.
AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAUDE
A Lei Complementar 141/2012 atribuiu aos Conselhos
de Saúde a competência para avaliar, a cada quadrimestre, o relatório consolidado do resultado da execução

orçamentária e ﬁnanceira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução daquela Lei Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações
respectivas, encaminhando ao Chefe do Poder Executivo
do respectivo ente da Federação as indicações para que
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. (LC
141/2012, art. 41).
A LC 141 estabeleceu, ainda, que o gestor do SUS em cada ente da Federação deve elaborar relatório detalhado
referente ao quadrimestre anterior, contendo, no mínimo, as informações apresentadas a seguir:
Montante e fonte dos recursos aplicados no período;
Auditorias realizadas ou em fase de execução no período
e suas recomendações e determinações;
Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em
seu âmbito de atuação.
No § 1º do artigo 36, determinou-se aos entes da Federação, a obrigatoriedade de comprovação de elaboração
do relatório detalhado referido anteriormente, mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao
da execução ﬁnanceira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas na Lei Complementar.
A Instrução Normativa TC 34/2015 disciplinou a obrigatoriedade de envio do Parecer do Conselho de Fiscalização sobre a prestação de contas dos recursos aplicados em ações e serviços públicos de saúde, na forma dos
artigos 34 a 37 da Lei Complementar Federal 141/2012.
www.tce.es.gov.br

Avaliou-se o documento que foi encaminhado como parecer do Conselho Municipal de Saúde, emitido sobre a
prestação de contas relativa ao exercício em análise, e
constatou-se que o colegiado concluiu pela aprovação
das contas.
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
9.1 Repasse de duodécimos à Câmara Municipal em excesso ao Limite Constitucional.
Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §
2º, da Constituição da República/1988.
A Constituição da República de 1988 disciplinou sobre os
municípios, no Capítulo IV, do Título III, que trata da organização do Estado.
Em seu artigo 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder Legislativo, estabeleceu, dentre outras condições, o
limite máximo para despesas totais do Poder Legislativo
e o limite máximo de gastos com a folha de pagamentos,
incluindo o subsídio dos vereadores.
Com base na documentação que integra a prestação de
contas, apuraram-se os valores transferidos pelo Poder
Executivo ao Poder Legislativo, a título de duodécimo
(planilha detalhada APÊNDICE F deste relatório), no decorrer do exercício em análise, conforme demonstrado
sinteticamente na tabela a seguir:
Tabela 27): Transferências para o Poder Legislativo Em
R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita tributária e transferências – 2015 344.563.553,26
(Art. 29-A CF/88)
% máximo para o município
5%
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Valor máximo permitido para transferência
(A)
Valor efetivamente transferido (B)
Aplicação em Excesso ao Limite Constitucional (C) = (A) – (B)

17.228.177,66
17.492.507,52
264.329,86

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Portanto, veriﬁcou-se, da tabela acima, que o limite
constitucional não foi cumprido.
Em análise do Balanço Financeiro (arquivo digital BALFIN), identiﬁcou-se a presença da seguinte Nota Explicativa:
“1 - NO ANO DE 2016 FOI REPASSADO DUODECIMO NO
VALOR DE R 1731934188 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA COM BASE NA RECEITA DE 2015 QUE
COMPOE A BASE DE CALCULO PARA OS REPASSES DE
2016 R34572343920 APUROU SE AO FINAL QUE O MUNICIPIO REPASSOU 501 OU SEJA 01 ACIMA DO LIMITE
CONSTITUCIONAL DE 5 O EQUIVALENTE A R 3316992POREM A CAMARA MUNICIPAL DEVOLVEU R 20000000
DO REPASSE RECEBIDO PARA A PREFEITURA A DEVOLUCAO FOI FEITA ATRAVES DE DESCONTO NO PAGAMENTO DO DUODECIMO CONTABILIZADO NA CONTA CONTABIL 451120400101 RECURSOS DEVOLUCAO DUODECIMO
TAL MEDIDA FOI NECESSARIA PARA QUE A PREFEITURA
ARCASSE COM UM DEBITO DE INSS DE COMPETENCIA
DA CAMARA QUE ESTAVA GERANDO PREJUIZOS AO MUNICIPIO UMA VEZ QUE IMPEDIA A EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL”.
Em análise do Balancete de Veriﬁcação encaminhado (arquivo digital BALVER), constatou-se que realmente ocorreu em 2016 a devolução do montante de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) pela Câmara Municipal, consoante

Notas Explicativas constantes no Balanço Financeiro, a
qual foi registrada na conta contábil 451120400101 - Recursos Devolução Duodécimo.
Em que pese a comprovação da devolução no próprio
exercício de 2016, registrou-se um excesso ao Limite
Constitucional correspondente a R$ 64.329,86 (sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta e
seis centavos). A situação apontada requer a citação do
responsável para apresentar alegações de defesa, acompanhadas de documentos de prova.
Indicativo de irregularidade
remuneração de agentes políticos EM DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
Base Normativa: arts. 37, incisos X e XI, 29, inciso V, e 39,
§ 4º da Constituição da República.
A Lei Municipal 4.965/2013 ﬁxou os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito, para a legislatura 2013/2016, em
R$ 12.385,00 e R$ 8.113,00, respectivamente.
Consultando o site da Câmara Municipal foi encontrada a informação sobre aprovação do PL 36/2014 (http://
www.camaracariacica.es.gov.br/noticia/ler/858/aprovado-reajuste-salarial-para-os-servidores-da-prefeitura-de-cariacica), aprovado em 17/09/2014, concedendo
reajuste de 4% aos servidores do município.
Por seu turno, a lei 5.412/2015 concedeu reajuste de
3% aos servidores municipais, a partir do dia 1º de
maio/2015. Não foi localizada nenhuma outra lei.
Desta forma, os vencimentos possíveis de serem pagos em 2016 eram de R$ 13.266,81 para o prefeito e R$
8.690,65 ao Vice-prefeito.
Porém, em consulta ao site transparência do município
www.tce.es.gov.br

(http://transparencia.cariacica.es.gov.br/Pessoal), veriﬁcou-se que em 2016 o vice-prefeito, Bruno Polez Coelho, recebeu mensalmente R$ 9.097,71; e o prefeito, R$
13.888,22. Portanto, houve um excedente pago, nos 12
meses de 2016, de R$ 7.456,90 ao prefeito e R$ 6.931,75
ao Vice, o que totaliza em 2016 R$ 14.388,64 de pagamento indevido, equivalentes a 4.871,0665 VRTE, passíveis de ressarcimento.
Desta forma, propomos a citação do prefeito para apresentar alegações de defesa acompanhadas de documentos probantes, alertando-o sobre a possibilidade de ressarcimento, bem como de abertura de processo especíﬁco para este ﬁm.
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
A Constituição Federal, em seu artigo 74, determina que
deverá ser mantido pelos Poderes sistemas de controle
interno, estabelecendo conteúdo mínimo que este controle deverá ter como objeto, conforme exposto a seguir:
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a ﬁnalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eﬁcácia e eﬁciência, da gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais
e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
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institucional.
No parágrafo primeiro, ﬁcou estabelecido que “os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela
darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena
de responsabilidade solidária”.
Por meio da Resolução 227/2011, alterada pela Resolução 257/2013, esta Corte de Contas dispôs sobre a criação, implantação, manutenção e ﬁscalização do Sistema
de Controle Interno da Administração Pública, aprovando também o “Guia de orientação para implantação do
Sistema de Controle Interno na Administração Pública”, e
estabelecendo prazos para que os jurisdicionados atendessem aos comandos regulamentadores.
Consta da Instrução Normativa TC 34/2015 previsão para
encaminhamento, pelo prefeito, da seguinte documentação correlata:
- Relatório de avaliação do cumprimento do plano de
ação para implantação do Sistema de Controle Interno
(Art. 3º, § 3º, da Resolução TC nº 227/2011);
- Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, assinado por seu responsável, contendo os elementos previstos no Anexo II,
Tabela 5, desta Instrução Normativa. (Art. 76, § 3º da LC
nº 621/2012 c/c artigo 122, § 5º do RITCEES, aprovado
pela Resolução TC nº 261/2013 e c/c artigo 4º da Resolução TC nº 227/2011);
- Pronunciamento expresso do chefe do poder atestando
ter tomado conhecimento das conclusões contidas no
parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2011.

Com base nos documentos encaminhados, constata-se
que o sistema de controle interno foi instituído pela Lei
municipal 4927/2012, sendo que a Câmara Municipal
não subordina-se à unidade de controle interno do Executivo Municipal.
A documentação estabelecida na Instrução Normativa
TC 34/2015 foi encaminhada, nos termos previstos pela regulamentação, sendo que não foram apontados indicativos de irregularidades.
MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
ANÁLISE DE CONFORMIDADE (DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS)
CONSISTÊNCIA ELETRÔNICA DE DADOS
Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle predeﬁnidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço
Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada menos total da despesa liquidada informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela a
seguir:
www.tce.es.gov.br

Tabela 28) Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
4.831.950,40
Balanço Orçamentário (b)
4.831.950,40
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
menos total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 29) Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
8.705.274,59
Balanço Orçamentário (b)
8.705.274,59
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise da execução orçamentária na dotação Reserva
de Contingência informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
101/2000;art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da
Portaria STN/SOF 163/2001
Veriﬁcou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:
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Tabela 30) Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência
Balanço Orçamentário:
Valores
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, veriﬁca-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.
Análise de execução orçamentária na dotação Reserva
do RPPS informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Veriﬁcou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:
Tabela 31) Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçamentário
Valores
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Tabela 32) Total da Receita Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
568.747.865,32
Balanço Orçamentário (b)
568.747.865,32
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da despesa orçamentária informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 33) Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
538.152.433,70
Balanço Orçamentário (b)
538.152.433,70
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

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

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

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

Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta Caixa e Equivalentes de Caixa

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da receita orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado
www.tce.es.gov.br

na tabela a seguir:
Tabela 34) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
218.627.155,09
Balanço Patrimonial (b)
214.880.324,00
Divergência (a-b)
3.746.831,09

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Veriﬁcou-se entretanto que se trata das Investimentos
e Aplicações Temporárias a Curto Prazo pertinentes ao
RPPS, motivo pelo qual sugere-se não citar o gestor.
“Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da conta
Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
a seguir:
Tabela 35) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
238.570.881,47
Balanço Patrimonial (b)
181.009.834,47
Divergência (a-b)
57.561.047,00

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Veriﬁcou-se entretanto que se trata das Investimentos
e Aplicações Temporárias a Curto Prazo pertinentes ao
RPPS, motivo pelo qual sugere-se não citar o gestor.
Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018

158

ATOS DO PLENÁRIO

Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao
resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço
Patrimonial, conforme demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 36) Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
-70.527.983,65
Balanço Patrimonial (b)
-70.527.983,65
Divergência (a-b)
0,00
Exercício anterior
DVP (a)
128.533.185,56
Balanço Patrimonial (b)
128.533.185,56
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores

Divergência (c) = (a) - (b)

0,00

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, veriﬁca-se observância ao método das partidas dobradas.
Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 38) Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
538.152.433,70
Dotação Atualizada (b)
763.754.752,00
Execução da despesa em rela- -225.602.318,30
ção à dotação (a-b)

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

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
a seguir:

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

Tabela 37) Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II 2.395.526.985,85
Ativo (BALPAT) – I
1.211.041.307,80
Variações Patrimoniais Dimi- 1.184.485.678,05
nutivas (DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV 2.395.526.985,85
+V
Passivo (BALPAT) – III
1.211.041.307,80
Resultado Exercício (BALPAT) -70.527.983,65
– IV
Variações Patrimoniais Au- 1.113.957.694,40
mentativas (DEMVAP) - V

Análise da dotação atualizada em relação à receita prevista atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da dotação atualizada no Balanço Orçamentário deve ser igual ou menor que à receita
prevista, conforme demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 39): Planejamento Orçamentário
Dotação Atualizada – BALORC 763.754.752,00
(a)
www.tce.es.gov.br

Receita Prevista Atualizada – 741.894.814,00
BALORC (b)
Dotação a maior (a-b)
21.859.938,00

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Tabela 40): Informações Complementares para análise
Recursos Arrecadados em 0,00
Exercícios Anteriores – BALORC (Previsão Atualizada)
Saldo de Superávit Financei- 21.859.938,00
ro – Exerc. Anterior – BALORC
(Previsão Atualizada)
Saldo de Reabertura de Cré- 0,00
ditos Adicionais Exerc. Anterior – BALORC (Previsão Atualizada)
Créditos Adicionais Abertos 21.859.938,00
no Exercício (Fonte: Superávit Financeiro Exerc. Anterior)
- DEMCAD
Créditos Adicionais Abertos 0,00
no Exercício (Fonte: Reabertura de Créditos Adicionais) DEMCAD

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, veriﬁcou-se que houve abertura de créditos adicionais com base no superávit ﬁnanceiro do exercício anterior, no montante de R$ 21.859.938,00 (vinte
e um milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e oito reais) conforme Tabela 03 deste Relatório Técnico. Desta forma, entende-se que a dotação
atualizada no Balanço Orçamentário se igualou à receita
prevista atualizada.
Análise da despesa executada em relação à receita realizada
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964

do município.

167, inciso V da Constituição Federal.

Entende-se que o valor total da receita realizada no Balanço Orçamentário deve ser maior ou igual à despesa
executada, conforme demonstrado na tabela a seguir:

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

Foram abertos, com base em superávit ﬁnanceiro de
exercício anterior, R$ 21.859.938,00 de créditos adicionais. Entretanto, o superávit ﬁnanceiro de 2015 foi de R$
20.961.797,38, excluindo o superávit do Instituto de Previdência Municipal de R$155.997.874,25, sendo insuﬁciente para suportar a abertura de créditos adicionais.

Tabela 41): Execução da Despesa Orçamentária
Despesas Empenhadas (a)
538.152.433,70
Receitas Realizadas (b)
568.747.865,32
Execução a maior (a-b)
-30.595.431,62

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Tabela 42): Informações Complementares para análise
Recursos Arrecadados em Exercícios Ante- 0,00
riores – BALORC (Receitas Realizadas)
Saldo de Superávit Financeiro – Exerc. Ante- 21.859.938,00
rior – BALORC (Receitas Realizadas)
Saldo de Reabertura de Créditos Adicionais 0,00
Exerc. Anterior – BALORC (Receitas Realizadas)
Créditos Adicionais Abertos no Exercício 21.859.938,00
(Fonte: Superávit Financeiro Exerc. Anterior)
- DEMCAD
Créditos Adicionais Abertos no Exercício 0,00
(Fonte: Reabertura de Créditos Adicionais) DEMCAD

Fonte: Processo TC 05111/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, veriﬁca-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à receita realizada.
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual, ora analisada, reﬂetiu a
atuação do prefeito municipal responsável pelo governo no exercício de 2016, chefe do Poder Executivo municipal, no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas

Em decorrência, apresentam-se os achados que resultam na opinião pela citação do responsável, com base
no artigo 63, I, da Lei Complementar 621/2012:
Descrição do achado

Responsável

Proposta de
encaminhamento

4.1.1 ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM FONTE DE RECURSOS
Base Normativa: Artigos 40, 41, 42,
43 e 85 da Lei Federal 4.320/1964
e art. 167, inciso V, da Constituição
da República Federativa do Brasil.

Geraldo Luzia de Oliveira Júnior

Citação

9.1 REPASSE DE DUODÉCIMOS À
CÂMARA MUNICIPAL EM EXCESSO
AO LIMITE CONSTITUCIONAL.
Base Normativa: Art. 29-A, inciso I
(redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art.
29-A, § 2º, da Constituição da República/1988.

Geraldo Luzia de Oliveira Júnior

Citação

10. REMUNERAÇÃO DE AGENTES
POLÍTICOS EM DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
Base Normativa: arts. 37, incisos X
e XI, 29, inciso V, e 39, § 4º da Constituição da República.

Geraldo Luzia de Oliveira Júnior

Citação

II.3 – DAS IRREGULARIDADES
Quanto aos indicativos de irregularidades, passo a expor
as razões que formaram meu convencimento.
II.3.1 Abertura de créditos adicionais sem fonte de recursos (item 4.1.1 do RT nº 009/2018)
Base Normativa: Art. 40 a 43 e 85 da Lei 4.320/1964; art.
www.tce.es.gov.br

Em sede de defesa, o gestor alega que no demonstrativo do superávit ﬁnanceiro, integrante do Balanço Patrimonial (arquivo digital BALPAT), coluna exercício anterior, o Município possuía de superávit proveniente de
exercícios anteriores o montante de R$ 176.959.671,63,
montante decorrente da subtração entre Ativo Financeiro e Passivo Financeiro, e que o superávit do Instituto de
Previdência de Cariacica é de R$ 120.421.759,86, logo, o
superávit ﬁnanceiro foi de R$ 56.537.911,77, suﬁciente
para suportar a abertura de créditos adicionais.
A área técnica afastou a irregularidade pois, constatou
nos Balanços Patrimoniais do exercício de 2015 e 2016
do Instituto de Previdência, que o superávit do exercício de 2015, descontado o valor referente ao Instituto de
Previdência, foi de R$ 56.537.911,77, portanto, suﬁciente para a abertura dos créditos adicionais por superávit
no montante de R$ 21.859.938,00.
Pois bem, ante a documentação conduzida aos autos, e
ainda, a manifestação técnica, tornam-se desnecessárias
maiores considerações, eis que as razões para afastar o
presente indicativo de irregularidade são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
II.3.2 Repasse de duodécimos à Câmara Municipal em
excesso ao limite constitucional (item 9.1 do RT nº
009/2018)
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009) c/c o art. 29-A, §
2º da Constituição Federal.
Veriﬁcou-se que o repasse de duodécimo do Poder Executivo ao Legislativo foi acima do permitido constitucionalmente, no valor de R$ 264.329,86, e que mesmo
ocorrendo a de devolução de R$ 200.000,00 ao executivo, a qual foi registrada na conta contábil 451120400101
– Recursos evolução Duodécimo, ainda permaneceu um
repasse acima do limite no montante de R$ 64.329,86.
Em sede de defesa, o gestor alega que não foram consideradas as receitas de dívida ativa classiﬁcadas na natureza de receita 1.91.1.1.99.00 e 1.9.1.3.99.00 no montante de R$ 1.159.885,94, as quais são receitas de natureza tributária, que aplicando o repasse de 5% obtem-se
o valor de R$ 57.994,30, compondo o cálculo do duodécimo.
Também exclareceu que a prefeitura repassou o valor de
R$ 173.165,64 à Câmara Municipal de Cariacica a título
de verba indenizatória para pagamento de três pensionistas esposas de três ex-vereadores falecidos no exercício do mandato.
A área técnica, após análise documental e novos cálculos, acatou os argumentos da defesa, pois considerou a
inserção de valores antes não considerados no cômputo
das receitas tributárias e transferências constitucionais
do exercício anterior, no montante de R$ 1.159.885,94,
bem como a dedução do valor de R$ 173.165,84, referente à despesa municipal pertinente a gastos com inativos, conforme autoriza o art. 29 A da CF, e ainda, a devolução do valor de R$ 200.000,00 efetuado pela Câmara Municipal à Prefeitura, opinando no sentido de afastar o indicativo de irregularidade constante no item 9.1

do RT 009/2018.
Pois bem, ante a documentação conduzida aos autos, e
ainda, a manifestação técnica, tornam-se desnecessárias
maiores considerações, eis que as razões para afastar o
presente indicativo de irregularidade são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
II.3.3 Remuneração de agentes políticos em desconformidade com a Constituição da República (item 10 do RT
009/2018)
Base normativa: Artigos 37, incisos X e XI, 29, inciso V e
39, § 4º da Constituição da República.
Em análise inicial, a área técnica apontou que a Lei Municipal 4.965/2013 ﬁxou os subsídios do prefeito e do vice-prefeito, para a legislatura 2013/2016, em R$ 12.385,00
e R$ 8.113,00, respectivamente.
Em consulta ao portal da Câmara Municipal de Cariacica,
identiﬁcou-se que a aprovação em 17/09/2014 do projeto de lei 36/2014 que concedeu ao funcionalismo local
o reajuste de 4% (quatro por cento), conforme acessado em <http://www.camaracariacica.es.gov.br/noticia/
ler/858/aprovado-reajuste-salarial-para-os-servidores-da-prefeitura-de-cariacica>.

anual de R$ 7.456,90 ao prefeito e de R$ 6.931,75 ao
vice-prefeito, totalizando um dano passível de ressarcimento de R$ 14.388,64, equivalentes a 4.871,0665 VRTE.
Por tal motivo, promoveu-se a citação do prefeito, senhor Geraldo Luzia de Oliveira Junior que, em resposta,
esclareceu que o aumento identiﬁcado decorreu do reajuste com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) assegurado pelo art. 1º, § 2º, da Lei Municipal 4.965/2013, a saber:
Art. 1º. Fica ﬁxado o subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e Assemelhados
para a gestão que inicia em 1º de janeiro de 2013 e se
encerra em 31 de dezembro de 2016, nos seguintes valores:
I – Prefeito, R$ 12.385,00 (doze mil, trezentos e oitenta
e cinco reais);
II – Vice-Prefeito, R$ 8.113,00 (oito mil, cento e treze reais);
III – Secretários Municipais e Presidentes de Autarquias,
R$ 7.173,00 (sete mil, centro e setenta e três reais).

A partir de 1º/05/2015, adveio a Lei Municipal
5.412/2015 que concedeu mais 3% (três por cento) de
reajuste aos servidores municipais.

§ 1º Os subsídios tratados no caput deste artigo corresponde ao teto, sendo vedada a adição de verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória
na forma do § 4º do artigo 34 da Constituição Federal.

Aplicando tais percentuais, o corpo técnico entendeu
que os vencimentos do prefeito e do vice-prefeito para vigorar no exercício de 2016 deveriam ser, respectivamente, de R$ 13.266,81 e de R$ 8.690,65.

§ 2º Os valores previstos nos incisos I, II e III do artigo
1º desta Lei poderão ser reajustados anualmente, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), ou
outro índice que vier a sucedê-lo a nível nacional. [g.n.]

Entretanto, veriﬁcou-se que, em 2016, o prefeito recebeu mensalmente R$ 13.888,22 e o vice-prefeito R$
9.097,71, tendo sido apontado o pagamento excedente

Acrescentou, ainda, a defesa que o dispositivo é consonante às disposições da Lei Orgânica do Município de Cariacia que assim preleciona:

www.tce.es.gov.br
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Art. 61 – O subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais, será ﬁxado determinando-se o valor em moeda corrente no País, vedada qualquer vinculação.
1º - O subsídio de que trata este artigo será atualizado pelo índice de inﬂação traduzido oﬁcialmente, com
a periodicidade estabelecida no decreto legislativo e na
resolução ﬁxadores. [g.n.]
Por ﬁm, aduziu o gestor que os vencimentos em questão respeitaram o teto constitucional e a regra do subsídio em parcela única, tratados pelos dispositivos constitucionais apontados na Instrução Técnica Inicial.
Em análise conclusiva, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia (NCE) reconheceu que “os
subsídios pagos ao Prefeito e ao Vice-Prefeito foram ﬁxados por lei de iniciativa do Poder Legislativo e respeitam
o teto salarial nacional”.
Entretanto, o NCE registou que o inciso X do art. 37, da
Constituição Federal, que trata da revisão geral anual, faz
menção a servidores e aos subsídios de prefeito e vice-prefeito, razão pela qual concluiu que “o próprio defendente declara que o subsídio não sofreu reajuste conforme as leis que corrigiram os salários dos servidores públicos municipais, mas sim, conforme os percentuais anuais
do INPC, nos termos da Lei Municipal 4.965/2013”.
Com essas razões, a área técnica pugnou pela manutenção da irregularidade, sugerindo a formação de autos
apartados para apuração dos valores pagos a maior, inclusive nos exercícios de 2014, 2015 e 2016.
A esse respeito, o Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas ressaltou que, mesmo sendo promovida a apuração do dano em autos próprios, a irregularidade, por si

só, ensejaria a emissão de parecer prévio pela rejeição
das contas do prefeito de Cariacica, por se tratar de vício insanável.
E que pese o entendimento técnico e ministerial acima
retratado, discordo da solução jurídica colocada.
Como se vè nos autos, a ﬁxação dos vencimentos do prefeito e do vice-prefeito e sua posterior alteração tiveram
fundamento de validade na Lei Municipal 4.965/2013 e
não nas demais leis municipais que reajustaram os vencimentos dos servidores municipais, como bem demonstra o acervo probatório e reconhece a narrativa da área
técnica.

ber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1° Fica concedido reajuste de 3% (três por cento)
sobre o vencimento e salário básico dos servidores públicos, estatutários, celetistas, comissionados e contratados temporários, da administração direta e autárquica do Poder Executivo Municipal, a partir de 1º de maio
de 2015.
§ 1° O reajuste concedido pelo “caput” deste artigo, aplica-se aos aposentados e pensionistas, com base no artigo 7° da Emenda Constitucional n° 41, de 19 de dezembro de 2003.

Não há que se falar que o aumento desses agentes políticos ocorreu acima da revisão geral anual concedida indistintamente a todos os agentes públicos do município,
quando tal revisão de fato não ocorreu.

§ 2° Estende-se o reajuste ﬁxado por esta Lei aos proventos e pensões, dos servidores públicos cujos cargos não
possuam paridade com os existentes no Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos vigente.

Trata-se de legislações e de índices de reajustamento
distintos, assim como se trata de categorias de agentes
públicos igualmente diferentes.

Art. 2° O reajuste ﬁxado por esta Lei não se aplica aos
servidores públicos, estatutários, celetistas e contratados temporários, bem como aos aposentados e pensionistas do Magistério Público Municipal de Cariacica.

Aliás, insta esclarecer que a legislação em questão sequer se prestou a reajustar os vencimentos de todos os
agentes públicos do Município, requisito indispensável a
conﬁgurar a hipótese de revisão geral anual.
Vejamos o que disse a Lei 5.412/2015, mencionada pela auditoria como tendo concedido revisão geral anual:
LEI Nº. 5.412, DE 20 DE JULHO DE 2015.
CONCEDE REAJUSTE DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS AOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARIACICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, faz sawww.tce.es.gov.br

Art. 3º O reajuste a que se refere o art. 1º desta Lei incide sobre a retribuição atribuída aos Conselheiros Tutelares.
Art. 4° As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
correrão por conta de dotações orçamentarias próprias,
prevista no orçamento corrente, que serão suplementadas, se for necessário.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário. [g.n.]
Como visto, pode-se aﬁrmar de plano que o reajuste em
questão não abrangeu sequer a categoria do Magistério
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Municipal ou mesmo os servidores e membros do Legislativo local, não se podendo partir da ideia de que se trata de revisão geral anual.
Dessa forma, é imprescindível reconhecer que o apontamento desta irregularidade está ancorado em premissa
falsa, pois não se está diante de uma hipótese de revisão
geral anual, mas de diferentes reajustes legalmente concedidos a categorias diversas de agentes públicos.

em análise não é matéria de contas de governo, conforme dispõe a Resolução 297/2016.
Pelas razões expostas, divirjo do entendimento técnico
e ministerial para acolher as razões de justiﬁcativa prestadas pelo gestor e afastar este indicativo de irregularidade.
II.4 – QUADRO RESUMIDO DO RESULTADO GOVERNAMENTAL

Ademais, a análise técnica e autos demonstram que os
vencimentos do prefeito e do vice-prefeito estão em
consonância com o teto constitucional, foram ﬁxados e
alterados por lei de iniciativa do legislativo municipal e
tiveram ﬁxação em parcela única, como se impõe à modalidade de subsídio.

No Brasil, as ﬁnanças públicas estão disciplinadas principalmente na Lei Federal 4.320/64, determinando que,
ao ﬁnal de cada exercício, os resultados gerais da Administração Pública sejam demonstrados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e na
Demonstração das Variações Patrimoniais.

Logo, não há que se falar em desconformidade com a
Constituição da República, uma vez que todos os aspectos constitucionais invocados na Instrução Inicial foram
observados.

A contabilidade pública no Brasil vem passando por signiﬁcativas transformações, que ao longo do tempo aperfeiçoou o regime de disciplina ﬁscal, tendo como marcos históricos os seguintes eventos: (i) a edição da Lei no
4.320/64; (ii) da LRF e da Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal; (iii) o início do processo de convergência das
práticas de contabilidade ao setor público brasileiro às
normas internacionais de contabilidade; e (iv) a edição
da Lei da Transparência.

Aproveito o ensejo para frisar que não se aplica aos vencimentos de prefeito e de vice-prefeito a restrição da anterioridade imposta aos vencimentos dos vereadores pelo inciso VI do art. 29 da Constitução Federal. Em se tratando de subsídios do Chefe do Executivo e de seu vice,
o que se aplica é o inciso V, do art. 29, o qual não traz
qualquer obstáculo ao reajustamento dos subsídios no
decorrer do mandato.
Outrossim, se o que se pretendia neste feito era enfrentar a validade de eventual lei municipal, tal providência
não foi objeto da abordagem dada nos autos e, sendo
assim, não pode ter qualquer repercussão no julgamento deste feito.
Ademais, insta registrar que o indício de irregularidade

No tocante ao controle externo, embora a Constituição
Federal de 1988 tenha destacado como primeira competência atribuída aos tribunais de contas a apreciação
das contas prestadas anualmente pelos chefes do Executivo mediante parecer prévio, foi a partir da LRF que ele
ganhou contornos operacionais para garantir o cumprimento da responsabilidade da gestão ﬁscal, cujas disposições criam obrigações por meio de instrumentos como
o Anexo de Riscos Fiscais, Anexos de Metas Fiscais, Rewww.tce.es.gov.br

latório Resumido de Execução Orçamentária e Relatório
de Gestão Fiscal constantes do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF. Outras importantes iniciativas foram
o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público –
PCASP elaborados pela STN.
A LRF disciplinou normas ligadas às ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão ﬁscal. Com objetivo de promover o equilíbrio intertemporal das contas públicas, instituiu condições e limites para despesas
obrigatórias de caráter continuado, despesas com pessoal, despesas com seguridade social, dívida pública, operações de crédito, garantias, restos a pagar e preservação do patrimônio público.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual, podem-se extrair os seguintes dados:
Tabela1 – Resultado Governamental
Os dados acima demonstram que o município obteve
resultado positivo na execução do orçamento e na gestão patrimonial, inclusive com superávit ﬁnanceiro para abertura de créditos orçamentários no exercício subsequente.
Quanto ao resultado patrimonial negativo, este demonstra apenas que houve uma maior variação patrimonial
diminutiva que variações patrimonias aumentativas. Essas alterações quantitativas, decorrem de transações
que aumentam ou diminuem o patrimônio público, provocam alterações nos elementos patrimoniais, reﬂetindo em resultados aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido.
Demonstra ainda, que a municipalidade atendeu a todos
os limites constitucionais e legais, pois não ultrapassou
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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os limites com pessoal do poder executivo e consolidado, não realizou operações de crédito e antecipação de
receita orçamentária, deixou saldo ﬁnanceiro após a inscrição de restos a pagar não processados, gastou acima
do limite mínimo com ensino, Fundeb, saúde e repassou
o duodécimo ao legislativo dentro do máximo permitido.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura de Cariacica, sob a responsabilidade
do Sr. Geraldo Luzia de Oliveira Júnior , Prefeito Municipal, referente ao exercício de 2016, atendeu aos limites
constitucionais, legais, os pilares da LRF e a execução do
orçamento e gestão patrimonial.
III – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Ante o exposto, divergindo do entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Afastar a seguinte irregularidade:
Remuneração de agentes políticos em desconformidade com a Constituição da República (item 10 do RT
009/2018)
1.2. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO das contas da Prefeitura de
Cariacica, no exercício de 2016, sob a responsabilidade

do Sr. Geraldo Luzia de Oliveira Júnior, na forma prevista no artigo 80, inciso I, da Lei Complementar 621/2012.
1.3. Recomendar ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo parecer prévio,
na forma do art. 48 da LRF.
1.4. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Por maioria. Nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencido o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que votou conforme parecer da área técnica, pela rejeição, com
formação de autos apartados.
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: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
www.tce.es.gov.br

Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 02/10/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

PARECER PRÉVIO TC-65/2018 – PLENÁRIO
Processos: 06834/2017-3, 04220/2015-5, 00597/20145, 00595/2014-6
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMV - Prefeitura Municipal de Viana
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Recorrente: GILSON DANIEL BATISTA
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – DAR
PROVIMENTO – REFORMULAR PRÉVIO TC 039/2017 –
APROVAÇÃO COM RESSALVA – RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Gilson Daniel Batista, Prefeito Municipal
de Viana, irresignado com o teor do Parecer Prévio TC
039/2017, que recomendou ao Legislativo a rejeição da
Prestação de Contas Anual do Município referente ao
exercício de 2014, em razão das seguintes irregularidades: (i) Abertura de Créditos Adicionais sem ComprovaSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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ção de Autorização Legal e (ii) Divergência entre o total
de ingressos e dispêndios no Balanço Financeiro.
Após trâmites processuais, o Recorrente fez uso de defesa oral consoante se veriﬁca nas Notas taquigráﬁcas
acostadas às ﬂs. 84/88, com apresentação de documentos de ﬂs. 93/216.
Instado a se manifestar o Núcleo de Controle Externo
de Recursos e Consultas em Manifestação Técnica nº
250/2018 de ﬂs. 223/237, assim concluiu:
CONCLUSÃO
Ante o exposto, considerando-se as argumentações e a
documentação apresentadas nos autos, opina-se pelo
PROVIMENTO PARCIAL do Recurso no que tange à reforma do Parecer Prévio TC 039/2017, haja vista o acolhimento das razões recursais de afastamento da irregularidade referente ao item 4.2 do RT 54/2016 e 2.2 da ITC
3881/2016 (Abertura de créditos adicionais sem comprovação de autorização legal), expresso no item 1 desta Manifestação.
Em decorrência da ausência de elementos suﬁcientes
na peça recursal que permitissem novo posicionamento deste Tribunal, opina-se pela manutenção da irregularidade apontada no item 5.1 do RT 54/2016 e 2.5 da
ITC 3881/2016, bem como dos demais termos e determinações constantes do Parecer Prévio TC - 039/2017
- Plenário.
Nos termos regimentais o MPC por meio de Parecer nº
1535/2018 de ﬂ. 241, da lavra do Procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva, anuiu com o posicionamento técnico.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Inconformado com a referida decisão, o Sr. Gilson Daniel

Batista interpôs o presente recurso, objetivando afastar
as irregularidades mantidas no Parecer Prévio objurgado, para o ﬁm de ver suas contas julgadas regulares.
Observando os pressupostos recursais, averiguo que a
parte é capaz e possui legitimidade e interesse jurídico.
Quanto ao cabimento, constato que o instrumento recursal é adequado, nos termos do artigo 164 da Lei Complementar nº 621/2012. Por ﬁm, veriﬁca-se que sua interposição é tempestiva.
Nesse caminhar, analisando detidamente os autos, passo à análise das irregularidades rechaçadas pelo Recorrente, constantes na Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2014 do Município de Viana.
II.1- Abertura de Crédito Adicional sem Comprovação
de Autorização Legal:
A unidade técnica analisando a relação de créditos adicionais (Arquivo 02-23-DENCAD) observou que foram
abertos créditos adicionais suplementares no valor total de R$ 88.002.993,58 (oitenta e oito milhões, dois mil,
novecentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).
Observou que a Lei Municipal nº 2583/2013, estabelece em seu artigo 4º, inciso I , a autorização suplementar
as dotações até o limite do percentual de 5%, decorrente de anulação total e/ou parcial de dotações orçamentárias.
Assim considerando o estipulado na legislação municipal, foi observado que os créditos suplementares abertos tendo como fonte de recursos as anulações de dotações ultrapassaram o limite legal, conforme se observa
na tabela abaixo:
www.tce.es.gov.br

Tabela 07: Abertura de créditos adicionais Em R$ 1,00
Lei Autoriza- Valor Execu- Valor máximo % executado
tiva/Fonte de tado
permitido
Recurso
Lei 2583/2013 86.148.993,58 10.601.426,36 812,62%
– Supl/Anulação de Dotações e Suplementações
por Anulação
de outra UG
Total
86.148.993,58 10.601.426,36 812,62%
Fonte: Processo TC 4220/2015 - Prestação de Contas Anual/2013.

Após defesa do Recorrente nos autos do TC 4022/2015
(apenso), a equipe técnica veriﬁcou que o total de créditos abertos no exercício de 2014 foi de R$ 93.631.993,58
constantes da planilha, enquanto que os valores listados
na tabela eram de R$ 92.631.993,58, apresentando uma
divergência de R$ 1.000.000,00.
Em recurso, aduz o Recorrente que a diferença apontada trata-se de soma equivocada dos itens da tabela apresentada “suplementação/anulação que descontam da
lei” e “suplementação/anulação que não descontam da
lei”, concluindo que restou provado que houve o respeito ao limite imposto para a suplementação de 5% previsto na lei.
Em sede de defesa oral apresentou documentação, a
unidade técnica após análise acolheu as razões recursais
e pugnou pelo afastamento do item.
Em relação à matéria ora em análise, cumpre anotar que
o art. 167, inciso V, da CF apresenta um comando expresso acerca da controvérsia:
Art. 167. São vedados:
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;
O comando constitucional, portanto, é de que a abertura
de créditos suplementares e especiais deve ser, de forma
inequívoca, precedida de prévia autorização legislativa.
Não se deve perder de vista que o bem jurídico a ser tutelado por essa norma é o equilíbrio das contas públicas,
ou seja, a saúde ﬁnanceira do Estado. As ﬁnanças públicas, no Estado moderno, não são somente um meio de
assegurar a cobertura para as despesas do governo, são
também, um meio de intervir na economia, pressionando e estimulando a estrutura produtiva.
Nessa linha de intelecção, compete ao julgador analisar
caso a caso, no sentido de veriﬁcar, numa visão geral, se
o bem comum representado pelo interesse público foi
devidamente atingido, não menosprezando, digo de passagem, aos comandos legais existentes que, em sua realidade, visam coibir gestão ﬁnanceira inadequada para
evitar prejuízos.
É papel desta Corte de Contas avaliar a conformidade e o
desempenho dos gestores responsáveis pela apresentação da prestação de contas com base em um conjunto de
documentos, informações e demonstrativos de natureza
contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional ou patrimonial, obtidos direta ou indiretamente, sempre levando em conta os indicadores de avaliação, como veriﬁcar
a ocorrência de eventos indesejáveis (falhas e/ou irregularidades); gestão dos recursos públicos; avaliação de
aplicação em projetos e programas direcionados à população; eﬁcácia, eﬁciência e efetividade da gestão visando minimizar riscos e evitas falhas e/ou irregularidades,
dentre outras situação que visam atingir o bem comum.

Ademais, tenho convencimento de que o processo de
autorização legislativa em matéria de orçamento, inicia-se na aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias que
tem como objetivo estabelecer as diretrizes, prioridades e metas da administração, orientando a elaboração
da proposta orçamentária de cada exercício ﬁnanceiro.
Tanto é assim que o caput do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece que o projeto de lei orçamentária anual, deve ser elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas daquela Lei Complementar.
Neste passo, ainda que houvesse abertura excetuada pelo art. 5º da Lei Orçamentária Municipal, o limite de 25%
estabelecido pela LDO, deve ser observado.
Ante o exposto, no caso que se apresenta, foram acostados documentos que comprovam que a abertura de
crédito adicional decorrente de anulação total e/ou parcial de dotações orçamentárias, de fato, obedeceu ao limite estipulado no artigo 4º, inciso I da Lei Municipal nº
2583/2013, e houve abertura de crédito adicionais suplementares dentro do limite previsto na LDO, motivos
pelos quais afasto a presente irregularidade.
II.2 – Divergência entre o total de ingressos e dispêndios no Balanço Financeiro:
A unidade técnica comparando o total de ingressos com
o total de dispêndios de recursos no Balanço Financeiro
veriﬁcou que houve uma diferença de R$ 6.375.140,92,
infringindo a Lei 4.320/64 e artigo 50 da LC 101/00.
Em defesa inicial nos autos do processo de Prestação de
Contas, argumentou o recorrente que as divergências
observadas decorreram da ausência de consolidação de
registros referente ao Instituto de Previdência, que após
nova análise pela unidade técnica, apurou-se uma diverwww.tce.es.gov.br

gência no valor de R$ 918.122,35 entre o montante das
transferências ﬁnanceiras recebidas e o total das transferências ﬁnanceiras concedidas, não sendo apresentado esclarecimento acerca deste fato.
Em Recurso apresentado, aduziu o Recorrente, em síntese apertada, que a diferença entre as transferências concedidas e recebidas no Instituo de Previdência ocorreu
devido a equívocos na classiﬁcação dos valores repassados pela Prefeitura ao Instituto.
Analisando os argumentos trazidos pelo Recorrente,
apontou a unidade técnica que não foram apresentadas
provas documentais acerca das alegações, acrescentando que a diferença apurada quando da análise da Prestação de Contas foi veriﬁcado com base nas demonstrações contábeis constantes dos autos TC 4022/2015, como também não foram demonstradas as possíveis correções das divergências apuradas no Balanço Financeiro do Município, não sendo informadas quais providências foram adotadas pelo Município visando evitar erros
na consolidação.
Esclarecem que há impossibilidade de substituição de
demonstrativos contábeis pois contraria as Normas Brasileiras de Contabilidade NBC T 16.5 que tratava do Registro Contábil, informando que atualmente encontra-se
revogada.
Após documentação apresentada em sede de defesa
oral, a unidade técnica esclarece que os mesmos apenas identiﬁcam as origens dos dados inconsistentes e os
lançamentos contábeis que determinaram as ocorrências, concluindo ser a inconsistência falha grave no sistema de contabilidade do Município de Viana, indicando
falta de controle e transparência na execução da despesa e extra orçamentária, pugnando pela manutenção da
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irregularidade.

registradas, causando distorções no saldo das variações.

Pois bem, esta corte de contas, em diversas decisões
acerca da infringência das Normas Brasileiras de Contabilidade, se manifestou no sentido de que mesmo diante
de irregularidade, analisando o caso concreto, a mesma
não se revela grave ao ponto de contaminar as contas sugerindo a rejeição, vejamos alguns julgados:

Na Instrução Contábil Conclusiva – ICC 35/2015 a área
técnica não aceitou as argumentações da defesa, baseada nos seguintes pontos:

PARECER PRÉVIO TC-01/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO

- TC-3048/2013

JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ASSUNTO- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - ANDERSON PEDRONI GORZA E CLAYDSON PIMENTEL RODRIGUES
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012 –
1) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA
– 2) DETERMINAÇÕES – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:

A diferença entre a receita e a despesa orçamentárias
do IPRESF monta em R$ 923.809,81 (novecentos e vinte
e três mil, oitocentos e nove reais e oitenta e um centavos), portanto, esse valor aproxima-se da diferença entre a receita e despesa orçamentária não lançada na Demonstração das Variações Patrimoniais, entretanto, a
despeito da origem do aludido valor, o fato é que permanece uma divergência no montante de R$ 58.886,02
(cinquenta e oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e
dois centavos).
Há que se ressaltar que também fora detectada divergência entre o saldo patrimonial evidenciado no Balanço
Patrimonial e aquele apurado na análise técnico-contábil relativa à prestação de contas do exercício de 2011 do
município de Fundão – processo TC 2425/2012.

Após citação, o Agente responsável declarou:

Destarte, em que pese o fato de parte da inconsistência apontada ter sido identiﬁcada, considerando que
ainda permanece uma divergência no montante de R$
58.886,62 (cinquenta e oito mil, oitocentos e oitenta e
seis reais e sessenta e dois centavos) entre o saldo apurado da conta “Ativo Real Líquido – Saldo Patrimonial” e
aquele evidenciado no Balanço Patrimonial consolidado;
Opinamos pela manutenção desta inconsistência.

Informo que a divergência no valor de R$ 987.788,50 refere-se ao erro do montante apresentado nas Variações
Patrimoniais Ativas e Passivas da Demonstração de Variações Patrimoniais. Em análise aos demonstrativos veriﬁcamos que as receitas e despesas do IPRESF não estão

Em sua sustentação oral e em seus memoriais o defendente alega que a divergência deve-se a erro na elaboração da demonstração de variações patrimoniais - variações patrimoniais ativas e passivas, visto que não estão
agregadas as receitas e despesas do IPRESV.

II.3.2 - Saldo apurado da conta “ATIVO REAL LÍQUIDO
– SALDO PATRIMONIAL” diverge daquele demonstrado
no Balanço Patrimonial.
A área técnica veriﬁcou divergência entre o Ativo Real Líquido apurado e o demonstrado no Balanço Patrimonial
no valor de R$ 987.188,50.

www.tce.es.gov.br

Informa que tentou esclarecer a divergência com o subsecretário de ﬁnanças, não obtendo êxito e que traz ao
feito, às ﬂs. 720, documento protocolizado na Prefeitura Municipal de Fundão para retiﬁcação do balanço Consolidado.
Na Manifestação Técnica de Defesa - MTD 30/2015 a
área técnica não aceitou as argumentações da defesa,
pois da análise dos argumentos, memoriais e documentos apresentados pelo defendente veriﬁcou-se que nenhum argumento ou fato novo foi trazido aos autos que
pudesse modiﬁcar as conclusões registradas na Instrução Contábil Conclusiva ICC 35/2015 bem como na Instrução Técnica Conclusiva ITC 1927/2015.
Fundamentação:
Após análise dos fatos expostos, constatei que parte da
inconsistência fora identiﬁcada e que se manteve o valor remanescente de R$ 58.886,62, mantenho a irregularidade, entretanto, não vejo que a divergência apurada trouxe prejuízo à análise das contas, pois se refere a
0,003% do total do Ativo Real Líquido.
Por outro lado, as Normas Brasileiras de Contabilidade
aplicadas especiﬁcamente ao Setor Público, denominadas de NBCASP (NBC T 16.1 a NBC T 16.10), foram editadas em dezembro de 2008 pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), ﬁgurando na norma NBC T 16.5, que
trata do Registro Contábil (Resolução CFC Nº. 1.132/08),
a forma de se proceder ao reconhecimento de ajustes
decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos
em anos anteriores:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08
Aprova a NBC T 16.5 — Registro Contábil
[...]
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24. O reconhecimento de ajustes decorrentes 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.
[grifo nosso]
Depreende-se que os ajustes contábeis, decorrentes de
erros e omissões ocorridos em exercícios anteriores, deverão ser realizados no exercício corrente, à conta do patrimônio líquido deste exercício, de forma a não afetarem os resultados do exercício corrente, lembrando que
tais ajustes deverão constar detalhadamente em notas
explicativas, a ﬁm de esclarecer a origem dos registros
extemporâneos.
A par das disposições da Norma Brasileira de Contabilidade e tendo em vista as disposições do art. 86 da LC
621/2012, nada obsta que este Tribunal encaminhe ao
gestor atual, determinação para que sejam providenciados os ajustes necessários nos registros contábeis em
exercício corrente.
Neste caso concreto determino que os ajustes à conta
do Ativo Real Líquido sejam conciliados e seus lançamentos realizados no exercício corrente, sendo apresentadas
notas explicativas por ocasião do encaminhamento da
Prestação de Contas Anual.
PARECER PRÉVIO TC-052/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2301/2012 (APENSO: TC-3808/2011) JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2011 RESPONSÁVEL - ITAMIR DE SOUZA CHARPINEL
EMENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2011 - PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSAL-

VA - ARQUIVAR.

gência apontada.

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

1)

3.3.1 – Balanço Patrimonial evidencia divergência no Ativo Realizável, indicando falha na consolidação e distorção no resultado patrimonial do exercício – arts. 85, 86,
89, 97, 100, 101 e 105 da Lei nº 4.320/64, art. 50, inc. III,
da LRF e art. 127, inc. XII, § 2º da Resolução TC 182/02.
Demonstram as subscritoras do Relatório Técnico Contábil - RTC nº 156/13, às ﬂs. 819/820, divergência de valores no Ativo Realizável, em relação ao valor registrado
na Prestação de Contas do Fundo de Saúde (diferença =
7.363,01), e a movimentação das contas correspondentes, no Balanço Financeiro – Anexo 13 (ﬂ. 117) e Balancete de Veriﬁcação (ﬂ. 375) – diferença = R$ 24.792,05,
no saldo ﬁnal.
Os responsáveis esclarecem e demonstram às ﬂs.
862/863, que o valor correto que deveria constar do Ativo Realizável é o que foi apurado em análise R$ 5.881,96,
sendo R$ 4.046,29 da Prefeitura e R$ 1.835,67 do Fundo
de Saúde, assim demonstrando:
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ICC nº
277/13, em análise das razões de defesa, às ﬂs. 886/888,
contraargumenta que:
• Foi recomendado no RTC que, comprovada a impropriedade no Saldo Patrimonial, os ajustes deveriam
ocorrer no exercício corrente, evitando a substituição de
demonstrações contábeis, em obediência aos princípios
da oportunidade e continuidade, bem como às normas
de contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
• Não foi apresentada qualquer justiﬁcativa para a diverwww.tce.es.gov.br

• Foi juntado às ﬂs. 876, novo Balanço Patrimonial que
evidencia o saldo de R$ 5.881,96, o qual não foi mencionado nas justiﬁcativas apresentadas, nem foi solicitada
a substituição da peça contábil, ou justiﬁcadas as alterações do Balanço após o encerramento do exercício.
2)
• O encaminhamento do Balanço contradiz as justiﬁcativas para o item 3.3.5 do RTC, onde os defendentes alegam que toda e qualquer alteração nas demonstrações
contábeis serão feitas em 2013, não se comprovando, no
entanto, qualquer ajuste realizado nesse sentido.
3) Além das justiﬁcativas e demonstrações apresentadas
pelo gestor, foram trazidas aos autos, pelo mesmo, as
demonstrações contábeis corrigidas que se encontram
às ﬂs. 876/879, das quais, o Balanço Patrimonial apresenta Saldo Patrimonial, as quais não se pode analisar,
tendo em vista a impossibilidade de substituição de peças contábeis, dado o princípio contábil da oportunidade, bem como se encontra em foco o dever de prestar
contas, inerente aos atos praticados por gestores da coisa pública.
Veriﬁco, no entanto, das demonstrações contábeis (Anexos 13 e 14) que a divergência decorreu apenas do registro equivocado no Balanço Patrimonial (Anexo 14) como
saldo do grupo de Contas (Realizável) no exercício, o valor dos recebimentos dos créditos (Anexo 13), o que justiﬁca a ocorrência.
Observo de toda a análise feita pelo corpo técnico deste
Tribunal (RTC, ICC e ITC), que não foi demonstrada a análise das Contas do Balanço Patrimonial, principalmente
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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do saldo e do resultado patrimonial do exercício que represente prova de que a contabilidade registrou corretamente ou não os fatos contábeis, e de que estão corretos os saldos ﬁnanceiros e patrimoniais demonstrados
nos Balanços Financeiro e Patrimonial (Anexos 13 e 14).
Sobre a correção de equívocos constantes de peças contábeis nas Prestações de Contas a serem julgadas ou
apreciadas por este Tribunal, é conveniente externar o
seguinte: A norma contábil vigente a que se refere à área
técnica é a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC de nº 1330/2011, que aprovou a ITG 2000 –
Escrituração Contábil, esta, que estabelece normas para Retiﬁcação de Lançamento Contábil, assim determinando:
31- Retiﬁcação de lançamento é o processo técnico de
correção de registro realizado com erro na escrituração
contábil da entidade e pode ser feito por meio de: a) Estorno; b) Transferência; e c) Complementação.
32- Em qualquer das formas citadas no item 31, o histórico do lançamento deve precisar o motivo da retiﬁcação,
a data e a localização do lançamento de origem. 33- O
estorno consiste em lançamento inverso àquele feito erroneamente, anulando-o totalmente.
34- Lançamento de transferência é aquele que promove
a regularização de conta indevidamente debitada ou creditada, por meio de transposição do registro para a conta adequada.
35- Lançamento de complementação é aquele que vem,
posteriormente, complementar, aumentando ou reduzindo o valor anteriormente registrado.
36- os lançamentos realizados fora da época devida devem consignar, nos seus históricos, as datas efetivas das

ocorrências e a razão do registro extemporâneo.
E, ainda, o item 24 da NBCT 16.5 – Registro Contábil (Resol. CFC 1.132/2008):
24 – O reconhecimento de ajustes decorrentes 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.
A norma do item 24 da NBCT 16.5 trata de omissões e erros contábeis de exercícios anteriores que afetem a apuração dos resultados do exercício atual e consequentemente o patrimônio líquido, não impedindo que sejam
corrigidos os balanços do setor público, cujo resultado
anual não é tributado. No setor privado, no entanto, essa regra é da máxima importância, porque o resultado
do exercício é tributado, e, se houver qualquer ajuste
do ano anterior, será também tributado, extemporaneamente, com os devidos encargos.
Note-se, da transcrição da Resolução nº 1330/2011 e do
item 24 da NBTC 16.5 – Resol. 1132/08 do CFC, que não
vedam a correção das demonstrações contábeis, nem a
sua substituição na Prestação de Contas Anual a ser analisada e apreciada ou julgada por este Tribunal, e assim
não o faz, pelas seguintes razões:
Primeiro, porque referidas resoluções estabelecem apenas a forma de se contabilizar fatos e de corrigir lançamentos contábeis feitos anteriormente com erro ou
equívoco, e, quem tem formação na área de contabilidade sabe que as demonstrações são resultantes, ou seja,
são originadas dos lançamentos contábeis. Assim, se há
correção de lançamento com erro, é evidente que as demonstrações contábeis terão que, também, serem corriwww.tce.es.gov.br

gidas, especialmente no setor público que presta contas
e não sofre tributação dos seus resultados.
O CFC não poderia, em hipótese alguma, vedar a substituição de peças contábeis na Prestação de Contas em
análise neste Tribunal porque não tem competência para
tal. Somente ao Tribunal compete essa atribuição, e ele
assim não o fez. Sabe-se que o princípio fundamental da
contabilidade é o da continuidade, signiﬁcando dizer que
os saldos constantes do Balanço Patrimonial (que resulta
de lançamentos e de outras demonstrações contábeis)
são transferidos para o exercício subsequente, de forma
inﬁnita, e que sem as correções nas demonstrações contábeis em determinado exercício, a elaboração e análise
do Balanço Patrimonial nos exercícios seguintes (indeﬁnidamente) se torna impossível, e, neste caso, este Tribunal teria que rejeitar as Contas dos seus jurisdicionados, indeﬁnidamente, no exercício em que ocorreram erros na contabilidade e nos posteriores.
Além dessas observações, há que se levar em conta que
este Tribunal requer dos seus jurisdicionados que sua
Prestação de Contas seja composta de demonstrações
contábeis e não de lançamentos contábeis.
Portanto, se forem trazidos aos autos os lançamentos contábeis de que tratam as Resoluções do CFC, essas não teriam o condão de corrigir erros nas demonstrações contábeis, que, não corrigidas, inviabilizariam a
análise das Contas nos exercícios subsequentes, e, ainda, que os valores constantes do inventário de almoxarifado (ﬂs. 279) conferem com os Anexos 14 e 15 (ﬂs. 138
e 140), estando o saldo patrimonial convergente com o
do exercício anterior (ﬂs. 151), como demonstra a área
técnica às ﬂs. 1211.
Tenho, portanto, que os atos regulamentares deste TriSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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bunal não exigem os comprovantes dos lançamentos
contábeis na composição da Prestação de Contas, e também, não vedam a substituição de peças contábeis, o
que nos impede de exigi-los e de considerar as contas irregulares devido à sua ausência.
Desta maneira, como não fora procedida desta forma,
ou seja, ajustes realizados por conta do exercício corrente, o que não impede que tais retiﬁcações possam
ser realizadas, entendo que a irregularidade deva ser
mantida, contudo devem ser mitigados seus efeitos,
visto que não se trata de impropriedade que importe
em grave infração à norma legal ou regulamentar.grifei
No caso concreto foram apresentados documentos onde se evidenciou as origens das divergências, contudo
não foi acostado aos autos documentos acerca dos reajustes das divergências apuradas. Entretanto, nos autos
do TC 3831/2016 que trata da prestação de contas anual do exercício posterior ao analisado, ou seja, 2015, não
foi apontada pela equipe técnica a permanência da irregularidade, sendo as contas aprovadas com ressalva,
consoante se vê do Parecer Prévio TC 10/2018-8.
Lado outro, impende ressaltar que nos autos em apenso
TC 4220/2015 que analisou as Contas ora objeto de recurso, foi observado o prazo estabelecido pelo art. 122
e o §2º do art. 123 do RITCEES, como também tive os
arquivos assinados eletronicamente pelo gestor e pelo
contabilista responsáveis.
A atuação do Tribunal, mediante a emissão de parecer
prévio, almeja que a decisão sobre tais contas, de cunho
político-administrativo, não tenha apenas valoração política, mas também fundamentação técnico-jurídica. Isso porque nessas contas são analisados os planos de governo e respectiva execução, sob os enfoques orçamen-

tário e ﬁnanceiro, aspectos contábeis e patrimoniais da
gestão, bem assim o cumprimento de limites constitucionais e legais (gastos com ensino, saúde, pessoal).
Partindo desta premissa, observo que no caso concreto,
consoante se depreende do Relatório Técnico Contábil
nº 54/2016-4, constatou-se:
Cumprimento dos limites legal e prudencial com despesa de pessoal e encargos sociais;
Dívida consolidada líquida não impactou a receita corrente líquida;
Não houve a contratação de operações de crédito nem a
concessão de garantias ou contra garantia de valores no
exercício de 2014;
Constatou-se a inexistência de previsão para beneﬁciar
instituições com renúncia de receita;
Aplicou o percentual de 83,93% da cota-parte recebida
do FUNDEB, superando o mínimo constitucional de 60%;
Aplicou o percentual de 25,55% referente à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, superando o mínimo
constitucional de 25%;
Aplicou o percentual de 16,89% referente à Saúde, superando o mínimo constitucional de 15%;
Transferiu recursos ﬁnanceiros ao Legislativo menor que
o limite máximo permitido;
Nessa linha de intelecção, compete ao julgador analisar
caso a caso, no sentido de veriﬁcar, numa visão geral, se
o bem comum representado pelo interesse público foi
devidamente atingido, não menosprezando, digo de passagem, aos comandos legais existentes que, em sua realidade, visam coibir gestão ﬁnanceira inadequada para
evitar prejuízos.
www.tce.es.gov.br

É papel desta Corte de Contas, avaliar a conformidade
e o desempenho dos gestores responsáveis pela apresentação da prestação de contas com base em um conjunto de documentos, informações e demonstrativos de
natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional
ou patrimonial, obtidos direta ou indiretamente, sempre levando em conta os indicadores de avaliação, como
veriﬁcar a ocorrência de eventos indesejáveis (falhas e/
ou irregularidades); gestão dos recursos públicos; avaliação de aplicação em projetos e programas direcionados
à população; eﬁcácia, eﬁciência e efetividade da gestão
visando minimizar riscos e evitas falhas e/ou irregularidades, dentre outras situação que visam atingir o bem
comum.
É importante salientar que não há notícias nos autos de
inadequada Gestão Fiscal, conﬁgurando a observância às
disposições da Lei Complementar nº 101/00, bem como
o cumprimento das aplicações constitucionais mínimas
na manutenção e desenvolvimento do ensino em ações
e serviços públicos de saúde; considerando que os Balanços Gerais representam adequadamente a posição ﬁnanceira, orçamentária e patrimonial do Município em
31 de dezembro de 2014, de acordo com os princípios
fundamentais de contabilidade aplicados à Administração Pública Municipal.
Feitas estas observações, considerando que a divergência apontada não prejudicou a análise das contas e, não
houve notícias de possíveis desdobramentos de ordem
material, entendo que a irregularidade, no exercício de
2014, de fato, permanece, contudo, não tem o condão
de macular as contas de modo a ensejar sua rejeição.
Ante o exposto, acolhendo parcialmente o entendimento técnico e ministerial VOTO no sentido de que este PleSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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nário aprove a seguinte proposta de deliberação que
submeto à consideração.

na forma do art. 48 da LRF;

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

1.7. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

Conselheiro Relator

2. Sem divergência. Absteve-se de votar, por impedimento, o conselheiro Domingos Augusto Taufner.

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

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

Recorrente: MAURICIO ALVES DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (LUCIANO VIEIRA)

1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER do presente recurso por restarem presentes os requisitos do artigo 164 da Lei Complementar
nº 621/2012, como também sua tempestividade;
1.2. AFASTAR a irregularidade de Abertura de Crédito
Adicional sem Comprovação de Autorização Legal, nos
termos deste Voto;
1.3. MANTER a irregularidade de Divergência entre o total de ingressos e dispêndios no Balanço Financeiro, sem
o condão de macular as contas, conforme já fundamentado neste voto;
1.4. DAR PROVIMENTO quanto ao mérito, no sentido de
que seja reformado o Parecer Prévio TC 39/2017, recomendando ao Legislativo a APROVAÇÃO COM RESSALVAS da Prestação de Contas Anual do Município de Viana, nos termos do art. 80, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o art. 132, inciso II da Resolução TC261/13, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Gilson Daniel Batista;
1.5. RECOMENDAR ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo parecer prévio,

1.6. DAR ciência aos interessados;

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

www.tce.es.gov.br

PARECER PRÉVIO TC-66/2018 – PLENÁRIO
Processos: 05893/2017-9, 04953/2015-9, 01245/20141, 01243/2014-2
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO PARECER
PRÉVIO TC- 022/2017 – CONHECER – TOTAL PROVIMENTO PARA O MPC - PROVIMENTO PARCIAL PARA MAURÍCIO ALVES DOS SANTOS - FORMAÇÃO DE AUTOS APARTADOS - DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam-se os autos de Recursos de Reconsideração interpostos pelo Ministério Público de Contas, por intermédio do seu Procurador Geral Dr. Luciano Vieira, bem como pelo Senhor Maurício Alves dos Santos, em face do
PARECER PRÉVIO TC- 022/2017 – Segunda Câmara, prolatado nos autos do Processo TC- 4953/2015, cujos termos seguem:
“Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC4953/2015, RESOLVEM os Srs. Conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezenove de abril de dois
mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges
Recomendar ao Legislativo Municipal a rejeição da Prestação de Contas Anual da Prefeitura de Mantenópolis,
sob a responsabilidade do Sr. Maurício Alves dos Santos,
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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relativa ao exercício de 2014, na forma do art. 80, II, da
Lei Complementar 621/2012 c/c art. 71, II, da Constituição do Estado do Espírito Santo;

contrarrazões recursais.

Recomendar ao atual gestor que na elaboração da Lei
Orçamentária observe as diretrizes emanadas desta Corte de Contas se abstenha de incluir nos instrumentos de
planejamento dispositivos que infrinjam o art. 167, VII,
da Constituição Federal/88, art. 5º, §4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 7º da Lei 4.320/1964;

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Recursos e Consultas – NRC que elaborou a ITR 06/2018 (ﬂs.
355/357).

Recomendar ao Poder Executivo Municipal que divulgue
amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso
público, a prestação de contas relativa ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo parecer prévio, na forma
do art. 48 da LRF;
Arquivar os autos após o trânsito em julgado (...)”
Submetidos os autos à área técnica, a SecexRecursos,
por meio da Instrução Técnica de Recurso ITR 238/2017
(ﬂs. 317/320), opinou pelo conhecimento do recurso interposto pelo Senhor Maurício Alves dos Santos, bem
como pela remessa dos autos à SecexContas, haja vista
que se trata de matéria contábil.
Após, a SecexContas elaborou a Manifestação Técnica
1450/2017 (ﬂs. 322/337). O feito foi novamente encaminhado para análise da SecexRecursos, que elaborou a
ITR 264/2017, opinando pelo provimento parcial do Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor Maurício Alves dos Santos.
Ato contínuo, foi elaborada a ITR 265/2017 (ﬂs. 343/345),
que opinou pelo conhecimento do recurso interposto
pelo Ministério Público de Contas, assim como sugeriu
a remessa dos autos à relatoria para que fosse determinada a notiﬁcação do interessado para apresentar suas

Devidamente notiﬁcado, o Senhor Maurício Alves dos
Santos não apresentou contrarrazões.

Em seguida, manifestou-se o Ministério Público de Contas, que requereu a remessa dos autos à unidade técnica
competente com o ﬁm de elaborar nova Instrução Técnica de Recurso, haja vista a ausência de análise completa
do mérito recursal referente ao Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor Maurício Alves dos Santos e
pelo próprio Ministério Público de Contas.
Retornaram novamente os autos ao NRC, o qual se manifestou nos termos da ITR 130/2018 no sentido de admitir os recursos em face de serem cabíveis e tempestivos e
no mérito sugerindo o provimento total do recurso interposto pelo Ministério Público de Contas e o provimento
parcial àquele interposto por Maurício Alves dos Santos,
mantendo-se a conclusão pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas.
O Ministério Público de Contas em Parecer 2135/2018,
acompanha os termos da manifestação técnica ressaltando a necessidade de formação de autos apartados
para responsabilizar pessoalmente o Sr. Maurício Alves
dos Santos, na forma dos arts. 38, inciso II, e parágrafo
único, 134, inciso III, e § 2º e 281 do RITCEES, pelo descumprimento do disposto no art. 5º, inciso IV, §§ 1º e 2º,
da Lei 10.028/00, mantendo-se inalterados os demais
termos do Parecer Prévio TC 022/2017.
É o relatório.
Compulsando os autos, veriﬁco que a análise acerca dos
www.tce.es.gov.br

pressupostos recursais, especialmente em relação às
condições de admissibilidade, foi efetivamente realizada
pela Área Técnica, tornando-se despiciendas acrescentar
outras considerações ou até mesmo fundamentações
doutrinárias e jurisprudências para formação de juízo.
Destaca-se a dualidade das razões recursais, o Ministério Público de Contas, irresignado com a decisão em sede do Parecer Prévio TC 22/2017 de acolher as justiﬁcativas e afastar a irregularidade relacionada a “Abertura de
Créditos Adicionais Suplementares em Inobservância à
LOA” - item 4.2 do RTC 150/2016 e 2.2 da ITC 3391/2016
e aqueles relacionados a irresignação de Maurício Alves
dos Santos: “Total da despesa autorizada consolidada,
evidenciada no Balancete Consolidado Da Execução Orçamentária Da Despesa (BALEXO), diverge do somatório
evidenciado em cada Unidade Orçamentária do município” (item 2.1 da ITC e item 4.1 do RT 150/2016); “Balanço Financeiro Consolidado apresenta saldo ﬁnal para o
exercício seguinte em montante inferior ao apurado pelo TCEES” (item 2.3 da ITC e item 5.1 do RT 150/2016);
“Superávit Financeiro demonstrado, por vínculo de recurso, diverge daquele constante do saldo apurado no
Balanço Patrimonial” (item 2.4 da ITC e item 6.1.1 do RT
150/2016) e “Despesas com pessoal do poder executivo
acima do limite legal estabelecido pela lei complementar
101/2000” (item 2.5 da ITC e item 7.1.1 do RT 150/2016).
Ao interpor Recurso de Reconsideração, Maurício Alves
dos Santos exprimiu sua irresignação com os termos assentados no PARECER PRÉVIO TC- 022/2017 – Segunda
Câmara, entretanto, na inicial este relaciona todos os
itens considerados irregulares na Instrução Técnica Conclusiva 3391/2016, a despeito da decisão proferida em
sede de Parecer Prévio ter acolhido suas justiﬁcativas em
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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relação à - Abertura de Créditos Adicionais Suplementares em Inobservância à LOA” - item 4.2 do RTC 150/2016
e 2.2 da ITC 3391/2016 –, inclusive, por essa razão, objeto de pedido de reconsideração formulado pelo Ministério Público de Contas.
Assim, diante da ausência de utilidade e necessidade
resta prejudicada a análise do referido item e, passa-se à
análise do mérito recursal:
DO RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO PELO
SENHOR MAURÍCIO ALVES DOS SANTOS
Irregularidades apontadas:
TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA CONSOLIDADA, EVIDENCIADA NO BALANCETE CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA (BALEXO), DIVERGE
DO SOMATÓRIO EVIDENCIADO EM CADA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO (item 4.1 do RT 150/2016
e 2.1 da ITC 3391/2016).
Base legal: Artigos 85 e 89 da Lei Federal 4.320/1964.
Justiﬁcativas apresentadas pelo Recorrente:
“(...)
A técnica responsável pela ITC citada em tela, concluiu
pela manutenção da irregularidade alegando que foram
insuﬁcientes a documentação e justiﬁcativas apresentadas em resposta a Instrução Técnica que consta nos autos, ﬁcou claro que não houve má fé, prejuízo e tampouco ineﬁcácia ou ineﬁciência na aplicação do recurso orçamentário, e que ocorreram apenas problemas técnicos
no sistema informatizado ao consolidar o Fundo Municipal de Saúde. Quanto a alegação de que não foi encaminhado o TXT de consolidação pelo Sr. Prefeito, informamos que o arquivo é usado pelo sistema informatizado para efeitos de consolidação e que a conferência dos

dados se dá através dos relatórios contábeis disponíveis
pelo mesmo, sendo a conferência pelo TXT inviável pelo
formato que o arquivo se apresenta, além de não ser reconhecido pelo MCASP como peça contábil.
Objetivando reforçar e esclarecer ainda mais as justiﬁcativas apresentadas, encaminhamos a listagem de decretos que constam no banco de dados do Fundo Municipal de Saúde e do consolidado via TXT no Banco de dados da Prefeitura referente ao Fundo junto com os balancetes da despesa extraído em cada banco de dados, demonstrando a divergência de valores suplementados e
anulados com fontes de recurso Excesso de Arrecadação
e Superávit Financeiro, fato este que comprova a fragilidade já esclarecida dos dados de consolidação via TXT. E
ressaltamos, que cabe a nós apenas justiﬁcar e esclarecer os fatos pois a possibilidade de retiﬁcação não existe, segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público em Vigor. Quanto a alegação que
não houve avaliação pelo Conselho Municipal de Saúde
das contas relativas ao exercício de 2014, encaminhamos
o parecer do conselho para comprovação e apreciação.
Portanto, mediante as justiﬁcativas apresentadas justamente com documentos comprobatórios que trouxeram
a verdade sobre o item em questão, não nos resta dúvida
que a irregularidade deve ser desconsiderada.”.
As argumentações trazidas pelo Recorrente, em síntese, constituíram-se na conﬁrmação da existência de problemas técnicos na consolidação dos dados contábeis do
Fundo Municipal de Saúde, os quais não foram incluídos
no Balancete Consolidado da Execução Orçamentária
(arquivo digital BALEXO). De acordo com as suas informações, a ausência teria decorrido de falhas no sistema
contábil informatizado do Município de Mantenópolis.
www.tce.es.gov.br

Após análise da documentação apresentada às ﬂs.
12/289 dos presentes autos, que o Gestor Responsável
acostou dois balancetes da Despesa Orçamentária para
a mesma Unidade Gestora do Fundo Municipal de Saúde, onde constatou-se, às ﬂs. 18, despesa autorizada de
R$ 6.898.630,90 (seis milhões, oitocentos e noventa e oito mil, seiscentos e trinta reais e noventa centavos) e, às
ﬂs. 29, despesa autorizada no total de R$ 6.720.581,84
(seis milhões, setecentos e vinte mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos). Concluiu
a área técnica, a partir desta constatação, que o Recorrente apresentou os mesmos documentos mencionados
e identiﬁcados por ocasião da elaboração da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 3391/2016 (ﬂs. 161/187 – Processo TC- 4953/2015 – Prestação de Contas Anual – Exercício 2014), sobre os quais as considerações seguem abaixo:
“(...)
Aﬁrma a defesa que o sistema de contabilidade informatizado do município utiliza em todas as unidades gestoras municipais arquivos no formato TXT para consolidação das informações contábeis e também para a exportação do orçamento que é cadastrado inicialmente na
prefeitura.
Alega o prefeito que a divergência apontada no RT
150/2016 deve-se ao fato de que a consolidação dos arquivos em formato TXT do Fundo Municipal de Saúde
de Mantenópolis, não foi exportada corretamente para o banco de dados da prefeitura ou sofreu alterações
após a prefeitura ter consolidado sua Prestação de Contas Anual. Ressalva-se de imediato, que a justiﬁcativa
apresentada pelo Gestor Responsável não foi determinante quanto ao fato gerador da divergência.
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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A defesa demonstra às ﬂs. 109 uma tabela na qual
consta as seguintes informações: Doação Atualizada no
montante de R$ 6.898.630,90, registrada no Balanço
Orçamento do Fundo de Saúde, e Dotação Atualizada
no montante de R$ 6.720.581,84, registrada no Balanço
Orçamentário do Fundo Municipal de Saúde, existente
no Banco de Dados da Prefeitura, sendo evidenciada a
divergência de R$ 178.049,06.

dois Balanços Orçamentários para o mesmo exercício
e para a mesma Unidade Gestora Fundo Municipal de
Saúde de Mantenópolis auditados, evidenciando valores divergentes na coluna dotação atualizada (ﬂs. 117 e
ﬂs. 121). Na oportunidade destaca-se que não constam
assinaturas do gestor e do contador responsável no Balanço Orçamentário anexado pelo Gestor Responsável
às ﬂs. 116/118 dos presentes autos.

do no RT 150/2016, às ﬂs. 83/84 e a seguir transcrito:

Para comprovar o alegado anexou às ﬂs. 116/120 dois
Balanços Orçamentários para a mesma Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde, onde constatou-se,
às ﬂs. 117, despesa autorizada no montante de R$
6.898.630,90.

Não ﬁcou devidamente comprovado por meio de provas documentais que houve uma simples falha de geração e gravação dos arquivos dos Balanços Orçamentários
da Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde gravados
em mídia no formato TXT, evidenciado os registros contábeis da dotação orçamentária inicial e da dotação orçamentária atualizada, os respectivos valores, as datas
de geração dos Balanços Orçamentários do Fundo Municipal de Saúde e a data de gravação dos arquivos BALORC
no banco de dados da Prefeitura.

Considerando o exposto e diante das justiﬁcativas e documentos anexados pelo Gestor Responsável considera-se mantido o indicativo de irregularidade apontado no
RT 150/2016”. (g.n.)

Aﬁrma o prefeito que em observância as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, não
cabe a substituição de anexos e peças do balanço, restando para o mesmo a elucidação e comprovação da
causa da divergência.
Assiste razão a defesa quanto à sua assertiva que não cabe a substituição de demonstrações contábeis, considerando o encerramento do exercício de 2014.
No entanto, não ﬁcou devidamente elucidado pelo prefeito o fato motivador da divergência apontada pela área
técnica, podendo ser por dois fatores conforme alegou
o prefeito:
“a consolidação via arquivo TXT do Fundo Municipal de
Saúde de Mantenópolis, referente ao exercício de 2014,
não exportou para o banco de dados da Prefeitura a informação atualizada dos movimentos de dotações ou sofreu alterações depois que a prefeitura já havia consolidado sua PCA.”
Manuseando os autos, veriﬁca-se que foram anexados

Ressalva-se que a ausência de conhecimento pelo prefeito municipal do que de fato causou a divergência de
R$ 178.049,05, apontada pela área técnica às ﬂs. 66, revela fragilidade na atuação do sistema de controle interno do município de Mantenópolis, especialmente no tocante ao acompanhamento das contas apresentadas pelo prefeito, conforme prevê o art. 122, § 5º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
Por derradeiro, não é possível aﬁrmar na presente instrução que o Balanço Orçamentário Consolidado do Município de Mantenópolis, reﬂete corretamente e adequadamente a execução orçamentária do Fundo Municipal de Saúde daquele município, em razão de que não
houve avaliação pelo Conselho Municipal de Saúde das
contas relativas ao exercício de 2014, conforme relatawww.tce.es.gov.br

Conforme informado pelo gestor, não houve avaliação
por parte do Conselho Municipal de Saúde, das contas
relativas ao exercício ﬁnanceiro de 2014. Todavia, conforme apurado por esta área técnica, veriﬁcou-se o cumprimento por parte do município com o mínimo constitucional relacionado aos serviços e ações da função de
governo saúde.

Registra-se que o Gestor Responsável destacou em suas atuais justiﬁcativas o encaminhamento de listagem
de decretos constantes “nos bancos de dados do Fundo Municipal de Saúde e do consolidado via TXT no Banco de dados da Prefeitura referente ao Fundo”, de forma
a demonstrar a divergência de valores suplementados e
anulados tendo como fontes de recursos o superávit ﬁnanceiro de exercício anterior e o excesso de arrecadação apurado em 2014. De acordo a Listagem de Créditos
Adicionais apresentada, referente ao Fundo Municipal
de Saúde de Mantenópolis (ﬂs. 19/23 em confronto com
as ﬂs. 30/33 dos presentes autos), identiﬁcou-se que a
divergência apontada no RT 150/2016, no montante de
R$ 178.049,05 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e
sessenta e quatro reais e vinte centavos) e R$ 49.381,80
(quarenta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais
e vinte e seis centavos) e R$ 49.384,80 (quarenta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), os quais tiveram como fontes de recursos o superávit ﬁnanceiro do exercício anterior e excesso de arrecadação no exercício sob análise. Veriﬁcou-se na listagem
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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encaminhada que a abertura dos créditos suplementares teria ocorrido por meio do Decreto nº 011/2014,
consoante demonstra o seguinte fragmento:
A área técnica, ao realizar consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Mantenópolis,(http://
www.mantenopolis.es.gov.br/abrir_arquivo.aspx/Decretos_11_2014?cdLocal=5&arquivo={AB4A43CD-1DEC-2CA6-E7E5-A2B4DDC54CD5}.pdf), no dia 24/04/2018,
constatou, todavia, que o Decreto nº 011/2014, não se
refere à abertura de créditos suplementares, uma vez
que dispõe sobre assunto diverso (atividades de alto risco para o Microempreendedor Individual (MEI), para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte). Segue a
transcrição do Decreto Municipal:

mais atividades do estabelecimento forem assim classiﬁcadas.
§2º - Deﬁnidas as atividades de alto risco na forma deste artigo, consideram-se de baixo risco as demais atividades constantes da tabela de Classiﬁcação Nacional de
Atividades Econômicas – CNAE.
Art. 2º - Aplicam-se ao Alvará de Funcionamento Provisório e ao Alvará de Funcionamento Deﬁnitivo assim demais normas concernentes aos alvarás previstas na legislação do Município, principalmente as relativas à interdição ou desinterdição do estabelecimento, cassação, nulidade e restabelecimento do alvará e a imposição de restrições às atividades dos estabelecimentos com Alvará
de Funcionamento Provisório ou Deﬁnitivo, no resguardo do interesse público.

Consta dos autos, o Parecer do Conselho Municipal de
Saúde de Mantenópolis (ﬂ. 12), datado de 05/08/2015,
no qual restou registrada a aprovação das contas da região, consubstanciada nos resultados do acompanhamento periódico do Relatório Anual de Gestão, referente
ao exercício ﬁnanceiro de 2014.
Apesar do referido Parecer apresentado, ressalta-se,
portanto, que os demais documentos encaminhados
nesta ocasião não trazem elementos novos e/ou suﬁcientes, do ponto de vista técnico-contábil, que possibilitem o afastamento da inconsistência apontada no RT
150/2016 e mantida no item 2.1 da ITC 3391/2016, com
isso, mantém-se a irregularidade.

“DISPÕE SOBRE AS ATIVIDADES DE ALTO RISCO PARA O
MEI E PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”

Art. 3º - Este Decreto entra em vigência na data de sua
publicação.

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO APRESENTA SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE EM MONTANTE INFERIOR AO APURADO PELO TCEES (item 5.1 do RT
150/2016 e 2.3 da ITC 3391/2016).

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Base normativa: art. 89 da Lei Federal 4.320/1964

MAURÍCIO ALVES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de
Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente,

Registre-se. Cumpra-se. Publique-se.

Justiﬁcativas apresentadas pelo Recorrente:

Mantenópolis-ES, 24 de março de 2014.

“Consta na análise das justiﬁcativas apresentadas a este item, que foi manuseado os autos e que não encontrados documentos que comprovem a solicitação da empresa fornecedora do sistema, no tocante as providências adotadas para melhorar a qualidade da consolidação. Neste sentido considerou a fragilidade do sistema
de contabilidade do município comprometendo a ﬁdedignidade e a segurança das informações contábeis prestadas ao TCEES, sugerindo a manutenção da irregularidade.

”DECRETO Nº 011/2014

DECRETA:
Art. 1º - Os órgãos e entidades municipais responsáveis
pelo licenciamento para efeito de deﬁnição de atividades de alto grau de risco, em relação ao Microempreendedor Individual – MEI, - adotarão a lista constante
do Anexo I da Resolução CGSIM nº 22, de 22/06/2010
– DOU de 02/07/2010, e em relação à Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, o Anexo II da Resolução CGSIM nº 22, de 22/06/2010 – DOU de 02/07/2010.
§1º - O grau de risco será considerado alto se uma ou

MAURÍCIO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Publicado em 24/03/2014
Livro nº:
Fls. nº:
Diante dos documentos apresentados, entende-se do
ponto de vista técnico-contábil, que a listagem encaminhada não comprova, por si só, a abertura dos créditos
suplementares em comento e não se constitui em documento hábil para o registro contábil da movimentação
orçamentária respectiva.
www.tce.es.gov.br

Acontece honrados Conselheiros que o sistema informatizado utilizado pelo ente vem sofrendo adaptações
e evoluções constantemente após a implantação do PlaSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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no de Contas desde o exercício de 2013 e também para o atendimento ao sistema informatizado Cidades utilizado pelo TCEES. Em que pese a alegação da técnica de
que a falha da consolidação revela fragilidade do sistema
de contabilidade e que compromete a segurança das informações prestadas ao Tribunal de Contas, cabe ao gestor apenas explicar o ocorrido e provar que a irregularidade foi corrigida.
Objetivando esclarecer a inconsistência de consolidação
que gerou a divergência do balanço ﬁnanceiro consolidado referente a PCA de Governo do exercício de 2014,
encaminhamos anexos a estas justiﬁcativas o Balanço Financeiro e Fluxo de caixa de cada unidade e do banco
de dados da Prefeitura referente aos exercícios de 2014,
2015 e 2016, comprovando que nos exercícios subsequentes ao de 2014 a divergência não ocorre, também
pode ser conﬁrmada no sistema Cidades módulo PCA,
ou seja, foi solucionada pela empresa fornecedora do
sistema informatizado. Quanto a alegação da técnica de
que não constam ofícios, informamos que as solicitações
muitas vezes são realizadas através da conexão remota e
o chat disponibilizado é fechado assim que a conexão é
encerrada, ﬁcando impossível recuperar a conversa, no
entanto, a partir de agora, antes de fechar a conexão iremos salvar a conversa com a empresa fornecedora do
sistema para título de comprovação.
Ora senhores conselheiros, o Gestor explicou o que ocorreu e comprovou, não lhe resta mais nenhuma opção a
não ser que esta respeitada Corte de Contas acolha suas
justiﬁcativas e comprovações. Ressaltamos que não houve nenhum prejuízo ao erário e tampouco de emitir a demonstração contábil com divergências, trata-se apenas
de ajustes na emissão de demonstrativo no sistema con-

tábil informatizado”.
Conforme esclarecimentos prestados pelo Gestor Responsável, constatou-se que o mesmo manteve as mesmas aﬁrmativas apresentadas por ocasião da ITC
3391/2016, ou seja, conﬁrmou que a divergência apontada decorreu de inconsistências nos procedimentos informatizados quando efetuada a consolidação dos dados contábeis o Regime Próprio de Previdência Social e
da Câmara Municipal no Balanço Consolidado do Município.
Dando prosseguimentos às suas considerações, o Responsável informou que solicitou a empresa fornecedora
do sistema informatizado de contabilidade a solução das
falhas, via “conexão remota/chat” e que nos exercícios
seguintes ao desta análise a divergência não mais ocorreu. Para comprovar o alegado, encaminhou os Balanços
Financeiros e Fluxos de Caixa de cada unidade e do banco de dados da Prefeitura referente aos exercícios dos
anos de 2014, 2015 e 2016 (ﬂs. 40/85).
Quanto a Prestação de Contas Anual relativa ao exercício de 2015 (Processo TC- 5782/2016), vale ressaltar, que
não foram identiﬁcadas irregularidades contábeis referentes à consolidação dos dados das unidades gestoras
no Balanço Patrimonial Consolidado do Município, contudo, há que se apontar que foram apontadas diversas
incompatibilidades entre as informações prestadas pelo Município via Sistema LRFWeb desta Corte de Contas
e as encaminhadas junto a PCA. Ressalta-se que naqueles autos houve a declaração de revelia do Gestor e tendo sido informada a impossibilidade de prosseguimento da análise das referidas contas sem as informações e
demonstrações requeridas àquela época, fatos que culminaram na sugestão da REJEIÇÃO das contas do exercíwww.tce.es.gov.br

cio, exarada no PARECER PRÉVIO TC- 03/2018 – Primeira Câmara.
Em relação ao exercício de 2016, cabe informar que o
Processo de Prestação de Contas Anual encontra-se em
trâmite nesta Corte de Contas, em fase de Citação para
apresentação de justiﬁcativas.
Apesar da apresentação dos demonstrativos dos exercícios subsequentes, isto não afasta a ocorrência da divergência apontada e não comprova a realização dos
ajustes contábeis devidos, a qual se realizaria mediante a apresentação de documentos contábeis de retiﬁcação de lançamentos, razões contábeis, entre outros documentos comprobatórios.
Levando em consideração que não foram apresentados documentos capazes de comprovar a realização dos
ajustes das divergências apuradas no Balanço Financeiro do Município e considerando (lançamentos contábeis
de ajustes, razões contábeis, entre outros), mantém-se
os termos e conclusão exarados no PARECER PRÉVIO TC022/2017 – Segunda Câmara, quanto ao item 5.1 do RT
150/2016 e 2.3 da ITC 3391/2016.
Superávit ﬁnanceiro demonstrado, por vínculo de recurso, diverge daquele constante do saldo apurado no
Balanço Patrimonial. (Item 6.1.1 do RTC 150/2016 e
Item 2.3 da ITC 3391/2016).
Base Legal: artigos 85 e 89 da Lei Federal 4.320/1964.
Justiﬁcativas apresentadas pelo Recorrente:
Informa o Relatório Técnico RT 150/2016 a existência de
superávit ﬁnanceiro na Prefeitura de Mantenópolis no
exercício 2014 em R$ 8.629.163,18, todavia, ao evidenciar esse mesmo superávit ﬁnanceiro por fonte de recurso, o gestor apresentou o saldo de R$ 8.809.812,48
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Análise realizada pela SecexContas, e materializada na
Manifestação Técnica 1450/2017, por meio de consulta ao Balanço Patrimonial da PCA 2015 permitiu identiﬁcar que “... o registro dos saldos do exercício anterior referentes dos grupos ativo ﬁnanceiro e passivo ﬁnanceiro estão coerentes com os saldos evidenciados no Balanço Patrimonial de 2014 apresentado na defesa. Vale
mencionar também que o demonstrativo da dívida ﬂutuante do exercício de 2015 evidencia o saldo do exercício anterior de acordo com o passivo ﬁnanceiro constante do mesmo Balanço Patrimonial de 2014 apresentado na defesa.”
Desse modo, na esteira da exposição da Área Técnica,
acolhe-se as razões recursais e afasta-se a irregularidade
quanto a este item.
DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO ACIMA DO LIMITE LEGAL ESTABELECIDO PELA LEI COMPLEMENTAR 101/2000. (item 7.1.1 do RT 150/2016 e Item
2.5 da ITC 3391/2016).
Base legal: artigo 20, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar 101/2000.
Das justiﬁcativas apresentadas pelo Recorrente:
Na análise da gestão ﬁscal, especialmente quanto à despesa com pessoal, o RT 150/2016 apresentou o seguinte
quadro demonstrativo do quantitativo que evidencia a
infringência do art. 20, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar 101/2000:
Despesas com pessoal – Poder Executivo
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com
pessoal em relação à RCL

Valor
33.229.280,29
18.004.667,41
54,18%

Fonte: RT 150/2016 - Prestação de Contas Anual/2014.

neste artigo, não serão computadas as despesas:

A análise técnica realizada pela SecexContas por meio da
Manifestação Técnica 1450/2017, rejeita as justiﬁcativas
nos seguintes termos:

[...]

Análise: Ocorre que via de regra, ao contrário do argumento apresentado pelo jurisdicionado, a contribuição
complementar, sendo um encargo social, ou seja, uma
contribuição patronal recolhida ao Instituto de Previdência, ainda que para ﬁnanciar o desequilíbrio ﬁnanceiro do mesmo, deve entrar no cálculo da despesa com
pessoal. E quando do uso para pagamento de benefício,
deve ser deduzido da despesa com pessoal.

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;

A determinação do que deve ser entendido como despesa com pessoal vem da lei 101/2000, em seu art. 18:
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos
gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos
e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos,
funções ou empregos, civis, militares e de membros de
Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, ﬁxas e variáveis, subsídios,
proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratiﬁcações, horas extras e vantagens
pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades
de previdência.
Além disso, no que diz respeito aos gastos com inativos,
a mesma lei, em seu art. 19, § 1º, inc. VI, delimita quais
despesas não serão computadas, para efeito de veriﬁcação do atendimento dos limites de gastos com pessoal
deﬁnidos no mesmo artigo:
§ 1º Na veriﬁcação do atendimento dos limites deﬁnidos
www.tce.es.gov.br

VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo especíﬁco, custeadas por recursos provenientes:
b) da compensação ﬁnanceira de que trata o § 9o do art.
201 da Constituição;
c) das demais receitas diretamente arrecadadas por
fundo vinculado a tal ﬁnalidade, inclusive o produto da
alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit ﬁnanceiro.
O manual de demonstrativos ﬁscais, 7ª edição, pag. 496,
item “Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculado”,
com base na LRF, art. 19, § 1º, inc. VI, detalha o entendimento de recursos vinculados ao RPPS:
Recursos vinculados ao RPPS são os provenientes da arrecadação de contribuições dos segurados, da compensação ﬁnanceira de que trata o § 9o do art. 201 da Constituição e das demais receitas diretamente arrecadadas
por fundo vinculado a tal ﬁnalidade, inclusive, o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu
superávit ﬁnanceiro. (negrito nosso)
São também receitas vinculadas ao RPPS as contribuições patronais ao RPPS e as receitas provenientes do
aporte para Cobertura do Déﬁcit Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS instituído pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios em conformidade
com a Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, devidamente registradas na contabilidade no elemento de despesa 97 – Aportes para Cobertura de Déﬁcit Atuarial do
RPPS, conforme deﬁnido na Portaria Conjunta STN/SOF
nº 2, de 19 de agosto de 2010. (grifo e negrito nosso)
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Consta ainda do Manual de Demonstrativos Fiscais, 7ª
edição, pag. 497, que:
O plano de amortização poderá consistir no estabelecimento de alíquota de contribuição patronal suplementar
ou em aportes periódicos para cobertura do déﬁcit atuarial. As alíquotas de contribuição patronal suplementar
são classiﬁcadas no elemento de despesa 13 – Contribuições Patronais, e os aportes periódicos para cobertura
de déﬁcit atuarial no elemento 97– Aportes para cobertura de Déﬁcit Atuarial.
Assim, com base no exposto acima, consultando-se o resultado auferido na planilha de despesas com pessoal do
poder executivo, veriﬁcou-se que a mesma já considerou
em seu cálculo, na linha despesas não computadas, a dedução do valor referente aos gastos com pessoal inativo
e pensionistas pagos com recursos vinculados ao RPPS,
no montante de R$ 1.824.481,69. Ou seja, nesse sentido, os recursos vinculados oriundos tanto das contribuições patronais ﬁxas, quanto das contribuições patronais
complementares, utilizados para fazer frente ao gasto
com inativos e pensionistas do executivo no exercício de
2014, foram considerados quando do cálculo da despesa
líquida de pessoal do executivo. Dito isto, não há motivo
para se deduzir nenhum outro valor do total das despesas com pessoal.
Portanto, com base no aduzido acima, conclui-se pela
manutenção da irregularidade.
DO RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Irregularidade apontada:
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES
EM INOBSERVÂNCIA AO LIMITE ESTABELECIDO NA LEI

ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AO ART. 167 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (item 4.2 do RT 150/2016; item 2.2
da ITC 3391/2016 e II.1.1.2 da Instrução Técnica de Recurso ITR – 0130/2018).
Base Normativa: Art. 167, incisos V e VII, da Constituição da República; art. 5º, §4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, arts. 7º e 42 da Lei 4.320/1964, art. 37 da Lei
1.434/2013 (LDO).
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por
meio do PARECER PRÉVIO TC- 022/2017 – Segunda Câmara, recomendou ao Legislativo do Município de Mantenópolis a rejeição da Prestação de Contas Anual do
exercício de 2014, sob a responsabilidade do Senhor
Maurício Alves dos Santos, todavia, afastou a irregularidade referente à abertura de crédito adicionais suplementares em inobservância ao limite estabelecido na
LOA, apontado no item 4.2 do RT 150/2016 e 2.2 da ITC
3391/2016.
Inconformado com o Decisum, o douto Ministério Público de Contas, por meio do Exmo. Procurador de Contas
Dr. Luciano Vieira, interpôs Recurso de Reconsideração
pautado nos seguintes termos e considerações:
Alegações apresentadas pelo Ministério Público de Contas:
“(...)
O v. parecer recorrido afastou a irregularidade constante
do item 2.2 da ITC 3391/2016-9, constante dos autos TC4953/2015, sob a seguinte argumentação, ipsis litteris:
[...] Entretanto, discordo do entendimento da área técnica e acolho a justiﬁcativa para exclusão do limite estabelecido na LDO para abertura de créditos adicionais,
de R$ 1.700.000,00 relativo àqueles abertos tendo cowww.tce.es.gov.br

mo fonte de recursos os convênios, tendo em vista que
para rejeitar os argumentos de defesa a unidade técnica
considerou apenas os documentos encaminhados por
ocasião da defesa e entendeu que as informações neles
constantes “são insuﬁcientes para subsidiar a auditoria
deste Tribunal de Contas”. Entretanto, à vista dos arts.
137 e 138 do RITCEES, todos os elementos contidos nos
autos, exigidos por força regimental ou de ato normativo próprio, integram a Prestação de Contas e, portanto,
compõe o conjunto probatório que, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado ou princípio da
persuasão racional, deve ser levado em conta por este
Relator em seu julgamento.
Neste sentido, a Instrução Técnica Normativa 28/2013
em seu Anexo dois estabelece que a Prestação de Contas
Anual dos Prefeitos seja instruída com o Demonstrativo
dos Créditos Adicionais (DEMCAD) deﬁnindo-o como um
demonstrativo consolidado dos créditos adicionais contendo informações sobre os créditos aberto no exercício:
lei autorizava, instrumentos de abertura, natureza, valor
e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações,
na forma do Anexo 14 desta Instrução Normativa.
Veriﬁquei que o referido relatório (DEMCAD) encaminhado neta Prestação de Contas, detalha os créditos
adicionais abertos à conta de recursos de convênios, no
montante de R$ 1.700.000,00, informando inclusive a
dotação suplementada. Desta forma, a meu ver não resta dúvida de que tais créditos foram abertos à conta de
recursos de convênios e considerando que a Lei Municipal 1453/2013 (Lei Orçamentária) em seu art. 6º estabelecer que as suplementações ou remanejamentos
efetuados utilizando como fonte de recursos os convênios não oneram o limite de abertura de crédito adiSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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cional, acolho a justiﬁcativa do responsável. Portanto, a
meu ver, em 2014, a abertura de créditos adicionais ultrapassou o limite de abertura em R$ 27.531,37, como
demonstrado a seguir:
De tal maneira, considerando que R$ 37.531,37 representa 0,0795% da despesa ﬁxada na LOA, em que pese o descumprimento do ditame legal, entendo que tal
não provocou alteração signiﬁcativa no orçamento e invoco o princípio da insigniﬁcância para afastar a presente irregularidade.
Por derradeiro e oportuno, observei que a Lei Orçamentária de Mantenópolis para o exercício de 2014, Lei Municipal 1453/2013, contém dispositivos que excepcionam alguns casos do limite de abertura de créditos adicionai sem estabelecer qualquer outra limitação. Como
estar Corte tem entendido que a inclusão nas Leis Orçamentárias de tais dispositivos é inconstitucional, entendo por bem recomendar à atual administração municipal para que na elaboração da Lei Orçamentária observe
as diretrizes emanadas desta Corte de Contas para que
os gestores se abstenham se incluir nos instrumentos de
planejamento dispositivos que infrinjam o art. 167, VII,
da Constituição Federal.
No entanto, com a devida vênia ao posicionamento acima exarado, não pode ele prevalecer, eis que afrontam
dispositivos regimentais, legais e constitucionais, conforme inicialmente aduzido.
Restou demonstrado nos autos que, dentre os créditos
suplementares abertos pelo Executivo de Mantenópolis, no exercício de 2014, o montante de R$ 1.727.531,37
(um milhão, setecentos e vinte e sete mil, quinhentos e
trinta e um reais e trinta e sete centavos) não foi precedido da indispensável autorização legislativa e não hou-

ve indicação dos recursos correspondentes, em nítida
afronta ao art. 167, inciso V, da CF/88.
Segundo entendimento exarado no Parecer Prévio, “... o
referido relatório (DEMCAD) encaminhado nesta Prestação de Contas, detalha os créditos adicionais abertos
à conta de recursos de convênios, no montante de R$
1.700.000,00, informando inclusive a dotação suplementada”.
Nesse cenário, cumpre enfatizar que esse Tribunal de
Contas possui Parecer Consulta nº 28/2004 a respeito de
abertura de créditos com recursos de convênios, vejamos:
“Portanto, vê-se que os créditos provenientes de recursos de convênios por sua natureza também devem
ser considerados como fonte distinta de recursos para
abertura de créditos adicionais, o que está reconhecidamente expresso pelas tentativas de evolução legislativa. Mas conforme já aﬁrmamos inicialmente, enquanto ainda omisso o ordenamento, é possível acorrer-se ao
mandamento constitucional, que aponta a possibilidade
de abertura de crédito suplementar ou especial quando houver autorização legislativa e indicação dos recursos correspondentes. Vejamos o teor do citado dispositivo, [...] V- a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação
dos recursos correspondentes; Em nome do princípio da
razoabilidade e da eﬁciência da Administração Pública, e
ainda considerando a importância dos recursos advindos
dos convênios para as administrações municipais e estaduais e para os mais diversos setores sociais e econômicos – dos quais se destacam os da saúde, da educação e
da infraestrutura – não seria coerente concluir pela impossibilidade de sua utilização pelo simples fato de não
www.tce.es.gov.br

existir disposição infraconstitucional quanto ao assunto.
Reconhece-se a necessidade de a lei complementar prevista no §9º do art. 165 da CR tratar de forma mais minudente a matéria, Entretanto, enquanto ausente no universo jurídico referida regulamentação e não havendo
qualquer vedação expressa na Lei Federal nº 4.320/64
quanto à utilização desta espécie de recursos como fonte para abertura de crédito suplementar ou especial, resta reconhecer a possibilidade auferida da redação do art.
167, V, da CR. CONCLUSÃO Deste modo, considerando o
ordenamento pátrio aplicável ao presente caso e a fundamentação exposta, e ainda tendo em vista a atual defasagem do texto da Lei Federal nº 4.320/64, opinamos
para, no mérito, responder pela possibilidade de utilização dos recursos de convênio como fonte para abertura
de créditos suplementares ou especiais, observadas as
condicionantes do inc. V do art. 167 da CR (autorização
legislativa e indicação dos recursos correspondentes)”
(grifos no original).
Extrai-se do Parecer Consulta mencionado que os recursos de convênio podem ser utilizados como fonte para
abertura de créditos suplementares ou especiais, não
se excluindo, contudo, a exigência de autorização legislativa e de indicação dos recursos correspondentes, a teor do art. 167, inciso V, da Constituição Federal.
Assim, pode-se concluir que a abertura de créditos suplementares, mesmo quando oriundos de recursos de
convênio, devem ser pautados em expressa autorização legislativa.
O Parecer Prévio recorrido indicou que a Lei Municipal
nº 1.453/2013 (Lei Orçamentária Anual), mais especiﬁcamente o inciso III, do art. 6º, seria o sustentáculo para
a abertura dos créditos suplementares em questão. No
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Art. 20. Não oneram o limite de abertura de crédito adicional suplementar, estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício ﬁnanceiro de 2014, os seguintes casos:

to de 2013, para reforço de Dotações orçamentárias, de
acordo com o art. 7º, I da Lei Federal nº 4.320, utilizando
como fonte de recursos as deﬁnidas no Artigo 43 da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e recursos de
Convênio, conforme parecer consulta do TCEES 028 de
08 de junho de 2004.

§ 2º- As modiﬁcações a que se refere o inciso anterior
também poderão ocorrer até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) o valor das despesas ﬁxadas, os quais
deverão ser abertos mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo, conforme arts. 42 e 43 da Lei Federal
4.260/64.

(...)

Lei nº 1.434, de 05 de agosto de 2013:

III- as suplementações ou remanejamentos efetuados
utilizando como fonte de recursos os convênios, conforme Parecer Consulta TCEES nº 028/2004;

Art. 37- A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação ﬁxada para cada Grupo de Natureza de
despesa/modalidade de aplicação, com apropriação dos
gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria
STN nº 163/2001.

Art. 2º- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

entanto, equivocada tal assertiva. O art. 6º, III, da LOA
assim disciplinou:

Evidente que o teor de tal dispositivo não trouxe autorização legislativa para abertura de créditos adicionais suplementares, mas apenas carreou a informação de que a
abertura de crédito adicional suplementar, nas hipóteses
previstas nos seus incisos, não onera o limite de abertura
de crédito suplementares previstos na LDO.
Lado outro, trecho do próprio parecer prévio considera
que “portanto, a meu ver, em 2014, a abertura de créditos adicionais ultrapassou o limite de abertura de R$
27.531,37”.
A título de elucidação, cumpre transcrever os dispositivos legais que autorizaram as demais suplementações
de crédito do mesmo exercício em análise:
Lei Orçamentária Anual – LOA (Lei n. 1.453), de 30 de
dezembro de 2013:
Art. 5º- Fica o Poder executivo, Legislativo e Autarquias
Municipais consolidadas no Orçamento Municipal da
Prefeitura Municipal de Mantenópolis, de acordo com o
disposto no Art. 42 da Lei Federal 4.320 de 17 de março
de 1964, autorizados a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite estabelecido no artigo 37 da Lei de
Diretrizes Orçamentária – LDO nº 1.434 de 05 de agos-

§ 1º- O Poder Executivo, Legislativo e Autarquias Municipais poderão, mediante decreto do Poder Executivo,
transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei
orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2014 e
em seus créditos adicionais, em decorrência de extinção,
transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação.
§ 2º- As modiﬁcações a que se refere o inciso anterior
também poderão ocorrer até o limite de 10% (dez por
cento) do valor das despesas ﬁxadas, os quais deverão
ser abertos mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo, conforme arts. 42 e 43 da Lei Federal 4.320/64.
Lei nº 1.455, de 30 de dezembro de 2013:
Art. 1º- Fica alterado o § 2º do Art. 37 da Lei Municipal nº
1.434/2013 – LDO, que passará a ter a seguinte redação:
www.tce.es.gov.br

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Resta portanto, evidenciado o error in judicando no v.
PARECER PRÉVIO TC- 022/2017, haja vista está amplamente demonstrado nos autos da prestação de contas que houve execução de despesa sem lastro legal no
montante de R$ 1.727.531,37, em total afronta aos dispositivos constitucional e legal, o que macula, de forma
insanável, a prestação de contas.
Insanável, porquanto se trada de irregularidade gravíssima, tipiﬁcada em lei como crime de responsabilidade
(art. 1º, V, Decreto-Lei n. 201/67) e ato de improbidade
administrativa (art. 11, I, Lei nº 8.429/93)”.
Diante dessas considerações, após análise do item 2, letra a deste voto, opina a área técnica pela procedência
das alegações trazidas aos autos pelo Ministério Público de Contas relativamente à abertura de créditos suplementares com recursos provenientes de convênios, os
quais devem ocorrer em estrita observância ao disposto
no Parecer Consulta TC nº 28/2004.
Quanto aos documentos e justiﬁcativas apresentados
pelo Gestor Responsável, bem como as alegações exaradas pelo Ministério Público de Contas, sugere a área
técnica, sob o ponto de vista técnico-contábil, a manutenção da irregularidade relatada nos itens 4.2 do RT
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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150/2016 e 2.2 da ITC 3391/2016
O douto Ministério Público Especial de Contas, por meio
do Parecer Ministerial 2135/2018, de lavra do Exmo.
Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira, manifestou-se
no sentido de:
Posto isso, o Ministério Público de Contas reitera todos
os pedidos da inicial de ﬂs. 294/311 e pugna:
Pelo CONHECIMENTO dos recursos, nos termos dos arts.
152, inciso I, e 164 da LC n. 621/12;
Seja DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto por Maurício Alves dos Santos para afastar a irregularidade disposta no item 2.4 da ITC 03391/2016-9 do v.
Parecer Prévio recorrido;
Seja DADO PROVIMENTO TOTAL ao recurso aviado pelo Ministério Público de Contas para reformar o v. PARECER PRÉVIO TC- 022/2017 – Segunda Câmara, recomendando-se ao legislativo municipal a rejeição das contas
anuais da prefeitura de Mantenópolis também pela prática da infração descrita no item 2.2 da ITC 03391/20169, por conﬁgurar grave violação a norma legal e constitucional, bem como determinar a formação de autos apartados para responsabilizar pessoalmente Maurício Alves
dos Santos, na forma dos arts. 38, inciso II, e parágrafo
único, 134, inciso III, e § 2º e 281 do RITCEES, pelo descumprimento do disposto no art. 5º, inciso IV, §§ 1º e 2º,
da Lei n. 10.028/00, mantendo-se inalterados os demais
termos do v. parecer prévio recorrido.

PARECER PRÉVIO TC- 022/2017 – Segunda Câmara, exarado no Processo de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Mantenópolis (TC 4953/2015), relativo ao exercício de 2014, em decorrência da ausência nos autos de elementos suﬁcientes para elidir a ocorrência da irregularidade descrita no item II.1.1.2 da ITC
0130/2018 (abertura de créditos adicionais suplementares em inobservância ao limite estabelecido na lei orçamentária anual e ao art. 167 da Constituição da República – item 4.2 do RT 150/2016 e 2.2 da ITC 3391/2016).
Quanto ao Recurso interposto pelo Senhor Maurício Alves dos Santos: pelo provimento parcial no que tange
à reforma do PARECER PRÉVIO TC-022/2017 – Segunda Câmara, exarado no Processo de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Mantenópolis (TC
4953/2015), relativo ao exercício de 2014, em decorrência do afastamento da irregularidade constante no item
6.1.1 do RT 150/2016 (item 2.4 da ITC 3391/2016), proposto pela Manifestação Técnica MT 1450/2017 e manutenção das demais irregularidades.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. PARECER PRÉVIO

Nesse passo, corroboro o entendimento da área técnica e do douto Ministério Público de Contas no sentido
de conhecer dos recursos ora interpostos, e no mérito:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:

Quanto ao Recurso interposto pelo Ministério Público de
Contas: pelo provimento total no que tange à reforma do

1.1. Conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos pelo douto Ministério Público de Contas e pelo Sewww.tce.es.gov.br

nhor Maurício Alves dos Santos, visto que em ambos registram o atendimento aos pressupostos de admissibilidade recursais e, no mérito:
Quanto ao Recurso interposto pelo Ministério Público de
Contas: pelo provimento total no que tange à reforma do
PARECER PRÉVIO TC- 022/2017 – Segunda Câmara, exarado no Processo de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Mantenópolis (TC 4953/2015), relativo ao exercício de 2014, em decorrência da ausência nos autos de elementos suﬁcientes para elidir a ocorrência da irregularidade descrita no item II.1.1.2 da ITC
0130/2018 (abertura de créditos adicionais suplementares em inobservância ao limite estabelecido na lei orçamentária anual e ao art. 167 da Constituição da República – item 4.2 do RT 150/2016 e 2.2 da ITC 3391/2016).
Quanto ao Recurso interposto pelo Senhor Maurício Alves dos Santos: pelo provimento parcial no que tange
à reforma do PARECER PRÉVIO TC-022/2017 – Segunda Câmara, exarado no Processo de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Mantenópolis (TC
4953/2015), relativo ao exercício de 2014, em decorrência do afastamento da irregularidade constante no item
6.1.1 do RT 150/2016 (item 2.4 da ITC 3391/2016), proposto pela Manifestação Técnica MT 1450/2017, e manutenção das demais irregularidades.
1.2. Sejam formados autos apartados em atendimento a pedido realizado pelo Ministério Público Especial
de Contas para responsabilizar pessoalmente o Senhor
Maurício Alves dos Santos, na forma dos arts. 38, inciso
II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2º e 281 do Regimento Interno (RITCEES), pelo descumprimento ao disposto no art. 5º, inciso IV, §§ 1º e 2º, da Lei 10.028/00,
mantendo-se inalterados os demais termos do PARECER
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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PRÉVIO TC- 022/2017.
1.3. Dar CIÊNCIA aos Recorrentes do teor da decisão tomada por este Tribunal.
1.4.Transitado em julgado, arquivem-se 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 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 FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
...
ACÓRDÃO TC- 842/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07814/2007-1
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UGs: PMSJC - Prefeitura Municipal de São José do Calçado, UG-1684 - Departamento de Ediﬁcações, Rodovias e
Transportes do Estado do Espírito Santo
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: HALPHER LUIGGI MONICO ROSA, ALCEMAR LOPES PIMENTEL
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – EXERCÍCIOS DE 2006
– CONVÊNIO Nº 010/2006 ENTRE DER-ES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO – REGULAR –
QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

O EXMO. SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO

Santo – DER-ES (antigo Departamento de Ediﬁcações,
Rodovias e Transportes do Estado do Espírito Santo –
DERTES) encaminhou a esta Corte o Processo Administrativo nº 34899081/2006, Prestação de Contas referente ao Convênio nº 010/2006.
O convênio, ﬁrmado entre o Estado do Espírito Santo,
por intermédio do DER-ES, e o Município de São José do
Calçado, tinha por objeto a execução de calçamento de
ruas no Pólo Industrial Jorge Ourique, naquele município.
A área técnica exarou a Manifestação técnica Preliminar
MTP 15/2008 (ﬂs. 67 – 71), propondo as seguintes medidas:
- Devolver os autos ao órgão concedente (DERTES), objetivando a juntada da Tomada de Contas, nos termos do
artigo 48, inciso III e ‘caput’ do art. 51 da Lei 32/93, incluindo cópia da Carta-Convite respectiva e documentos
que a instruíram;
- Que a autoridade competente se pronuncie conclusivamente sobre os seguintes pontos: a) identiﬁcação do(s)
agente(s) responsável(eis) por eventual dano, com sua(s) qualiﬁcação(ões) civil, cadastro ﬁscal e endereço(s)
de domicílio(s); b) a culpa ou não do agente responsável
pelas falhas apontadas na execução do objeto pactuado,
se houve omissão; c) informação sobre as normas infringidas, em face das irregularidades registradas; e d) outras informações que se ﬁzerem necessárias à perfeita
caracterização dos fatos;

1 RELATÓRIO

- Após cumpridas as providências, deverão os autos retornar a esta Corte de Contas para apreciação dos fatos
apurados no Processo de Tomada de Contas;

O Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito

O Plenário desta Corte, por meio da Decisão TC-

www.tce.es.gov.br
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5206/2008 (ﬂs. 81-82), determinou a instauração de Tomada de Contas Especial, observando as sugestões da
área técnica.
O então diretor Geral do DER-ES, Sr. Eduardo Antônio
Mannato Gimenes, encaminhou relatório da Tomada de
Contas a este Egrégio Tribunal (ﬂs. 112-117).
Em seguida o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas exarou a Manifestação Técnica Preliminar MTP 499/2015
(ﬂs. 126-133) reiterando a necessidade de encaminhamento da Tomada de Contas, incluindo cópia da Carta-Convite respectiva e documentos que a instruíram.
Além disso, reitera a necessidade de que a autoridade
competente se pronuncie conclusivamente sobre os seguintes pontos: a) identiﬁcação do(s) agente(s) responsável(eis) por eventual dano, com sua(s) qualiﬁcação(ões)
civil(is), cadastro ﬁscal e endereço(s) de domicílio(s), inclusive, do então gestor do órgão concedente, por possível omissão; b) a culpa ou não do(s) agente(s) responsável(is) pelas falhas apontadas na execução do objeto
pactuado, se houve omissão; c) informação sobre as normas infringidas (leis, resoluções, instruções normativas,
portarias, etc.), em face das irregularidades apontadas; e
d) outras informações que se ﬁzerem necessárias à perfeita caracterização dos fatos.
Cumpre esclarecer que durante o curso dos presentes
autos entrou em vigor a Instrução Normativa nº 32/2014
e em consonância com o princípio do “tempus regit actum”, a lei processual deve ser imediatamente aplicada.
Veriﬁcada a necessidade de instruir os autos com os documentos e informações faltantes, conforme Manifestação Técnica Preliminar MTP 499/2015 e anexo único da
IN 32/2014, para que se dê início à fase externa ou decidi

pela notiﬁcação do Sr. Halpher Luiggi Monico Rosa, diretor do DER-ES em 2015, para que complementasse a Tomada de Contas Especial com os documentos e informações solicitados na Manifestação Técnica Preliminar MTP
499/2015 e anexo único da IN 32/2014, com fundamento nos artigos 13 e 15 da IN nº 32/2014 e a encaminhasse a este Tribunal de Contas (Decisão Monocrática Preliminar 1208/2015).
O DER-ES encaminhou, em 13/08/2015, informações
complementares (ﬂs. 143-147) tendo os autos retornados para análise da a esta atual Secretaria de Controle
Externo de Engenharia e Meio Ambiente para instrução
(ﬂ. 148).
Desta feita a área técnica emitiu a Instrução Técnica Conclusiva 2281/2018 propondo o arquivamento dos autos,
sem julgamento de mérito.
Na mesma esteira o Ministério Público de Contas no Parecer 2745/2018 da lavra do Procurador de Contas Luis
Henrique Anastácio da Silva.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, veriﬁco que o feito encontra-se
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.

A presente análise abordará fatos relevantes da resposta do DER-ES frente à solicitação da MTP 499/2015, corroborada pela DECM 1208/20015, e também outros aspectos do bojo processual que culminam com a proposta
ﬁnal de arquivamento dos autos.
Veriﬁca-se, inicialmente, que as informações prestadas
pelo DER-ES em 13/08/2015 (ﬂs. 143/147) atendem parcialmente ao solicitado na MTP 499/2015 (ﬂs. 126/133).
Dentre as conclusões extraídas da MTP 499/2015, analisa-se a seguir as informações solicitadas.
Conforme expôs a MTP 499/2015 sobre a irregularidade
aventada na Tomada de Contas (ﬂ. 132):
“a responsabilidade recaiu apenas sobre o então Prefeito Municipal, acreditamos que há outros responsáveis,
tais como o Presidente da CPL, o jurídico que atuou dando o Parecer, o Fiscal da obra, dentre outros possíveis”.
Sobre tal aﬁrmação da MTP 499/2015, o Diretor Geral à
época informou no item 2 do Ofício nº 0888/2015-DER-ES/DG (ﬂ. 143) apenas os dados do ex-Prefeito de São
José do Calçado, não abordando diretamente nem justiﬁcando se foi avaliada ou não a possibilidade de participação de outros agentes nos indícios de irregularidade.

“[...]

Além disso a MTP 499/2015 também aﬁrmou que “não
constam no relatório, as medidas tomadas pelo órgão
concedente, para reaver o dano, visto que, a Prestação
de Contas foi reprovada, bem como respectivos documentos” (ﬂ. 132). A respeito disso, o item 3 do Ofício
nº 0888/2015-DER-ES/DG (ﬂ. 143) reitera apenas que a
prestação de contas foi reprovada, os fatos foram registrados no SIAFEM e o processo foi enviado ao Tribunal
de Contas.

2 ANÁLISE

No que tange ao seguinte trecho da MTP 499/2015: “Em

Por conseguinte, ratiﬁco o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, para tomar como
razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução
Técnica Conclusiva 2281/2018, seguintes termos:

www.tce.es.gov.br
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vistoria pelo DER-ES, foi constatado que as Obras de Calçamentos foram executadas, porém, nos pontos ﬁnais
dos trechos, o acabamento encontrava-se desprotegido
apresentando sinais de princípio de erosão. Apesar disso, o órgão concedente conclui que não foi possível constar com clareza se houve de alguma forma prejuízo ao
erário. Do fato, podemos concluir que, se houve erosão
nos pontos ﬁnais dos trechos, na época da visita, então,
no mínimo esse quantitativo representa dano ao erário.
Resta ao DER-ES apresentar esses cálculos na Tomada de
Contas”; o Diretor Geral à época informa no item 4 do
Ofício nº 0888/2015-DER-ES/DG (ﬂ. 144) que o problema
veriﬁcado “foi corrigido posteriormente” sem, contudo,
apresentar qualquer demonstração cabal do exposto.
Além disso, a MTP 499/2015 acrescenta que “o fato da
Nota Fiscal n° 025 da Empresa Paulo Garcia Pires ter sido emitida na mesma data de assinatura do contrato de
Empreitada nº 179/206, ou seja, 17 de agosto de 2006
(...)” pode ser enquadrado como “inobservância à Lei
8.666/93, especialmente em relação ao artigo 90, não
mencionado na Tomada de Contas”. A despeito disso,
nenhuma informação direta foi apresentada no Ofício nº
0888/2015-DER-ES/DG (ﬂs. 143/144). O item 5 do referido Ofício (ﬂ. 144) somente repete a descrição do indício
de irregularidade.
Quanto ao apontamento na MTP 499/2015 de que “a
Carta Convite n° 094/2006, não foi encaminhada pelo
DER-ES”, foi anexada mídia digital (ﬂ. 146) com os processos citados no item 1 do Ofício nº 0888/2015-DER-ES/DG (ﬂs. 143), incluindo a comentada Carta Convite.
Pelo exposto, veriﬁca-se que os esclarecimentos do Ofício nº 0888/2015-DER-ES/DG atenderam parcialmente à
MTP 499/2015, uma vez que permanecem dúvidas so-

bre a responsabilização realizada e não há demonstração da correção do trecho da obra considerado irregular. Essa situação poderia ensejar, com base no art. 15 da
IN TC 32/2014, nova complementação de informações
por parte do DER-ES. No entanto, cabe acrescentar outros fatos relevantes referentes ao processo em questão
e que levam a propor para o presente caso, considerando o que preceitua o art. 8, inciso I da IN TC 32/2014, o
arquivamento dos autos.
O processo trata de Convênio celebrado em junho de
2006 (ﬂ. 18), ou seja, há um lapso temporal da ocorrência até a tentativa atual de apuração dos fatos de
12 anos, sendo esse um período extenso que diﬁculta
a veriﬁcação, por exemplo, se ocorreu ou não a correção do ﬁnal dos trechos pavimentados que se encontravam desprotegidos, como aﬁrma o item 4 do Ofício nº
0888/2015-DER-ES/DG (ﬂ. 144).
Aliado a isso, há também a conﬁrmação pelo DER-ES de
que a obra foi executada (ﬂs. 43 e 49), apesar de não
estarem presentes nos autos fotos ou outras evidências
que demonstrem o exposto. Porém, o decurso de tempo também diﬁcultaria a apuração deste fato nos dias
de hoje.
Em acréscimo, em que pese os indícios cabais da irregularidade na contratação da empresa executora do objeto do convênio (ﬂ. 22 e ﬂ. 35), a reprovação da prestação
de contas decorreu de uma irregularidade formal, como
se depreende do Ofício constante à ﬂ. 49:
Em 05 de dezembro de 2006, o OF/DERTES/DG/Nº.
2841/2006, através do qual informamos que a Prestação
de Contas do Convênio em referência, apresentada através do Processo Nº. 34899081 não poderia ser aprovada,
apesar das obras terem sido executadas, face às improwww.tce.es.gov.br

priedades veriﬁcadas na sua contratação.
Naquela oportunidade, apontamos que a Nota Fiscal nº
025, da empresa Paulo Garcia Pires, foi emitida na mesma data de assinatura do Contrato de Empreitada nº
179/2006, denotando que a obra foi iniciada sem obediência aos prévios procedimentos legais exigidos para as Contratações com a Administração Pública e, para
possibilitar o contraditório e ampla defesa, solicitamos
a manifestação de Vossa Excelência o que efetivamente ocorreu.
Diante do exposto, estamos informando oﬁcialmente a
Reprovação da Prestação de Contas, por infração ao artigo 26 da Portaria AGE/SEFAZ Nº. 01-R/2006, in verbis:
“Art. 26 – Quando o convenente integrar a administração
pública, de qualquer esfera de Governo, deverá, obrigatoriamente, sujeitar-se às disposições da Lei 8.666/93,
especialmente naquilo que se reﬁra à licitação e contrato.” [grifo nosso]
Diante disso, a reprovação da prestação de contas poderia implicar na necessidade de devolução de recursos
pelo município ao DER-ES (art. 30 da Portaria AGE/SEFAZ Nº. 01-R/2006), ainda que este último tivesse conﬁrmado a execução das obras. Essa devolução seria a consequência do descumprimento legal e, se realizada, importaria no retorno dos recursos investidos pelo DER-ES
(R$50.000,00) e na necessidade de o município suportar
a totalidade desses valores. Nota-se, então, que a questão se trata de alocação de recursos que, sendo estaduais ou municipais, foram empregados para suportar o valor da obra.
Nesse ínterim, instado a se manifestar conclusivamente
sobre a existência ou não de dano ao erário (ﬂs. 132, 133
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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e 137), o DER-ES reitera no Ofício nº 0888/2015-DER-ES/DG que a obra foi executada e o problema veriﬁcado
quando da vistoria in loco foi corrigido, não apresentando objetivamente qualquer valor a ser atribuído ao suposto responsável.
Pelo exposto e considerando que o próprio DER-ES conﬁrma a execução das obras e informa que o problema
veriﬁcado quando da vistoria in loco foi corrigido, não se
veriﬁcam indícios de dano ao erário nas irregularidades
aventadas na Tomada de Contas do DER-ES.
Sendo assim, ainda que tenham existido irregularidades formais, essas inclusive passíveis de prescrição dado o lapso temporal constatado (art. 373 da Resolução
TC nº 261/2013), a existência do dano é pressuposto básico para a constituição do presente processo de Tomada
de Contas no âmbito desta Corte (inciso I do art. 8º da IN
TC 32/2014), o que não se constata no caso em questão.
3 CONCLUSÃO
Da análise dos autos, considerando o Relatório de Tomada de Contas do DER-ES, a complementação de informações apresentada (Ofício nº 0888/2015-DER-ES/DG), a
MT 499/2015, o lapso temporal de 12 anos entre a execução do objeto do convênio e o dia de hoje e toda a
análise exposta nesta Manifestação Técnica, veriﬁca-se
não haver comprovação da ocorrência de dano, uma vez
que o próprio DER-ES aﬁrma que a obra objeto do Convênio 006/2010 foi executada e o problema identiﬁcado
em vistoria (acabamento desprotegido no ﬁnal do trecho
da pavimentação), corrigido.
4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, encaminham-se os autos à consideração
superior propondo:

I. O ARQUIVAMENTO dos autos, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 166 da Resolução TC 261/2013
c/c Art. 8º, inciso I da IN TC 32/2014.

sentindo tão somente de sua conclusão, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação
que submeto a sua consideração.

Por derradeiro, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao DER-ES e à Prefeitura Municipal de São José do Calçado do
teor da decisão ﬁnal a ser proferida.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Vitória, 14 de junho de 2018.

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

[...]”
Acordo com a fundamentação disposta da Instrução Técnica Conclusiva 2281/2018, contudo, divirjo da proposta de sua encaminhamento no que se refere à decisão a
ser proferida no presente processo. As formas de deliberação no julgamento nos processos de Tomada de Contas Especial estão previstas nos incisos do artigo 84 da LC
621/2102, que, no caso em concreto, subsume-se ao inciso I deste artigo:

Relator
1. ACÓRDÃO

1.1. JULGAR REGULARES AS CONTAS do senhor Halpher Luiggi Monico Rosa, na forma do artigo 84, inciso
I, dando-lhe QUITAÇÃO, conforme artigo 85, ambos da
LC 621/2012;
1.2. ARQUIVAR os autos, ante o preconizado no art. 330,
VI, da Resolução TC 261/2013.

Art. 84. As contas serão julgadas:

2. Unânime.

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a
razoabilidade dos atos de gestão do responsável; (grifei)

3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

...
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará quitação ao responsável.
Não tendo sido constatado dano na execução do Convênio nº 010/2006, as contas apresentadas encontram-se
regulares.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo a fundamentação da área técnica na Instrução Técnica Conclusiva 2281/2018, e manifestação do Ministério Público Especial de Contas, diswww.tce.es.gov.br

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência) Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (relator).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
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CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 843/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06082/2016-2
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2015
UG: PMAC - Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: EDELIO FRANCISCO GUEDES
FISCALIZAÇÃO AUDITORIA – PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFONSO CLÁUDIO – EXERCÍCIO DE 2015 – HOMOLOGAR PONTOS CORRESPONDENTES AOS ACHADOS DE
AUDITORIA DE Nºs 2.1 A 2.16 DO PLANO DE AÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os autos sobre o resultado de auditoria no tocante à temática Receitas Públicas realizada na Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, relativo ao exercício de
2015, decorrente do Plano de Fiscalização 2016.
O objetivo da auditoria foi analisar a estrutura legisla-

tiva, física e organizacional da administração tributária
municipal, identiﬁcando deﬁciências e vulnerabilidades
que podem ser objeto de aprimoramento mediante futuro Plano de Ação a ser estabelecido entre a Prefeitura e o TCE/ES.
A Secex Municípios elaborou o Relatório de Auditoria 06/2017 (ﬂs. 07/71, com documentos de suporte às
ﬂs. 72/280), no qual veriﬁcou que o Município de Afonso Cláudio apresentou notas de risco mais elevadas nos
quesitos Procedimentos de Fiscalização e Cobrança Judicial, demonstrando, além disso, algumas deﬁciências
que geraram achados de auditoria.
Tais achados de auditoria foram reunidos na Instrução
Técnica Inicial 39/2017 (ﬂs. 281/285), a qual sugeriu a
notiﬁcação dos gestores para ciência, bem como a notiﬁcação do atual Prefeito Municipal, senhor Edélio Francisco Guedes, para cumprimento das determinações
relacionadas na própria ITI, o que foi acolhido no Voto
3005/2017 (ﬂs. 313/318) e na Decisão 2000/2017 Primeira Câmara (ﬂs. 320/321).
Devidamente notiﬁcado, o gestor anexou o Plano de
Ação às ﬂs. 341/444 dos autos.
Mediante a Manifestação Técnica 1515/2017 (ﬂs.
449/506), o Núcleo de Contabilidade e Economia registra que, considerando as proposições apresentadas pela equipe de auditoria e o proposto pelo Jurisdicionado
em seu Plano de Ação, sugere a homologação dos pontos correspondentes aos achados de auditoria de nº 2.1
a 2.16 do correspondente Plano de Ação.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer 2355/2018
www.tce.es.gov.br

– ﬂ. 522).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na
Manifestação Técnica 1515/2017 (ﬂs. 449/506), pela homologação dos pontos correspondentes aos achados de
auditoria de nº 2.1 a 2.16 do correspondente Plano de
Ação, nos seguintes termos:
2 ANÁLISE DO PLANO DE AÇÃO CORRESPONDENTE A CADA ACHADO DE AUDITORIA DISPOSTO NO Relatório TC
6/2017.
2.1 AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES
2.1.1. Situação Encontrada
Desrespeito ao ciclo mínimo de 04 anos para Municípios
com população superior a 20.000 habitantes.
Veriﬁcou-se o desrespeito ao ciclo mínimo razoável para
revisão da Planta Genérica de Valores – 4 (quatro) anos
para Municípios com população superior a 20.000 habitantes – pois a PGV instituída por meio do Anexo I (“Tabela para cálculo do IPTU”) da Lei Municipal 1.932, de 22
de dezembro de 2010 (Código Tributário Municipal), não
sofreu qualquer revisão desde então.
2.1.2 Propostas de encaminhamento
Elaborar e encaminhar, à Câmara Municipal, projeto de
Lei:
a) revisando a Planta Genérica de Valores do município,
com base no que dispõe o art. 97, IV, do CTN, com o objetivo de que reﬂita, adequadamente, a realidade imobiSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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liária local e contemple possíveis valorizações e ou desvalorizações havidas em função das transformações urbanas, observando os seguintes aspectos:
I) a avaliação de imóveis, para ﬁns de tributação, deve ser efetuada por proﬁssionais habilitados para atividade técnica de avaliar imóveis, conforme Resolução
Confea 345/90 c/c Lei Federal 5.194/66 e Lei Federal
12.378/2010;
II) a avaliação de imóveis deve ser referenciada em boas práticas reconhecidas e aceitas para o exercício dessa
função (NBR 14653-1:2001 e 14653-2:2004, da ABNT);
III) a média dos quocientes dos valores avaliados, conforme constam no cadastro ﬁscal, em relação aos preços
praticados no mercado para cada tipo de imóvel (nível
de avaliação), deve ﬁcar entre 70% (setenta por cento) e
100 % (cem por cento), conforme o §4° do art. 30 da Portaria 511/09 do Ministério das Cidades;
b) prevendo a gradação de eventuais aumentos individuais acentuados, decorrentes da instituição da Planta
Genérica de Valores, de forma a respeitar o princípio da
não-surpresa e da capacidade contributiva. Por exemplo,
escalonar um eventual aumento de 40% em quatro aumentos anuais de cerca de 10%.
Elaborar e encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei
que estabeleça obrigatoriedade de revisão da PGV pelo
Poder Executivo em períodos de no máximo 4 anos para
municípios, com base nos §§ 2º e 3º, do art. 30, da Portaria 511/09 do Ministério das Cidades, com vistas a que
a PGV reﬂita as transformações urbanas havidas no período, como por exemplo, dispõe a LC 91/2014, do Município de Curitiba.
2.1.3 Ações propostas pelo Gestor

O que será feito?
Conforme recomendações do TCEES, após a veriﬁcação e
análise da planta apresentada será elaborado e encaminhado, à Câmara Municipal, projeto de Lei, da Planta Genérica de Valores do município, com base no que dispõe
o art. 97, IV, do CTN, visando reﬂetir a realidade imobiliária local e contemplar passiveis valorizações e/ou desvalorizações havidas em função das transformações urbanas. Além disso, projeto de lei que estabeleça obrigatoriedade de revisão da PGV, pelo poder Executivo, em períodos de no máximo 4 anos para municípios.
Para tanto, ocorreu a avaliação de imóveis, para ﬁns de
tributação, referenciada em boas práticas reconhecidas
e aceitas para o exercício dessa função, efetuada por
proﬁssionais habilitados para atividade técnica de avaliar imóveis, apresentando a média dos quocientes dos
valores avaliados, conforme consta no cadastro ﬁscal,
em relação aos preços praticados no mercado para cada
tipo de imóvel (nível de avaliação).
Ressalta-se que será necessário a gradação dos aumentos individuais, uma vez que serão excessivamente acentuados, de forma a respeitar o princípio da não-surpresa
e da capacidade contributiva.
Como será feito?
A empresa HF Topograﬁa e Geodésia Ltda. constituída por proﬁssionais habilitados para atividade técnica,
apresentou a esta prefeitura o Relatório Técnico da Planta Genérica de Valores, referente ao contrato 102/2011,
cujo o objeto é o recadastramento imobiliário georreferenciado, a regularização fundiária de até 4.000 (quatro
unidades imobiliárias, e a devida atualização da planta
Genérica de Valores, com projeto endereço cidadão, elawww.tce.es.gov.br

boração de mapas cartográﬁcos e delimitação dos novos
perímetros urbanos, na data 14 de outubro de 2016, mediante protocolo 008672/2016.
Tendo em vista algumas inconsistências e divergências
regionais veriﬁcadas, foi nomeada através da Portaria na
181, de 28 de setembro de 2017, em anexo, Comissão
de Avaliação e Revisão da Planta Genérica do Município
de Afonso Cláudio, sendo a equipe responsável composta por servidores e representantes da sociedade civil, no
intuito de rever, analisar e sugerir adequações dos fatores e das propostas apresentadas pela empresa supramencionada,
A Comissão terá até a data 31 de outubro de 2017, como
prazo para concluir a avaliação e revisão, devendo apresentar um relatório completo ao ﬁnal deste prazo e encaminhar à Procuradoria Geral do Município.
Por sua vez, o Procurador Geral ﬁnalizará 05 projetos de
Lei e minutas, a serem encaminhados para a Câmara, e
avaliará a melhor maneira de não causar impacto negativo e aumentos acentuados, pesquisando uma forma de
cobrança gradativa de maneira proporcional à realidade
do Município,
Quem fará?
Comissão de Avaliação e Revisão da planta Genérica do
Município (Avaliação e revisão da Planta Genérica)
-Procuradoria Geral do Município (Elaboração do projeto de Lei)
Unidade Central de Controle Interno (Acompanhar o
cumprimento das atividades)
Secretaria Municipal de Finanças Departamento de Fiscalização e Tributação (Execução dos procedimentos)
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Câmara Municipal (Votação do Projeto de Lei)

(Código Tributário Municipal):

(VRAC),

Data de início da ação corretiva?

Após análise dos cálculos de lançamento de IPTU relativos a imóveis selecionados por amostragem, foi constatado que os valores do metro quadrado de ediﬁcação permaneceram inalterados entre os anos de 2015 e
2016, apesar de os valores de terrenos terem sido atualizados em aproximadamente 9,93% - mesmo índice
de correção do VRTE, que passou de 2,6871 (2015) para
2,9539 (2016):

Quem fará?

Setembro/2017 (Nomeação da Comissão)
Novembro/2017 (Inicio da elaboração do projeto de Lei)
Data de conclusão da ação corretiva?
Outubro/2017 (Conclusão do Relatório Final da Avaliação e Revisão da PGV por parte da Comissão);
Fevereiro/2018 (Encaminhamento do projeto de Lei à
Câmara Municipal).
2.1.4 Analise das ações propostas pelo Gestor
Sobre as medidas propostas pelo município de Afonso
Cláudio, é conveniente destacar que aquilo que foi proposto para resolver a situação identiﬁcada e a forma pela qual se pretende realiza-la se apresentam condizentes
com as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe.
2.2. IRREGULARIDADES NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
2.2.1 Situação encontrada
Veriﬁcou-se que no exercício de 2016 o valor do IPTU
não foi corretamente atualizado monetariamente, conﬁgurando ação negligente para a efetiva arrecadação do
tributo.
Os valores de metro quadro de ediﬁcações e terrenos no
Município de Afonso Cláudio são ﬁxados em Valor de Referência de Afonso Cláudio – VRAC, como se vislumbra
da Tabela para cálculo do IPTU disposta no Anexo I do
CTM.
O VRAC corresponde a 10 (dez) unidades de Valores de
Referência do Tesouro Estadual – VRTE e, portanto, é
corrigido automaticamente de acordo com este último
índice, como se vislumbra do artigo 5º da LM 1932/2010

Referência
VRTE
VRTE

Ano de Referência
2016
2015

Valor (R$)
2,9539
2,6871

2.2.2 Propostas de encaminhamento
Implementar a atualização monetária anual da base de
cálculo do IPTU, inclusive para o próximo exercício, utilizando o índice oﬁcial de inﬂação adotado em lei pelo
Município, expedindo decreto sempre no início de cada
exercício a ﬁm de divulgar o índice a ser aplicado;
2.2.3 Ações propostas pelo Gestor
O que será feito?
Tendo em vista a orientação do TCEES, será implementado a atualização monetária anual da base de cálculo do
IPTU, utilizando o índice oﬁcia de inﬂação adotado em
Lei pelo Município, expedindo decreto sempre no início
de cada exercício a ﬁm de divulgar o índice a ser aplicado.

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Fiscalização e Tributação (Execução dos procedimentos)
Secretaria Municipal de Administração (Expedir Decreto
sempre no início de cada exercício a ﬁm de divulgar o índice a ser aplicado)
Unidade Central de Controle Interno (Apoiar e assessorar a execução)
Data de início da ação corretiva?
O Gestor Declara que a ação já foi realizada
Data de conclusão da ação corretiva?
Decreto anual a ser sempre no início de cada exercício a
ﬁm de divulgar o índice a ser aplicado
2.2.4 Analise das ações propostas pelo Gestor
Sobre as medidas propostas pelo município de Afonso
Cláudio, é conveniente destacar que aquilo que foi proposto para resolver a situação identiﬁcada e a forma pela qual se pretende realiza-la se apresentam condizentes
com as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe;
2.3. CADASTRO IMOBILIÁRIO NÃO FIDEDIGNO
2.3.1. Situação Encontrada

Em consulta no sistema de software, constatou-se que
no ano de 2017 o valor de referência do Município foi
atualizado corretamente, para o valor de R$ 31,865.

O número total de unidades imobiliárias autônomas
constantes do cadastro imobiliário do município é menor que o número de domicílios particulares permanentes urbanos, levantado pelo IBGE quando da realização
do Censo Demográﬁco de 2010.

O Decreto anual será expedido sempre no início de cada exercício, divulgando o valor de referência Municipal

De acordo com relatório de cadastro imobiliário gerado
pelo setor de Tributação, existiam 9.439 imóveis cadas-

Como será feito?

www.tce.es.gov.br
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trados no Município em 01/09/2016, incluindo prediais
e não prediais. Segundo Censo realizado pelo IBGE, em
2010, o total de domicílios em Afonso Cláudio era, à época, de 11.937.

blicos de fornecimento de energia elétrica e de água tratada atuantes no município, para que as mesmas disponibilizem o acesso da administração aos seus cadastros
de clientes e unidades residenciais.

Tal constatação conﬁgura forte indício de que o município precisa aperfeiçoar o cumprimento do seu dever
constitucional de promover o adequado ordenamento
territorial, bem como de afastamento, por parte do ente, do dever legal de promover a efetiva arrecadação de
IPTU, visto que é razoável intuir que vários dos domicílios permanentes urbanos recenseados e não cadastrados no município poderiam ser tributados.

Caso não seja possível viabilizar o acesso aos dados via
convênio, encaminhar projeto de Lei à Câmara Municipal
instituindo obrigação acessória para que as mencionadas concessionárias disponibilizem seus cadastros, sob
pena de multa. Quanto à concessionária de energia e caso o município tenha instituído a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública (Cosip, CIP ou similar), recomenda-se implementar a cobrança da contribuição e da tarifa em uma mesma conta/boleto, com
a obrigatoriedade de que a concessionária disponibilize
o acesso da administração ao banco de dados de clientes e domicílios;

2.3.2 Propostas de encaminhamento
Efetivar o acesso da administração municipal aos dados
analíticos levantados pelo IBGE no Censo Demográﬁco
de 2010, referentes ao número de domicílios particulares permanentes urbanos no município e, a partir do
planejamento efetuado com base em tais dados, efetuar
ações de recadastramento para conferir maior ﬁdedignidade ao cadastro imobiliário do município;
Estabelecer, no organograma do Poder Executivo Municipal, um setor responsável pela gerência e atualização
do cadastro imobiliário e viabilizar economicamente sua
implementação;
Implantar e implementar programa de ﬁscalização e atuar de forma coercitiva, com a lavratura dos respectivos
autos de infração, para atestar o cumprimento quanto à
comunicação por parte dos contribuintes, no prazo determinado, sobre fatos ou circunstâncias que venham a
alterar a unidade imobiliária, para ﬁns de atualização cadastral;
Firmar convênio com as concessionárias de serviços pú-

Normatizar e implementar procedimento de controle
que consista no cruzamento de dados referentes a unidades autônomas tributáveis pelo IPTU com aqueles
constantes de cadastros de clientes, no território do município, de concessionárias de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica e de água tratada;

Censo Demográﬁco de 2010, bem como uma forma eﬁciente para efetuar ações de recadastramento para conferir maior ﬁdedignidade ao cadastro imobiliário.
Lavrar autos de infração para atestar o cumprimento
quanto à comunicação por parte dos contribuintes, atuando de forma mais coercitiva, sobre fatos ou circunstancias que venham a alterar a unidade imobiliária para
ﬁns de atualização cadastral.
Veriﬁcar a possibilidade de ﬁrmar convênio com as concessionárias de serviços públicos de fornecimento de
energia elétrica e de água tratada atuantes no município, para que as mesmas disponibilizem o acesso da administração aos seus cadastros de clientes e unidades residenciais e se não for possível, encaminhar projeto de
Lei à Câmara Municipal instituindo obrigação acessória
para que as mencionadas concessionárias disponibilizem
seus cadastros, sob pena de multa.

2.3.3 Ações propostas pelo Gestor

Analisar a viabilidade econômica para implementação de
um setor responsável pela gerência e atualização do cadastro imobiliário, e por procedimentos que consista no
cruzamento de dados referentes a unidades autônomas
tributáveis pelo IPTU com aqueles constantes de cadastros de clientes, no território do município, de concessionárias de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica e de água tratada, bem como, responsáveis
pela consulta periódica a imagens áreas do território do
município publicadas na internet, e registro das mesmas,
para orientar ações de recadastramento imobiliário.

O que será feito?

Como será feito?

Com base na sugestão do TCEES, será pesquisado a melhor maneira para efetivar o acesso da Administração
Municipal aos dados analíticos levantados pelo IBGE no

Em veriﬁcação aos dados analíticos levantados pelo IBGE no Censo Demográﬁco 2010, constatou-se que há inconsistências nos números de imóveis urbanos apresen-

Normatizar e implementar procedimento de controle
que consista na consulta periódica a imagens áreas do
território do município publicadas na internet, e registro das mesmas, para orientar ações de recadastramento imobiliário;
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tados, uma vez que a quantidade de unidades habitacionais é exorbitante em comparação com a realidade do
Município. Assim sendo, estamos pesquisando qual foi
a metodologia aplicada, tendo em vista que a única forma de ter obtido esse resultado é ter incluído também
as unidades rurais, e mesmo assim o resultado não condiz com a realidade.
Por sua vez, em relação a implementação de um setor
responsável pela gerência e atualização do cadastramento imobiliário, foi elaborado o Projeto de Lei, cuja Mensagem de Lei nº 26/2017 , em anexo, encaminhados Câmara Municipal no dia 17 de outubro de 2017, sob protocolo 1153/2017, que em seu art. 3º determina ao Setor de Tributação as competências e atribuições referentes ao Cadastro Imobiliário.
Iniciou-se o programa de ﬁscalização com cadastramento de imóveis no perímetro urbano, nos Distritos de Mata Fria e São Francisco, onde foram realizadas diversas
inscrições imobiliárias, sendo aplicada de forma mais coercitiva a ﬁscalização de obras do Município.
Em relação a recomendação do TCEES, que diz respeito
ao acesso de dados via convênio com as concessionárias
de serviço público, foi encaminhado pela Unidade Central de Controle Interno, para Companhia Espírito Santense de Saneamento do ES - CESAN, o Ofício UCCI Nº
134, no dia 31 de agosto de 2017, protocolado sob ne
2017.025041, propondo a celebração de convênio, tendo como objeto a disponibilização de acesso da Administração aos cadastros de clientes e unidades residenciais
da Companhia, possibilitando que o Município cumpra
com seu dever constitucional de promover o adequado
ordenamento territorial, através do Cadastro Imobiliário. Como não obtivemos resposta, reiteramos através

de contato telefônico em diversas oportunidades e através do Oﬁcio UCCI nº 185/2017, determinando o prazo
até 31 de Outubro de 2017, para manifestação, conforme anexo. Igualmente, o Departamento Municipal de
Fiscalização, também encaminhou o Oﬁcio DMF 193, no
dia 11 de setembro de 2017, conforme anexo, solicitando a quantidade de hidrómetros instalados e ligados nos
imóveis do Município, com 0 objetivo de cadastrar no
banco de dados, visando o aumento da arrecadação,.
Outrossim, a Unidade Central de Controle Interno, encaminhou para a concessionária pública de energia elétrica, a Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - ESCELSA, o
Ofício UCCI Nº 135, através de e-mail, em anexo, conforme orientação da empresa supracitada, localizada neste Município, no dia 01 de setembro de 2017, reiterando a solicitação por e-mail, nos dias 20 de setembro e
02 de outubro do corrente ano, e através do Ofício UCCI nº 186/2017, determinando o prazo até 31 de Outubro de 2017, para manifestação, conforme anexo. O Departamento de Fiscalização também encaminhou o Ofício DMF 192, no dia 11 de setembro de 2017, conforme anexo, solicitando a quantidade de padrões de energia instalados e ligados nos imóveis do Município, com o
objetivo de cadastrar no banco de dados, visando o aumento da arrecadação.
Em ausência das respostas dos mencionados ofícios até
o ﬁnal de outubro ou a resposta esteja em discordância
ao proposto, o Procurador Geral providenciará o projeto de Lei, instituindo a obrigação acessória para que as
mencionadas concessionárias disponibilizem seus cadastros, sob pena de multa.
Após a implementação do Setor responsável pelos cadastros, através da Projeto de Lei, cuja Mensagem de
www.tce.es.gov.br

Lei nº 26/2017, em anexo, encaminhados à Câmara Municipal no dia 17 de outubro de 2017, sob protocolo nº
1153/2017, serão criadas Instruções Normativas determinando os procedimentos e rotinas a serem adotados
conforme recomendação do TCEES.
Quem fará?
Procuradoria Geral (Projeto de Lei referente a implementação do setor responsável pela gerência e atualização
do cadastramento imobiliário encaminhado para Câmara Municipal) - Unidade Central de Controle Interno (Encaminhamento dos ofícios propondo a celebração de
convênio com as Concessionárias)
Departamento de Fiscalização e Tributação (Encaminhamento dos Ofícios Objetivando cadastro no banco de dados)
Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Fiscalização e Tributação (Pesquisa da metodologia aplicada pelo IBGE e demais execuções dos procedimentos)
Unidade Central de Controle Interno (Assessorar o desenvolvimento dos procedimentos e auxiliar a elaboração das Instruções Normativas determinando os procedimentos e rotinas a serem adotados pelo setor responsável pelo cadastramento imobiliário)
Procuradoria Geral (Projeto de Lei referente a obrigação
acessória para que concessionárias disponibilizem seus
cadastros, sob pena de multa, caso necessário)
Câmara Municipal (Votação do Projeto de Lei relativo a
implementação do setor responsável pelo cadastramento e caso necessário votação do projeto de Lei sobre a
obrigação acessória para que concessionárias disponibilizem seus cadastros)
Data de início da ação corretiva?
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Agosto/2017 (Análise dos itens, pesquisas das técnicas,
reuniões para deﬁnições dos métodos, envio dos Oﬁcias)
Outubro-Novembro/2017 (prazo ﬁnal para manifestação das Concessionárias - Início da elaboração do Projeto de Lei em caso de discordância. Acesso aos cadastros
de clientes e unidades residenciais e adequação do ordenamento territorial, através do Cadastro Imobiliário, em
caso de concordância)
Data de conclusão da ação corretiva?
Outubro/2017 (Encaminhamento do projeto de Lei determinando ao Setor de Tributação as competências e
atribuições referentes ao Cadastro Imobiliário)
Fevereiro/2018 (Encaminhamento do Projeto de Lei, em
caso de discordância das Concessionárias ou Execução
do proposto em convênio, em caso de consentimento)
2.3.4 Analise das ações propostas pelo Gestor
Sobre as medidas propostas pelo município de Afonso
Cláudio, é conveniente destacar que aquilo que foi proposto para resolver a situação identiﬁcada e a forma pela qual se pretende realiza-la se apresentam condizentes
com as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe;
2.4. NÃO PROVIMENTO DA CARREIRA EFETIVA DE PROCURADOR MUNICIPAL
2.4.1. Situação Encontrada
Embora o anexo I da Lei Municipal 1.715, de 09 de maio
de 2006 (Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos
servidores públicos do Município de Afonso Cláudio),
com alteração promovida pela Lei Municipal 2.137, de
15 de julho de 2015, faça previsão da carreira efetiva de
Procurador Municipal, nenhuma das duas vagas previs-

tas na referida lei estão ocupadas.
Constatou-se, assim, que a Procuradoria Geral, órgão
responsável por promover a cobrança judicial da dívida
ativa do Município, é exercida apenas por servidores comissionados, sendo um Procurador Geral e um Procurador Adjunto, como demonstra o organograma fornecido
pela administração.
Vale dizer que a Prefeitura realizou seleção para o cargo
de Procurador Municipal por meio do Edital de Concurso Público n. 01/2006 (publicação em 11/01/2016). O resultado ﬁnal do certame foi divulgado em 30/05/2016,
com 10 (dez) candidatos aprovados, porém, não houve
nomeação para o referido cargo até o período de realização da auditoria.

tal de Convocação Nº 013/2016, sendo nomeada através
do Decreto 310/2016, em 11 de outubro de 2016, assinando o termo de posse em 04 de novembro de 2016 e
entrando em exercício no dia 16 de novembro de 2016,
conforme Ofício nº 033/2016, documentação em anexo.
Quem fará?
- Secretaria Municipal de Administração (Convocação e
nomeação da Procuradora efetiva)
- Unidade Central de Controle Interno (Supervisão dos
procedimentos)
Data de início da ação corretiva?
O Gestor declara que a ação já foi realizada
Data de conclusão da ação corretiva?

2.4.2 Propostas de encaminhamento

O Gestor declara que a ação já foi realizada

Convocar candidato(s) aprovado(s) no concurso público
promovido pelo Edital n. 01/2016 visando dar provimento ao(s) cargo(s) efetivo(s) de Procurador Municipal previstos no anexo I da Lei Municipal 1.715, de 09 de maio
de 2006 (Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos
servidores públicos do Município de Afonso Cláudio).

2.4.4 Analise das ações propostas pelo Gestor

2.4.3 Ações propostas pelo Gestor

Sobre as medidas propostas pelo município de Afonso
Cláudio, é conveniente destacar que aquilo que foi proposto para resolver a situação identiﬁcada e a forma pela qual se pretende realiza-la se apresentam condizentes
com as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe;

O que será feito?

2.5. IRREGULARIDADES NO ARBITRAMENTO DO ITBI

Convocação da candidata aprovada para o cargo de provimento efetivo de Procuradora Municipal, através Edital
de Convocação Nº 013/2016, referente ao concurso público promovido pelo Edital n. 01/2016.

2.5.1. Situação Encontrada

Como será feito?
Após Homologação do resultado do concurso público
Edital n. 01/2016, a candidata aprovada Mylena Gomes
Lopes, foi convocada para tomar posse, através do Ediwww.tce.es.gov.br

a) Situação 1
Existência de arbitramentos de base de cálculo do ITBI
sem comprovação de notiﬁcação válida ao contribuinte
em que constem prazo e local para impugnação, caracterizando a não observância do devido processo legal, na
medida em que limita a ampla defesa e o estabelecimento do contraditório por contribuintes irresignados.
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b) Situação 2

cálculo da base de cálculo do ITBI ao IPTU;

Existência de arbitramentos de base de cálculo de ITBI
sem explicitação dos parâmetros e fatores que embasaram a forma de cálculo utilizada para valoração do imposto, caracterizando a não observância do devido processo legal, na medida em que limita a ampla defesa e o
estabelecimento do contraditório por contribuintes irresignados.

Atribuir a atividade de lançamento do ITBI somente a
agentes integrantes de carreira especíﬁca da administração tributária;

2.5.2 Propostas de encaminhamento
Implementar procedimento de ﬁscalização do ITBI que
consista no confronto do valor da base de cálculo do imposto declarado pelo contribuinte com o valor de mercado do imóvel objeto da transmissão, regularmente avaliado pela administração ou constante de banco de dados de valores de transações imobiliárias ocorridas no
município, e não vinculado ao valor venal utilizado como
base de cálculo do IPTU, estabelecendo como condicionantes da validade dos atos:
a abertura de processo administrativo;
a aposição de parecer técnico lavrado por agente integrante de carreira especíﬁca da administração tributária,
contendo, obrigatoriamente, a explicitação dos parâmetros e fatores que embasaram a forma de cálculo utilizada para valoração do imposto;
c) a ratiﬁcação do valor arbitrado por autoridade hierarquicamente superior, Comissão Permanente de Avaliação ou similar, formalmente designada para tal atividade, observando o Princípio da Segregação de Funções;
a comprovação de notiﬁcação ao contribuinte em que
constem prazo e local para impugnação
Elaborar e encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei
que altere eventuais dispositivos legais que vinculem o

Implementar procedimentos para avaliação do valor de
mercado, para ﬁns de tributação, dos imóveis objeto de
transmissão no município, com base nas normas técnicas NBR 14653-1 e 14653-2, expedidas pela ABNT, com o
objetivo de alimentar banco de dados orientador da ﬁscalização da base de cálculo do ITBI declarada pelos contribuintes do imposto;
2.5.3 Ações propostas pelo Gestor
O que será feito?
Será encaminhado Câmara Municipal, o projeto de Lei
para criação do cargo de agente integrante carreira especíﬁca da administração tributária, que terá como atribuição atividade de lançamento do ITBI, e será responsável pela aposição de parecer técnico lavrado contendo,
obrigatoriamente, a explicitação dos parâmetros e fatores que embasaram a forma de cálculo utilizada para valoração do imposto, conforme o procedimento de ﬁscalização do ITB , a ser implementado, que consista no confronta do valor da base de cálculo do imposto declarado pelo contribuinte com o valor de mercado do imóvel objeto da transmissão. Posteriormente, deverá ocorrer a ratiﬁcação do valor arbitrado por autoridade hierarquicamente superior, Comissão Permanente de Avaliação ou similar, formalmente designada para tal atividade, observando o Princípio da Segregação de Funções;
e por ﬁm, deverá conter comprovação de notiﬁcação ao
contribuinte constando prazo e loca para impugnação,
procedimento este, já iniciado.
www.tce.es.gov.br

Será elaborado e encaminhado à Câmara Municipal projeto de lei que altere eventuais dispositivos legais que
vinculem o cálculo da base de cálculo do ITBI ao IPTU e
implementado os procedimentos para avaliação do valor
de mercado, para ﬁns de tributação, dos imóveis objeto
de transmissão no município, com base nas normas técnicas NBR 14653-1 e 14653-2, expedidas pela ABNT, com
o objetivo de alimentar banco de dados, ocorrendo para
tanto, treinamento para os servidores.
Como será feito?
para implementar alguns dos procedimentos de ﬁscalização do ITBI recomendados, será necessário a criação
de um cargo de agente integrante de carreira especiﬁca
da administração tributária. No entanto, no momento o
Município não possui condições, tendo em vista que já
atingiu o limite de alerta quanto as despesas de pessoal,
consoante processo TC 6309/2017-1, alcançando o indicador de 49,51L% da receita corrente líquida (RCL), superior ao percentual de 48,6%, previsto no art. 59, parágrafo 1º, inciso II da Lei Complementar 101/2000. Portanto, o aumento da despesa com pessoal, excederá os imites dispostos na Lei Complementar 101/2000, conforme
corrobora o item ne 2.13 deste Plano de Ação. No momento oportuno, após providências em relação ao limite de alerta quanto às despesas de pessoal, será encaminhado à Câmara Municipal o Projeto de Lei de criação do cargo.
Quanto a comprovação de notiﬁcação ao contribuinte
em que constem prazo e local para impugnação, será inserido no campo de observações da guia de ITBI, em conformidade com o recomendado.
Cumpre observar que o Projeto de Lei que trata sobre a
alteração dos dispositivos legais que vinculam a base de
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018

193

ATOS DA 1a CÂMARA

cálculo do ITBI ao IPTU, foi encaminhado para aprovação à Câmara Municipal no dia 17 de outubro do corrente ano, acompanhado da Mensagem de Lei nº 027/2017,
sob protocolo nº 1154/2017, conforme anexo,

- Procuradoria Geral (Elaboração de projeto de Lei de
criação de cargo de agente integrante de carreira especíﬁca da administração tributária)

Por sua vez, está sendo implementado os procedimentos
para avaliação do valor de mercado, para ﬁns de tributação dos imóveis, objetos de transmissão, e para tanto,
será promovido treinamento dos agentes da administração tributária, para arbitramentos de imóveis, conforme
normas da ABNT, citadas na notiﬁcação,

Data de início da ação corretiva?

Quem fará?

Data de conclusão da ação corretiva?

Unidade Central de Controle Interno (Análise do Achado,
indicação de possíveis ações e cobrança de providências
em reuniões com as demais áreas notiﬁcadas)
Procuradoria Geral (Encaminhamento do Projeto de Lei
que altera os dispositivos legais que vinculam o cálculo
da base de cálculo do ITBI ao IPTU, para a Câmara Municipal)
Departamento de Fiscalização e Tributação (Notiﬁcação
ao contribuinte constando prazo e local para impugnação)
- Secretaria Municipal de Finanças (Acompanhar os índices e indicadores de despesas com pessoal e informar
quando a situação estiver normalizada, para liberação da
criação do cargo recomendado e supervisionar a execução dos demais procedimentos)
- Departamento de Fiscalização e Tributação (Execução
dos procedimentos)
- Unidade Central de Controle Interno (Monitorar as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao índice e apoio as fases de elaboração e execução)

- Câmara Municipal (Votação dos Projetos de Leis)
Agosto/2017 (Reuniões e análise da conveniência e
oportunidade da criação do cargo de carreira especíﬁca)
Setembro/2017 (Elaboração do Projeto de Lei sobre a alteração dos dispositivos legais que vinculam a base de
cálculo do ITBI ao IPTU)
Outubro/2017 (Encaminhamento do Projeto de Lei com
a Mensagem de 027/2017)
Exercício de 2018 (Elaboração de Projeto de Lei de criação da carreira especiﬁca).
2.5.4 Analise das ações propostas pelo Gestor
Sobre as medidas propostas pelo município de Afonso
Cláudio, é conveniente destacar que aquilo que foi proposto para resolver a situação identiﬁcada e a forma pela qual se pretende realiza-la se apresentam condizentes
com as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe;
2.6. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS SOBRE TRANSMISSÕES LAVRADAS
NO MUNICÍPIO
2.6.1. Situação Encontrada
Constatou-se que, embora haja lei instituindo obrigação
acessória aos titulares de Cartórios de Registro de Imóveis para informar periodicamente à Prefeitura sobre as
transações imobiliárias ocorridas no município (art. 52
da LM 1.932/2010 – Código Tributário Municipal), esta
www.tce.es.gov.br

obrigação não vem sendo cumprida:
2.6.2 Propostas de encaminhamento
Notiﬁcar os titulares de Cartório de Registro de Imóveis
para que deem cumprimento imediato e regular à previsão legal expressa no artigo 50 da LM 1.932/2010 (Código Tributário Municipal), que os obriga a prestar informações à Prefeitura sobre as transmissões imobiliárias
lavradas no município;
2.6.3 Ações propostas pelo Gestor
O que será feito?
Na data de 31 de agosto de 2017, foi encaminhado ofício
ao cartório registro de imóveis para que se cumpra a determinação prevista na lei municipal.
Como será feito?
Após preparação do setor para receber as Informações,
foi enviado ao cartório de registro, Ofício no 187/2017,
de 31 de agosto de 2017, em há a notiﬁcação de que todos os atos transladativos de domínio imobiliário deverão ser comunicados mensalmente a partir de 01 de setembro de 2017, o que foi devidamente iniciado na data prevista.
Quem fará?
- Unidade Central de Controle Interno (Supervisão e cobrança das providências)
- Departamento de Fiscalização e Tributação (Elaboração
e envio da Ofício ao Cartório)
Data de início da ação corretiva?
O Gestor declara que a ação foi realizada
Data de conclusão da ação corretiva?
O Gestor declara que a ação foi realizada
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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2.6.4 Analise das ações propostas pelo Gestor

Ausência de comprovação da titularidade da dívida.

romper a contagem da prescrição.

Sobre as medidas propostas pelo município de Afonso
Cláudio, é conveniente destacar que aquilo que foi proposto para resolver a situação identiﬁcada e a forma pela qual se pretende realiza-la se apresentam condizentes
com as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe;

Não há qualquer documento que demonstre ser o requerente o titular da dívida nos procedimentos de concessão de parcelamento de créditos tributários, o que é
necessário para a interrupção da prescrição do crédito.

Implantar e implementar procedimento de abertura de
processo administrativo para concessão de parcelamentos, de forma a que ﬁquem registrados os elementos que
os embasaram, tais como termo de conﬁssão de dívida
assinado, despacho da autoridade competente e comprovante de titularidade da dívida.

2.7. PARCELAMENTOS EM DESACORDO COM AS NORMAS GERAIS
2.7.1. Situação Encontrada
a) Situação 1
Legislação sobre parcelamento tributário deﬁciente.
Identiﬁcou-se deﬁciências na legislação acerca do parcelamento tributário no Município, que se encontram nos
artigos 265 e ss da LM 1932/2010 (Código Tributário Municipal). Foi veriﬁcado, por exemplo, a ausência de deﬁnição do valor mínimo das parcelas; a vedação à concessão de reparcelamentos, quando deveria haver apenas
medidas de restrição; e a inexistência de um prazo razoável (ex: três parcelas inadimplidas) para cancelamento
de acordos inadimplidos, que, segundo art. 268 do CTM,
pode ocorrer com o não pagamento de qualquer parcela no prazo ﬁxado.
Situação 2
Ausência de despacho da autoridade competente nos
procedimentos de concessão de parcelamento de créditos tributários.
Veriﬁcou-se que os campos para assinatura do Secretário Municipal de Finanças e do Procurador Geral não estão preenchidos nos processos de parcelamento.
c) Situação 3

d) Situação 4
Constatou-se que os valores de atualização monetária
não estão sendo cobrados nos parcelamentos de créditos tributários.
O artigo 267 do CTM determina que o crédito tributário, após atualizado monetariamente, seja convertido
em unidades de Valor de Referência de Afonso Cláudio
– VRAC para formalização do parcelamento, de modo
que o recolhimento das parcelas observe o referido índice monetário, com vistas a garantir a correção anual dos
valores parcelados, senão vejamos:
Foi observado, entretanto, que o setor tributário do Município não observa esta determinação legal, ou seja, os
créditos tributários são parcelados sem a prévia conversão dos valores em VRAC e, assim, não há correção monetária anual das parcelas.
2.7.2 Propostas de encaminhamento
Editar lei especíﬁca para a concessão de parcelamento,
em cumprimento ao disposto no art. 155-A do CTN, que
estabeleça, dentre outros, os seguintes aspectos: prazo máximo do parcelamento, valor mínimo das parcelas, medidas de restrição para concessão de reparcelamentos, quantidade de parcelas inadimplidas que acarretam o cancelamento do parcelamento, índice de atualização monetária das parcelas, autoridade competente
para deferimento do acordo e a exigência de assinatura
do termo de conﬁssão de dívida como forma de interwww.tce.es.gov.br

Conceder parcelamentos de créditos tributários em observância às normas descritas na legislação municipal,
especialmente no que tange à exigência de despacho de
autoridade competente para deferimento do acordo e à
correção monetária das parcelas celebradas.
Implantar e implementar os seguintes procedimentos quando da requisição de parcelamentos: (i) requisição do comprovante de titularidade da dívida tributária no ato da concessão do parcelamento, sem prejuízo
do seu deferimento. (ii) anexação ao processo do comprovante de titularidade (ex.: documento de propriedade ou posse do imóvel, comprovações de situação civil,
CPF ou CNPJ, contrato social, etc.), a ﬁm de garantir a interrupção do prazo prescricional, conforme estabelece o
art. 174, parágrafo único, I do CTN e postergar a ocorrência de prescrição em caso de inadimplemento do parcelamento. (iii) abertura de procedimento de regularização fundiária para os requerentes de parcelamentos que
não possam comprovar a propriedade ou posse do imóvel para ﬁns de sujeição passiva do IPTU. (iv) controle diferenciado do prazo de prescrição para os parcelamentos concedidos aos requerentes que não comprovarem a
titularidade da dívida, tendo em vista que não há interrupção do prazo nem suspensão do crédito até a regularização da relação tributária.
2.7.3 Ações propostas pelo Gestor
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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O que será feito?
Será editada lei especíﬁca para a concessão de parcelamento, em cumprimento ao disposto no art. 155-A do
CTN, contendo prazo máximo do parcelamento, valor
mínimo das parcelas, medidas de restrição para concessão de reparcelamentos, quantidade de parcelas inadimplidas que acarretam o cancelamento do parcelamento,
índice de atualização monetária das parcelas, autoridade competente para deferimento do acordo e a exigência de assinatura do termo de conﬁssão de dívida Como
forma de interromper a contagem da prescrição.
Será implantado e implementado procedimentos de
abertura de processo administrativo para concessão de
parcelamentos e de requisição de parcelamentos, conforme recomendações supracitadas e apenas serão concedidos parcelamentos de créditos tributários em observância às normas descritas na legislação municipal.
Como será feito?
Adequar os procedimentos necessários ao processo,
conforme recomendações do TCEES, realizando reuniões com a cheﬁa de setor e servidores para proposição
de procedimentos escritos de abertura de processo administrativo e mecanismos para atender as demais recomendações, por meio de Instrução Normativa, elaboradas com apoio e assistência da Unidade Central de Controle Interno,
Foi elaborado o Projeto de Lei baseado no art. 155-A do
Código Tributário Nacional, encaminhado à Câmara Municipal no dia 17 de outubro do corrente ano, acompanhado da Mensagem de Lei ne 028/2017, sob protocolo
nº 1155/2017, conforme anexo,
Quem fará?

Unidade Central de Controle Interno (Análise do Achado
e encaminhamento para os setores responsáveis)
Procuradoria Geral (Encaminhou projeto de Lei baseado
no art. 155-A do Código Tributário Nacional, encaminhado Câmara Municipal)
Secretaria Municipal de Finanças- Departamento de Fiscalização e Tributação (Execução de todos os procedimentos)
Unidade Central de Controle Interno (Apoio e assistência
das providências a serem tomadas e auxílio na elaboração das Instruções Normativas)
- Câmara Municipal (Votação dos projetos de Leis)
Data de início da ação corretiva?
Agosto/2017 (Elaboração do Projeto de Lei e analises de
procedimentos)
Data de conclusão da ação corretiva?
Outubro/2017 (Encaminhamento do projeto de Lei com
Mensagem de Lei 028/2017, para a Câmara Municipal)

Observou-se que o Setor Tributário utiliza modelo de
CDA que não preenche os requisitos mínimos estabelecidos pelo §6º do art. 2º da Lei 6.830/80 (Lei de Execuções
Fiscais), haja vista não há descrição do fundamento legal
ou contratual da dívida inscrita, existindo apenas menção à origem desta (ex: “IPTU”).
2.8.2 Propostas de encaminhamento
Implementar no sistema de controle da arrecadação os
campos previstos no §5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80, a
ﬁm de que passem a constar do Livro Eletrônico da Dívida Ativa e da Certidão de Dívida Ativa;
2.8.3 Ações propostas pelo Gestor
O que será feito?
Pesquisa e estudo para implementação no sistema de
controle da arrecadação, os campos previstos no do art.
22 da Lei nº 6.830/80, a ﬁm de que passem a constar do
Livro Eletrônico da Dívida Ativa e da Certidão de Dívida
Ativa.
Como será feito?

2.8. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS NA INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA ATIVA

Em visita agendada com o técnico da empresa de software, este procedeu as adequações no Sistema e concedeu instruções referentes ao envio de débitos para Dívida Ativa, tais como numeração de certidão, numeração de livro, envio de protesto para cartório, acerto de
relatório quanto ao Termo de Inscrição de Dívida, entre
outras retiﬁcações referente ao período. Elaborou e implantou no sistema o Termo de Inscrição de Dívida e a
Certidão de Dívida Riva, conforme parágrafo 52, artigo
da Lei 6.830/80 e a partir deste momento a inscrição da
dívida ativa será adotada conforme Lei vigente, conforme anexos.

2.8.1. Situação Encontrada

Quem fará?

Março/2018 (Implementação das instruções Normativas
com procedimentos recomendados)
2.7.4 Analise das ações propostas pelo Gestor
Sobre as medidas propostas pelo município de Afonso
Cláudio, é conveniente destacar que aquilo que foi proposto para resolver a situação identiﬁcada e a forma pela qual se pretende realiza-la se apresentam condizentes
com as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe;
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Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Fiscalização e Tributação (Execução e veriﬁcação do cumprimento dos procedimentos
- Unidade Central de Controle Interno (Solicitação do
Técnico da empresa de software para veriﬁcar a possibilidade de implementação do que foi recomendado no
Sistema de controle da arrecadação).
Data de início da ação corretiva?
O Gestor declara que a ação já foi realizada
Data de conclusão da ação corretiva?
O Gestor declara que a ação já foi realizada
2.8.4 Analise das ações propostas pelo Gestor
Sobre as medidas propostas pelo município de Afonso
Cláudio, é conveniente destacar que aquilo que foi proposto para resolver a situação identiﬁcada, e a forma pela qual se pretende realiza-la se apresentam como plausível as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe.
2.9. PREVISÃO ILEGAL DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
2.9.1 Situação Encontrada
Analisando a LM 1932/2010 (artigos 193 a 195), veriﬁcou-se a previsão da Taxa de Limpeza Pública, cujo fato
gerador é a utilização efetiva ou possibilidade de utilização, pelo contribuinte, de serviços municipais de limpeza
das vias e logradouros públicos e particulares.
Segundo o parágrafo único do artigo 193 do CTM, são
considerados serviços de limpeza:

193, parágrafo único, tornando sua cobrança, pois, indissociável.
Logo, é possível concluir que eventuais lançamentos do
tributo pelo Município englobam a cobrança e o custeio
de todos os tipos de serviços de limpeza pública ali descritos, dentre os quais estão serviços (incisos II e III) que
não preenchem os requisitos de especiﬁcidade e divisibilidade necessários à instituição de Taxa Pública, tendo em vista o regramento imposto pelo artigo 145, inciso II, da CF/88.
Observou-se, contudo, por meio de carnês de lançamento do IPTU e relatórios de créditos tributários lançados
em 2015, que o Município tem lançado “Taxa de Coleta
de Lixo”, que não encontra outra previsão no CTM a não
ser no artigo 193, que trata na verdade da Taxa de Limpeza Pública, cuja cobrança é inconstitucional pelos motivos expostos.

positivos 193 a 195 do Código Tributário Municipal, revogando a Taxa de Limpeza Pública e instituindo a taxa
pública para custeio apenas de serviços especíﬁcos e divisíveis de coleta e manejo de resíduos sólidos urbanos,
com Observância aos princípios e diretrizes vigentes.
Como será feito?
Foi proposta a adequação dos dispositivos 193 a 195 do
Código Tributário Municipal, para revogação da Taxa de
Limpeza pública e instituição da taxa de custeio de serviços especíﬁcos e divisíveis, conforme orientações do
TCEES, de acordo com a Constituição Federal e Lei Federai 11.445/2007, sendo encaminhado para aprovação
Câmara Municipal no dia 17 de outubro do corrente ano,
o Projeto de Lei, acompanhado da Mensagem de Lei nº
027/2017, sob protocolo nº 1154/2017 , conforme anexo.
Quem fará?

2.9.2 Propostas de encaminhamento

Procuradoria Geral (Elaboração do Projeto de Lei)

Elaborar e encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei
que altere os dispositivos 193 a 195 do Código Tributário Municipal para que seja revogada a Taxa de Limpeza
Pública e, no lugar desta, seja instituída taxa pública para custeio apenas de serviços especíﬁcos e divisíveis de
coleta e manejo de resíduos sólidos urbanos, com observância aos princípios e diretrizes estabelecidos na LF
11.445/2007 (Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico), em especial aqueles previstos no Capítulo VI – Dos Aspectos Econômicos e Sociais.

Unidade Central de Controle Interno (Acompanhou a
elaboração do Projeto de Lei)

Segundo o artigo 195 do CTM, a taxa é devida de acordo
com a tabela ﬁxada no Anexo IX, que segue abaixo:

2.9.3 Ações propostas pelo Gestor

Veriﬁca-se que não há uma diferenciação de lançamento entre os serviços de limpeza mencionados no artigo

Com base nas indicações do TCEES, a Procuradoria Municipal, está elaborando projeto de lei, para alterar os dis-

O que será feito?

www.tce.es.gov.br

Data de início da ação corretiva?
O Gestor declara que a ação já foi realizada
Data de conclusão da ação corretiva?
Realizada
2.9.4 Analise das ações propostas pelo Gestor
Sobre as medidas propostas pelo município de Afonso
Cláudio, é conveniente destacar que aquilo que foi proposto para resolver a situação identiﬁcada, e a forma pela qual se pretende realiza-la se apresentam como plausível as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe.
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2.10. PREVISÃO ILEGAL DE TAXA DE CONSERVAÇÃO DE
VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
2.10.1 Situação Encontrada
Analisando a LM 1932/2010 (CTM) veriﬁcou-se, em seus
artigos 196 a 198, a previsão da Taxa de Conservação de
Vias ou Logradouros Públicos, cujo fato gerador é a utilização efetiva ou a possibilidade de utilização, pelo contribuinte, de serviços municipais de conservação de ruas, praças, jardins, parques, caminhos, avenidas e outras
vias e logradouros públicos.
Ocorre que o referido fato gerador não preenche os requisitos de especiﬁcidade e divisibilidade necessários à
instituição de Taxa Pública, tendo em vista o regramento imposto pelo artigo 145, inciso II, da CF/88, razão pela qual esta taxa não poderia ter sido prevista no Código
Tributário Municipal.
Apesar da previsão legal, não foi constatada o lançamento nos últimos 03 exercícios, o que não elimina a necessidade de revogação desta espécie tributária para que não
haja cobranças futuras e, por conseguinte, possíveis demandas judiciais de contribuintes como consequência.

à Câmara Municipal projeto de lei que revogue os artigos 196 a 198 do Código Tributário Municipal, que disciplinam Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos,
Como será feito?
Ocorreu a elaboração do projeto de lei para revogação
dos artigos 196 a 198 do Código Tributário Municipal,
sendo encaminhado para aprovação Câmara Municipal,
no dia 17 de outubro do corrente ano, o projeto de Lei,
acompanhado da Mensagem de Lei ne 027/2017, sob
protocolo ne 1154/2017, conforme anexo.
Quem fará?
Procuradoria Geral (Elaboração do projeto de Lei)
Unidade Centra) de Controle Interno (Acompanhou a
elaboração do Projeto de Lei)
Câmara Municipal (Votação do Projeto de Lei)
Data de início da ação corretiva?
O Gestor declara que a ação já foi realizada
Data de conclusão da ação corretiva?
O Gestor declara que a ação já foi realizada

Taxa de Licença para Publicidade, nos termos do artigo
170 e seguintes, a equipe de auditoria observou que não
foram arrecadados valores provenientes da referida taxa
ao analisar o Demonstrativo de Receitas do exercício de
2015, embora existam no Município diversos meios de
publicidade comercial que se enquadram nas hipóteses
de incidência tributária estabelecidas em lei e que, portanto, constituem fato gerador do tributo.
2.11.2 Propostas de encaminhamento
Que, mediante a devida ﬁscalização, seja exigido o alvará de licença para divulgação de publicidade em relação
aos contribuintes que se enquadrem nas hipóteses previstas no artigo 170, caput, c/c o Anexo VII, do CTM, com
lançamento e cobrança da Taxa de Licença para Publicidade;
2.11.3 Ações propostas pelo Gestor
O que será feito?
Desenvolver a devida ﬁscalização, para que seja exigido
a cobrança de licença para divulgação de publicidade em
relação aos contribuintes com lançamento e cobrança da
Taxa de Licença para Publicidade,
Como será feito?

2.10.2 Propostas de encaminhamento

2.10.4 Analise das ações propostas pelo Gestor

Elaborar e encaminhar à Câmara Municipal projeto de
lei que revogue os artigos 196 a 198 do Código Tributário Municipal, que disciplinam a Taxa de Conservação de
Vias e Logradouros Públicos, em razão da sua inconstitucionalidade face ao disposto no artigo 145, inciso II, da
Constituição da República.

Sobre as medidas propostas pelo município de Afonso
Cláudio, é conveniente destacar que aquilo que foi proposto para resolver a situação identiﬁcada, e a forma pela qual se pretende realiza-la se apresentam como plausível as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe.

2.10.3 Ações propostas pelo Gestor

2.11. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE TAXA

O que será feito?

2.11.1 Situação Encontrada

Em consulta ao sistema de software não foi encontrado
nenhum outdoor e fachada comercial cadastrado, ressaltando que a cobrança dos outdoors já vem sendo efetuada. Assim sendo, o Departamento de Fiscalização enviará um Ofício para a CDL - Câmara dos Dirigentes Lojistas, informando o início da ﬁscalização e medição das
placas dos comércios e o início da cobrança a partir do
ano de 2018, para o devido cadastramento e posterior
cobrança.

A procuradoria do Município vai elaborar e encaminhar

Apesar do Código Tributário Municipal ter instituído a

Dessa forma, foi reunida uma equipe que iniciou o pla-

www.tce.es.gov.br
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nejamento da medição dos instrumentos de divulgação
ou comunicação de todo tipo ou espécie, processo ou
forma, inclusive as que contiverem apenas dizeres, desenhos, siglas, dísdicos ou logotipos indicativos ou representativos de nomes, produtos, locais ou atividades que
ﬁcará sujeita à prévia licença, no intuito de realizar uma
cobrança mais efetiva e aumentar a arrecadação.
Quem fará?
- Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de
Fiscalização e Tributação (Comunicação, medição dos
instrumentos de divulgação ou comunicação, ﬁscalização e Cobrança da devida Taxa de publicidade
- Unidade Central de Controle Interno (Acompanhamento das medidas a serem tomadas)
Data de início da ação corretiva?
Novembro/2018 - (Envio do Oﬁcio à CDL - Câmara dos
Dirigentes Lojistas e início da medição das placas).
Data de conclusão da ação corretiva?
Exercício de 2018 - (Início da execução, efetuando a devida cobrança da Taxa de publicidade).
2.11.4 Análise das ações propostas pelo Gestor
Sobre as medidas propostas pelo município de Afonso
Cláudio, é conveniente destacar que aquilo que foi proposto para resolver a situação identiﬁcada, e a forma pela qual se pretende realiza-la se apresentam como plausível as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe.
2.12. COBRANÇA ADMINISTRATIVA INSUFICIENTE PARA
REALIZAR A EFETIVA ARRECADAÇÃO
2.12.1 Situação Encontrada
Constatou-se a inexistência de rotina sistemática de co-

brança administrativa de créditos tributários, haja vista
que o Setor Tributário não mantém procedimento de notiﬁcações regulares aos contribuintes devedores visando
à regularização dos débitos tributários.
Além disso, veriﬁcou-se, ainda, que os servidores não
têm conhecimento se o Município já realizou cobrança
administrativa em massa, conforme se vislumbra da resposta à questão 4 do Questionário de Auditoria n. 09.
2.12.2 Propostas de encaminhamento
Adotar os seguintes procedimentos como exemplo de
rotina sistemática de cobrança administrativa do crédito tributário: a) No exercício seguinte ao vencimento da
dívida inadimplida, emitir notiﬁcação ou inseri-la no carnê de cobrança (IPTU ou ISS ﬁxo) dos contribuintes devedores, sempre acompanhada da guia/boleto para pagamento do débito devidamente atualizado, à vista ou parcelado. b) Nos anos seguintes, até o ajuizamento da dívida, esgotar os meios para localização e identiﬁcação dos
devedores não localizados no procedimento anterior, a
ﬁm de aperfeiçoar a cobrança administrativa e atualizar
o cadastro, visando qualiﬁcar futuras execuções ﬁscais.
Obs: Esses procedimentos deverão ser realizados anualmente, de forma que a cada ano, novos devedores sejam notiﬁcados, inclusive quanto às dívidas originárias
dos parcelamentos cancelados, enquanto que os devedores contumazes estarão sendo qualiﬁcados e tendo
suas dívidas acumuladas para efeito de cobrança judicial.
Implantar e implementar rotina sistemática de cobrança
administrativa de todos os créditos tributários exigíveis
durante o período de acumulação das dívidas para realização da execução ﬁscal, estabelecendo procedimentos de identiﬁcação do devedor para os casos em que as
www.tce.es.gov.br

notiﬁcações não tenham sido entregues (p. ex. endereço
incompleto ou endereço de terreno, contribuinte desconhecido, etc.) e registrando os resultados da cobrança,
inclusive quanto ás dívidas originárias de parcelamentos
cancelados.
Registrar os resultados da cobrança administrativa (controle a taxa de êxito das cobranças realizadas, contribuintes cobrados, contribuintes que compareceram para
parcelamento, contribuintes que quitaram o débito integralmente, etc.), de modo que seja possível aferir a efetividade do procedimento adotado, por meio das seguintes informações mínimas: nº de notiﬁcações emitidas; nº
de contribuintes efetivamente notiﬁcados; nº de endereços desconhecidos; nº de contribuintes desconhecidos;
nº de contribuintes notiﬁcados que compareceram para
parcelar a dívida.
Evitar a prática reiterada de concessão de anistias, tendo em vista que a utilização desse instrumento deve ser
restrita a situações excepcionais e com observância das
condições estabelecidas pelos arts. 111, 180, 181 e 182
do CTN c/c artigo 14 da LRF.
2.12.3 Ações propostas pelo Gestor
O que será feito?
Será adotado, implantado e implementado os procedimentos de rotinas sistemáticas recomendadas pelo Tribunal de Cantes do Estado do Espírito Santo - TCEES, referente cobranças administrativas de créditos tributários, registrando os resultados de modo que seja possível aferir a efetividade do procedimento adotado. Será
evitado a prática reiterada de concessão de anistia;
Como será feito?
Está sendo implementado sistema gradual de atualizaSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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ção cadastral para obtenção de dados para contato, visando facilitar e efetivar a cobrança, possibilitando o
acompanhamento constante dos dados relacionados.
Será incluído nos carnês de cobranças dos contribuintes
devedores, guia/boleto para pagamento do débito anterior atualizado.
Assim que identiﬁcado um proprietário devedor não localizado no exercício anterior, devido endereço incompleto ou endereço de terreno, será informado no cadastro seu atual domicilio, objetivando notiﬁcá-lo na próxima cobrança, informando que o carnê já está disponível.
Será realizada reunião com Cheﬁa e servidores do setor
para deﬁnir os procedimentos necessários para execução, instituindo Instrução Normativa, deﬁnindo rotina
sistemática de cobrança administrativa.
No sistema de software é possível obter o relatório de
devedores por agrupamento, onde é possível identiﬁcar
os contribuintes inadimplentes, e a partir de então, efetuar as ações de massa como recomendado.
Quem fará?
- Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de
Fiscalização e Tributação (Levantamento e cadastramento dos devedores inadimplentes, a ser permanentemente atualizado e execução das cobranças administrativas
de forma mais efetiva)
- Unidade Central de Controle Interno (Acompanhamento das medidas a serem tomadas e auxílio na elaboração
das Instruções Normativas)
Data de início da ação corretiva?
Novembro/2017 (Inicio do levantamento gradual dos dados para atualização cadastral)

Data de conclusão da ação corretiva?
Constantemente (ações permanentes)
2.12.4 Analise das ações propostas pelo Gestor
Sobre as medidas propostas pelo município de Afonso
Cláudio, é conveniente destacar que aquilo que foi proposto para resolver a situação identiﬁcada, e a forma pela qual se pretende realiza-la se apresentam como plausível as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe.
2.13. INEXISTÊNCIA DE CARREIRA ESPECÍFICA PARA
EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO
2.13.1 Situação Encontrada
Inexistência de cargos de ﬁscal de tributos de nível superior na legislação municipal.
Veriﬁcou que a LM 1715/2006 (Plano de Cargos, Carreira
e Vencimento dos Servidores do Município) não faz previsão de carreira especíﬁca de nível superior para exercício das atividades de ﬁscalização de tributos.
Há previsão no Anexo I, do Plano de Carreira do Servidor Municipal, apenas da carreira de Fiscal de Rendas
– dentro do Grupo Carreira V, sendo composta por 15
(cargos), estando 3 ocupados atualmente, para a qual é
exigida, como requisito de provimento, o ensino médio
completo.
Para que haja carreira especíﬁca, é necessária previsão
legal do cargo que a compõe, bem como das respectivas
atribuições especíﬁcas, ou seja, é vedado prever atribuições desvinculadas da administração tributária, notadamente aquelas previstas nos títulos ﬁscalização e lançamento de tributos; e modiﬁcação, suspensão, extinção e
exclusão do crédito tributário previstas no Código Tribuwww.tce.es.gov.br

tário Nacional. Ainda, deve ser exigido o nível superior
de escolaridade para ingresso e exercício, dada à complexidade e relevância das competências a ele destinadas.
2.13.2 Propostas de encaminhamento
Avaliar a conveniência e oportunidade de se elaborar e
encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei que crie
carreira especíﬁca de ﬁscal de tributos de nível superior,
ou seja, plano de cargos com expressa previsão de atribuições adstritas à Administração Tributária, notadamente aquelas previstas nos títulos III e IV do CTN, quais
sejam: ﬁscalização e lançamento de tributos; e modiﬁcação, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário;
Estruturar o plano de carreira de ﬁscal de tributos em
consonância com a essencialidade e a priorização de recursos prevista constitucionalmente para a função (art.
37, XXII), sugerindo-se a avaliação por conveniência e
oportunidade quanto à adoção da gratiﬁcação por produtividade, vinculada ao desempenho da arrecadação
em relação a metas a serem ﬁxadas pela administração
tributária. É importante que haja graduação da remuneração da carreira de forma a desestimular o desvio de
função dentro da administração municipal, assim como estimular o interesse para investidura e manutenção
dentro da respectiva carreira.
2.13.3 Ações propostas pelo Gestor
O que será feito?
Serão realizadas reuniões para avaliar a conveniência e
oportunidade de se criar carreira especiﬁca de ﬁscal de
tributos de nível superior, ou seja, plano de cargos com
expressa previsão de atribuições adstritas AdministraSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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ção Tributária, e de estruturar o plano de carreira de ﬁscal de tributos em consonância com a essencialidade e a
priorização de recursos prevista constitucionalmente para a função.
Como será feito?
Cumpre Observar preliminarmente, que embora reconheçamos que seja de extrema conveniência e importância a criação do cargo de carreira especíﬁca, responsável pela ﬁscalização e lançamento de tributos, e ainda pela modiﬁcação, suspensão, extinção e exclusão do
crédito tributário, não há oportunidade e viabilidade para implementação neste momento, tendo em vista que
o aumento da despesa com pessoal excederá os limites dispostos na Lei Complementar 101/2000, conforme
processo TC 6309/2017-1.
É importante ressaltar que o Município atingiu o limite
de alerta quanto às despesas de pessoal, alcançando o
indicador de 49,51% da receita corrente líquida (RCC),
superior, portanto, ao percentual de 48,6%, previsto no
art. 59, parágrafo inciso da Lei supracitada.

carreira especíﬁca de ﬁscal de tributos de nível superior, com as demais áreas notiﬁcadas; Elaborou Ato Recomendatório, alertando ao Gestor em relação as providências necessárias para redução das despesas com pessoal, visando a criação do cargo)
Secretaria Municipal de Finanças (Acompanhar os índices e indicadores de despesas com pessoal e informar
quando a situação estiver normalizada, para liberação da
criação do cargo recomendado e supervisionar a execução dos demais procedimentos)
Unidade Central de Controle Interno (Monitorar as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao índice legal e apoio as fases de elaboração e execução)
Procuradoria Geral (Elaboração de Projeto de Lei de criação de cargo de agente integrante de carreira especíﬁca
da administração tributária) - Câmara Municipal (Votação dos projetos de Leis)

posto para resolver a situação identiﬁcada, e a forma pela qual se pretende realiza-la se apresentam como plausível as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe.
2.14. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
2.14.1 Situação Encontrada
Veriﬁcou-se que a Lei Municipal 1.437/1997, que deﬁne
a Estrutura Administrativa do Município, não regulamentou de forma suﬁciente a organização especíﬁca da Administração Tributária
O art. 1º, inciso II, item 2.1, da Lei Municipal 1.437/1997,
criou e estabeleceu as competências da Seção de Tributação e Fiscalização, dentro da estrutura da Secretaria de
Finanças, nos seguintes termos:
Art. 1º Inciso II item 2 – Secretaria de Finanças
2.1 – Seção de Tributação e Fiscalização

Data de início da ação corretiva?

(...)

Agosto/2017 (Reuniões e análise da conveniência e
oportunidade da criação do cargo de carreira especiﬁca)

Art. 7º A Secretaria de Fianças tem por Finalidade:

Outubro/2017 (Orientação da Secretaria de Finanças Setor de Contabilidade pela não implementação e implantação momentânea do cargo em questão)

c) SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

No momento oportuno, assim que as medidas para diminuir o percentual forem providenciadas, será encaminhado à Câmara Municipal o Projeto de Lei de criação do
cargo, bem como reestruturação do plano de carreira.

Data de conclusão da ação corretiva?

II – organização e manutenção do cadastro de contribuintes do Município;

Quem fará?

2.13.4 Analise das ações propostas pelo Gestor

Unidade Central de Controle Interno (Convocou reunião
para avaliar a conveniência e oportunidade de se criar

Sobre as medidas propostas pelo município de Afonso
Cláudio, é conveniente destacar que aquilo que foi pro-

A adoção da gratiﬁcação por produtividade, vinculada
ao desempenho da arrecadação em relação a metas a
serem ﬁxadas pela administração tributária já é aplicada
no Município, entretanto é um dos motivos que implica
no aumento da despesa.

Exercício de 2018 (Finalização do Projeto de Lei de criação da carreira especíﬁca encaminhamento para Câmara, assim que possível)

www.tce.es.gov.br

(...)
I – aplicação dos dispostos no Código Tributário e demais
legislações do Município;

III – elaboração dos cálculos e o lançamento em ﬁchas
de todos os impostos, taxas e contribuições de melhoria,
bem como o controle das liquidações dos débitos correspondentes;
IV – emissão de Alvarás de Licença para funcionamento
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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do comercio, indústria, prestadores de serviços e proﬁssionais liberais;
V – ﬁscalização quanto ao cumprimento do Código Tributário Municipal, lavrar notiﬁcações, intimações e auto de
infrações pelo seu descumprimento;
VI – inscrição em Dívida Ativa dos contribuintes em débito com o Município, encaminhar para a procuradoria os
débitos para cobrança judicial;

buintes, lançamento e ﬁscalização de tributos, gestão e
cobrança da dívida ativa, bem como os setores e gestores responsáveis pela sua execução.

rente a regulamentação da Administração Tributária
Municipal, encaminhado à Câmara Municipal

Após aprovação do respectivo projeto de lei, dotar recursos orçamentários especíﬁcos para efetiva implementação da Administração Tributária Municipal, dotando-a de
estrutura física e recursos humanos suﬁcientes ao pleno
exercício das atribuições previstas constitucionalmente.

Data de início da ação corretiva?

VII - elaboração anual de relatório dos débitos em Dívida
Ativa para inclusão no Balanço Anual;

2.14.3 Ações propostas pelo Gestor

Como se vê, a referida seção não foi subdivida em mais
setores visando à especialização das atividades a ela atribuídas. No entanto, na prática, foram criados dois departamentos distintos, um de Tributação e um de Fiscalização que é gerido por seus respectivos Chefes de Departamento, sem que a lei municipal tenha regulamentado as atividades especíﬁcas realizadas em cada departamento.

Foi elaborado projeto de lei regulamentando a Administração Tributária Municipal, deﬁnindo de forma expressa
as atividades típicas da tributação.

Além disso, o Decreto Municipal 169/1997 criou o “cargo em comissão” denominado Seção de Cadastro Imobiliário, com o mandamento de inseri-lo à Lei 1.437/97,
como complemento à estrutura administrativa do Município. Como consequência, foi criado o setor de Cadastro Imobiliário, coordenado por uma cheﬁa, embora não
exista lei que tenha criado e regulamentado o referido
cargo em comissão, tampouco normativo que regulamente as atribuições do setor.
2.14.2 Propostas de encaminhamento
Elaborar e encaminhar à Câmara Municipal projeto de
lei que regulamente a Administração Tributária Municipal, deﬁnindo de forma expressa as atividades típicas da
tributação, tais como cadastro e atendimento de contri-

O que será feito?

Como será feito?
Após análise da Lei nº 1437/97, do Decreto 169/97 e
reunião entre o Secretário de Finanças, técnicos da área
e a Procuradoria Municipal, sendo encaminhado para
aprovação à Câmara Municipal, no dia 17 de outubro do
corrente ano, o Projeto de Lei, acompanhado da Mensagem de Lei nº 026/2017, sob Protocolo 1153/2017, conforme anexa, referente a regulamentação da administração tributária municipal, normatizando e formalizando o
Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC e demais
setores, visando fomentar o pleno exercício das atribuições, prevendo investimento na estrutura física buscando cursos e treinamentos, para aperfeiçoamento dos
servidores,
Quem fará?
Unidade Central de Controle interno (Análise do Achado
e encaminhamento para o setor responsável)
Procuradoria Geral (Elaboração do Projeto de Lei refewww.tce.es.gov.br

Câmara Municipal (Votação do Projeto de Lei)
Agosto/2017 (Analises de procedimentos e elaboração
do Projeto de Lei, Mensagem de Lei nº 026/2017)
Data de conclusão da ação corretiva?
Outubro/2017 (Encaminhamento do Projeto de Lei com
Mensagem de Lei nº 026/2017, para a Câmara Municipal)
2.14.4 Analise das ações propostas pelo Gestor
Sobre as medidas propostas pelo município de Afonso
Cláudio, é conveniente destacar que aquilo que foi proposto para resolver a situação identiﬁcada, e a forma pela qual se pretende realiza-la se apresentam como plausível as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe.
2.15. NÃO PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
2.15.1 Situação Encontrada
Veriﬁcou-se que o setor responsável pela Administração
Tributária do Município, especiﬁcamente o de Fiscalização, está instalado de forma precária, com quantidade
insuﬁciente de computadores para o número de Agentes
Fiscais e Fiscais de Rendas.
No Setor de Tributação os computadores não se mostram adequados ao desempenho das atribuições legais.
Segundo relato de servidores, o aparelho não tem suportado o processamento de dados utilizado pelo setor.
b) Situação 2
Ausência de capacitação dos servidores visando ao deSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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sempenho eﬁciente das atividades típicas da Administração Tributária.
Veriﬁcou-se que o Município não mantém capacitação
permanente dos servidores que atuam na Administração
Tributária para desempenho das atividades típicas de tributação, sobretudo a ﬁscalização e o lançamento de tributos.
2.15.2 Propostas de encaminhamento
Dotar recursos orçamentários especíﬁcos para efetiva
implementação da Administração Tributária Municipal,
dotando-a de estrutura física, equipamentos e recursos
humanos suﬁcientes e treinados para o pleno exercício
das atribuições previstas legalmente;
Implantar e implementar um programa de capacitação
destinado aos agentes da administração tributária visando ao desempenho de suas atribuições especíﬁcas,
orientando-os no sentido de obter os resultados desejados pela Administração, estimular o desenvolvimento funcional, criando condições propícias ao constante
aperfeiçoamento dos servidores, conforme mencionado
no capítulo 2 da Seção IV do Manual do Prefeito, IBAM,
2013.
Sugere-se a criação de um grupo de servidores que seja responsável por apresentar à Administração Municipal eventuais demandas de capacitação, decorrentes de
insuﬁciências técnicas e práticas deparadas no exercício das atividades cotidianas da Administração Tributária pelos servidores;
Modernizar os computadores utilizados na Administração Tributária para que tenham capacidade de suportar
a utilização dos sistemas de TI disponíveis;
2.15.3 Ações propostas pelo Gestor

O que será feito?
Investimentos na estrutura física, equipamentos e recursos humanos suﬁcientes e treinados para o pleno exercício das atribuições previstas legalmente programa de capacitação destinado aos agentes da administração tributária, estimulando o desenvolvimento funcional e criando condições propicias ao constante aperfeiçoamento
dos servidores. Será modernizado os computadores utilizados na Administração Tributária para que tenham capacidade de suportar a utilização dos sistemas de TI disponíveis.
Como será feito?
Várias ações de capacitação e treinamento estão sendo
desenvolvidas e são pretendidas para o aprimoramento
do setor, visando facilitar o acesso do servidor aos cursos de formação, treinamentos e capacitação, oportunizando a aquisição de mais habilidades, instruindo e atualizando conhecimentos úteis e necessários ao trabalho
e bom desempenho dos agentes públicos em suas funções.
Inicialmente foi realizado um treinamento e suporte pelas técnicas da empresa de software, visando aperfeiçoamento dos servidores do Departamento de Fiscalização,
NAC e Tributação, no intuito de orientar a utilização dos
sistemas.

pal: Fiscalização e Arrecadação” na instituição Esaﬁ Escola - Cursos e Treinamentos na Administração Pública
e o Curso “Fiscalização de Tributos Municipais” na instituição FEST - Fundação Espírito-Santense de Tecnologia,
conforme anexo, para veriﬁcar a possibilidade ﬁnanceira
e viabilidade de proporcionar a todos os servidores treinamento prático e teórico, visando mais eﬁciência na arrecadação e nos procedimentos de ﬁscalização.
Entretanto, os valores não estão condizentes com a atual
conjuntura municipal. De todo modo, continuamos analisando cursos, sobretudo os oferecidos por instituições
públicas, como na ESESP - Escola de Serviço Público do
Espírito Santo e na Escola Pública de Contas do TCEES,
com custos mais acessíveis ou gratuitos.
Por sua vez, ocorreu a modernização dos computadores
do parque tecnológico do setor tributário, pelo Setor de
Tecnologia da Informação, com o propósito de melhorar o desempenho dos sistemas de Software. Atualmente, possuímos computadores conectados a um servidor
principal via rede privada, com mais capacidade de processamento e memória.
O Servidor possui processador XEON E31240 3.30 GHZ,
com 4 GB de memória RAM e 1 TB de HD e a rede é cabeada com switch de 10/100/1000 Mbps.
Salientamos que apesar do parque tecnológico já atender atualmente aos requisitos, há o planejamento de
atualização das maquinas e o objetivo de adquirir novos
equipamentos, para acompanhar a modernização permanente do setor,

Da mesma forma, o responsável pelo departamento de
TI, orientou os servidores sobre as possibilidades de desenvolvimento e atualização da rede, Objetivando melhoria na forma de atuação, aumentando a eﬁciência
operacional.

Quem fará?

Estamos avaliando orçamentos e propostas de cursos
especíﬁcos na área, como “Gestão Tributária Munici-

- Unidade Central de Controle Interno (Solicitou diversos orçamentos de cursos de capacitação; agendou visi-

www.tce.es.gov.br
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ta técnica com a empresa de software para treinamento
dos servidores; requereu ao Departamento de Tecnologia de Informação modernização do parque tecnológico)
- Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de
Fiscalização e Tributação (Analisar as propostas de cursos e proporcionar aperfeiçoamento e atualização aos
servidores do setor sempre que possível; Apresentar à
Administração Municipal eventuais demandas de capacitação, decorrentes de insuﬁciências técnicas; Investir
constantemente na estrutura física e em equipamentos
para maior eﬁciência e otimização dos procedimentos,
possibilitando condições propícias para aumento da arrecadação.)

Nota Fiscal eletrônica quanto ao recolhimento do ISSQN
e a, consequente, notiﬁcação dos devedores para que
efetuem os pagamentos pendentes. Nos casos em que o
contribuinte deixa de atender estas notiﬁcações, o procedimento ﬁscal é encerrado, quando deveria ser lavrado o termo de auto de infração.
Outras atividades dos Fiscais de Renda somente são executadas quando existe demanda dos próprios contribuintes, como, por exemplo nos casos de solicitação de
certidão ou pedido de baixa. As diligências externas são
realizadas somente para veriﬁcação de entrega de massa de concreto em construções civis ou para notiﬁcações
de cobrança.

Data de início da ação corretiva?

b) Situação 2

Julho/2017

Constatou-se ainda:

Data de conclusão da ação corretiva?

- Que não é realizado o monitoramento da arrecadação do ISS, com a ﬁnalidade de detectar oportunamente
qualquer ﬂutuação signiﬁcativa na arrecadação, para ﬁns
de direcionar a realização de ações ﬁscais;

Ações permanentes
2.15.4 Analise das ações propostas pelo Gestor

Firmar convênios com administrações tributárias de outros municípios, Estado ou União buscando o compartilhamento de cadastros e de informações ﬁscais, conforme prevê o inciso XXII, art. 37 da CF.
Implantar e implementar procedimentos de monitoramento da arrecadação dos inadimplentes, dos maiores
contribuintes de ISS ou do comparativo entre contribuintes com a mesma atividade, de modo, na ocorrência de
qualquer ﬂutuação signiﬁcativa na arrecadação, direcionar ações ﬁscais em diligência externa.
Implantar e implementar programa permanente de ﬁscalizações nas Instituições Financeiras, contribuintes de
ISS no Município, de modo a apurar e lançar o imposto com base na movimentação econômica informada na
Cosif.
Implantar e implementar programa permanente de ﬁscalizações em contribuintes de construção civil no município.

- A ausência de procedimentos por parte dos ﬁscais, capaz de aferir regularmente a movimentação econômica
dos contribuintes para ﬁns de constituição do ISS de instituições ﬁnanceiras e cartórios;

Implementar ferramenta informatizada que auxilie e facilite a apuração do ISS devido pelas instituições ﬁnanceiras a partir das informações contábeis da Cosif ou outras informações ﬁscais informadas ao município, de modo a aperfeiçoar a apuração do imposto devido.

2.16. IRREGULARIDADES NOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS DE MAXIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO

- A ausência de procedimento de conciliação entre o faturamento declarado no site da Receita Federal, por intermédio do Portal do Simples Nacional, e o total de documentos ﬁscais emitidos e declarados à Prefeitura.

2.16.1 Situação Encontrada

Efetuar o lançamento da diferença do ISS, deduzidos dos
recolhimentos efetuados durante a obra, nos casos previstos na norma municipal, sem condicionar o seu pagamento à liberação do habite-se.

2.16.2 Propostas de encaminhamento

a) Situação 1

Implantar e implementar programa de ﬁscalização nas
empresas que apresentem variações signiﬁcativas em
seu recolhimento, com vistas a averiguar oportunamente os indícios de evasão ﬁscal.

Implantar e implementar procedimentos no intuito de
comparar o faturamento bruto informado para o recolhimento do Simples Nacional, por meio do PGDAS-D, com
o faturamento declarado com base na emissão de documentos ﬁscais, para ﬁns de apurar o ISS devido.

Sobre as medidas propostas pelo município de Afonso
Cláudio, é conveniente destacar que aquilo que foi proposto para resolver a situação identiﬁcada, e a forma pela qual se pretende realiza-la se apresentam como plausível as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe.

O Departamento de Fiscalização é composto por dois Fiscais de Renda. Porém, as ﬁscalizações de contribuintes
de ISSQN se limitam ao monitoramento via sistema de

www.tce.es.gov.br
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Obter o certiﬁcado digital e-CPF para acessar a base de
dados do Portal do Simples Nacional, na internet.
Implantar e implementar programa permanente de ﬁscalizações nas grandes empresas comerciais e industriais, estabelecidas no Município, como responsáveis
tributários do ISS, na condição de tomadores de serviços
responsáveis tributários de ISS,
Incluir no planejamento de ﬁscalização os contribuintes
que apresentarem divergência entre os valores declarados ao Simples Nacional e faturamento apurado pela
emissão da NFS-e, com vistas a promover a ﬁscalização
nesses contribuintes.
Implantar e implementar procedimentos regulares para
comparar o faturamento dos contribuintes de ISS oriundo de operações realizadas com cartões de crédito e de
débito, com a movimentação econômica declarada ao
Município por meio da emissão de notas ﬁscais de serviços.
Aplicar multa quando da veriﬁcação de irregularidades
cometidas pelos contribuintes, por meio de autos de infração, nos termos da legislação municipal.
Formalizar e implementar procedimento periódico de
acompanhamento dos contribuintes obrigados à entrega de declaração de movimentação econômica, de modo
a promover ﬁscalização naqueles que deixaram de cumprir a obrigação e/ou lavrar auto de infração com base
na lei municipal.
Implantar e implementar programa permanente de ﬁscalizações nos contribuintes de ISS no Município, enquadrados no Simples Nacional, de modo a apurar e lançar o
imposto com base na movimentação econômica.
Implantar e implementar o Planejamento e Cronograma

de ﬁscalização do ISSQN para garantir a transparência e
a eﬁciência nas ﬁscalizações tributárias. Evitando-se, assim, o risco de sujeição da atividade de ﬁscalização tributária a ingerências políticas, e ainda a erros e fraudes.
Assim como, a riscos de ações ﬁscais arbitrárias por parte dos agentes ﬁscais.

go já não são existentes e caíram em desuso,

2.16.3 Ações propostas pelo Gestor

Os itens recomendados neste Achado, são de atribuição
do cargo de Fiscal de Tributos, carreira especíﬁca responsável pela ﬁscalização e lançamento de tributos, conforme Projeto de Lei, com mensagem 26/2017, protocolado no dia 17 de outubro de 2017. Entretanto, conforme
já informado, no presente momento é inoportuno a criação, tendo em vista o alerta do TCCES, referente a despesas com pessoal,

O que será feito?
Será implantado e implementado programas e procedimentos de ﬁscalização e monitoramento de empresas
que apresentem variações signiﬁcativas em seu recolhimento; dos inadimplentes; dos maiores contribuintes
de ISS; das Instituições Financeiras, contribuintes de ISS;
dos contribuintes de construção civil; das grandes empresas comerciais e industriais; dos contribuintes que
apresentarem divergência entre os valores declarados
ao Simples Nacional e faturamento apurado pela emissão da NFS-e; entre outros, visando auxiliar e facilitar a
apuração do ISS, evitando evasão ﬁscal, através de ferramentas informatizadas, comparação entre as variações
e faturamentos, apuração de informações ﬁscais, lançamentos, acesso ao Portal do Simples Nacional, na internet, aplicação de multas, acompanhamento dos contribuintes e Planejamento e Cronograma de ﬁscalização do
ISSQN para garantir a transparência e a eﬁciência nas ﬁscalizações tributárias.
Como será feito?
Na gestão anterior foi realizado concurso Edital n°
01/2016, com vaga para o cargo de Fiscal de Rendas, entretanto, não contemplava as atribuições especíﬁcas para desempenharem as ações recomendadas nesse item,
bem como, a maioria das competências previstas ao carwww.tce.es.gov.br

A Procuradoria estará pesquisando a melhor forma de
retiﬁcar as incumbências do Cargo de Fiscal de Rendas,
bem como aproveitar a oportunidade de enquadrar também o cargo de Agente Fiscal, tendo em vista que suas
competências são equivalentes.

Vale ressaltar, que no supracitado Projeto de Lei, há uma
norma de transição, em seu artigo 3º, que inclui o artigo 7ºB Lei Municipal 1.437/1997, determinando no § 2º
que até o momento da criação do cargo de Fiscal de Tributos, as execução dessas atividades, serão executadas
pelos Fiscais Municipais, que são os Fiscais de Renda e
Agentes Fiscais,
Quem fará?
Unidade Central de Controle Interno (Análise do Achado
e encaminhamento para o setor responsável)
Procuradoria Geral (Elaboração do Projeto de Lei referente a regulamentação da Administração Tributária
Municipal, encaminhado à Câmara Municipal)
Procuradoria Geral (Retiﬁcar as atribuições do cargo de
Fiscal de Rendas, bem como o de Agente Fiscal)
Câmara Municipal (Votação do Projeto de Lei)
Data de início da ação corretiva?
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Setembro/2017 (Analises de procedimentos e elaboração do Projeto de Lei, Mensagem de Lei nº. 026/2017)
Data de conclusão da ação corretiva?
Agosto/2017 (Retiﬁcar atribuições do cargo de Fiscal de
Rendas e Agente Fiscal)
Outubro/2017 (Encaminhamento do projeto de Lei com
mensagem de Lei nº. 026/2017, para a Câmara Municipal)
2.16.4 Analise das ações propostas pelo Gestor
Sobre as medidas propostas pelo município de Afonso
Cláudio, é conveniente destacar que aquilo que foi proposto para resolver a situação identiﬁcada, e a forma pela qual se pretende realiza-la se apresentam como plausível as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe.
3 CONCLUSÃO
Da análise do plano de ação, conclui-se com relação a cada item o que se segue:
2.1 AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES
O proposto pelo Gestor está condizente com as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe. O prazo para conclusão colocado pelo
Gestor é de até outubro de 2017 para a conclusão do Relatório Final da Avaliação e Revisão da PGV por parte da
Comissão e, fevereiro de 2018 para encaminhamento do
projeto de Lei à Câmara Municipal;
2.2. IRREGULARIDADES NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
O Gestor propôs ação condizente com as propostas de
encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe e declara já tê-las realizado (atendido);

2.3. CADASTRO IMOBILIÁRIO NÃO FIDEDIGNO
O proposto pelo Gestor está condizente com as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe. O prazo para conclusão colocado pelo
Gestor é de até outubro de 2017 para encaminhamento do projeto de Lei determinando ao Setor de Tributação as competências e atribuições referentes ao Cadastro Imobiliário e, fevereiro de 2018 para encaminhamento do Projeto de Lei, em caso de discordância das Concessionárias ou Execução do proposto em convênio, em
caso de consentimento;
2.4. NÃO PROVIMENTO DA CARREIRA EFETIVA DE PROCURADOR MUNICIPAL
O Gestor propôs ação condizente com as propostas de
encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe e declara já tê-las realizado (atendido);
2.5. IRREGULARIDADES NO ARBITRAMENTO DO ITBI
O proposto pelo Gestor está condizente com as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe. O prazo para conclusão colocado pelo
Gestor é de até outubro de 2017 para o encaminhamento do Projeto de Lei com a Mensagem de nº. 027/2017
e, o exercício de 2018 para a elaboração de Projeto de
Lei de criação da carreira especiﬁca de Fiscal de Tributos;
2.6. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS SOBRE TRANSMISSÕES LAVRADAS
NO MUNICÍPIO
O Gestor propôs ação condizente com as propostas de
encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe e declara já tê-las realizado (atendido);
2.7. PARCELAMENTOS EM DESACORDO COM AS NORMAS GERAIS
www.tce.es.gov.br

O proposto pelo Gestor está condizente com as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe. O prazo para conclusão colocado pelo
Gestor é de até outubro de 2017 para o encaminhamento do Projeto de Lei com a Mensagem de nº. 028/2017
para a Câmara Municipal e, março de 2018 para implementação das instruções Normativas com procedimentos recomendados;
2.8. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS NA INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA ATIVA
O Gestor propôs ação condizente com as propostas de
encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe e declara já tê-las realizado (atendido);
2.9. PREVISÃO ILEGAL DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
O Gestor propôs ação condizente com as propostas de
encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe e declara já tê-las realizado (atendido);
2.10. PREVISÃO ILEGAL DE TAXA DE CONSERVAÇÃO DE
VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
O Gestor propôs ação condizente com as propostas de
encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe e declara já tê-las realizado (atendido);
2.11. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE TAXA
O proposto pelo Gestor está condizente com as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe. O prazo para conclusão colocado pelo
Gestor é de até novembro de 2018 para o envio do Oﬁcio à CDL - Câmara dos Dirigentes Lojistas e início da medição das placas e, exercício de 2018 para o início da execução, efetuando a devida cobrança da Taxa de publicidade;
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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2.12. COBRANÇA ADMINISTRATIVA INSUFICIENTE PARA
REALIZAR A EFETIVA ARRECADAÇÃO
O proposto pelo Gestor está condizente com as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe. O prazo para conclusão colocado pelo
Gestor é de até novembro de 2017 para início do levantamento gradual dos dados para atualização cadastral e,
quanto a conclusão declara manter ações permanentes
de procedimentos de rotinas sistemáticas;
2.13. INEXISTÊNCIA DE CARREIRA ESPECÍFICA PARA
EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO
O proposto pelo Gestor está condizente com as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe. O prazo para conclusão colocado pelo
Gestor é de até o exercício de 2018 para a ﬁnalização do
Projeto de Lei de criação da carreira especíﬁca e encaminhamento para Câmara, assim que possível;
2.14. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
O proposto pelo Gestor está condizente com as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe. O prazo para conclusão colocado pelo
Gestor é de até outubro de 2017 para encaminhamento do Projeto de Lei com Mensagem de Lei nº 026/2017,
para a Câmara Municipal;
2.15. NÃO PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
O proposto pelo Gestor está condizente com as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe. O Gestor declara que manterá ações
permanentes;
2.16. IRREGULARIDADES NOS PROCEDIMENTOS FISCALI-

ZATÓRIOS DE MAXIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO
O proposto pelo Gestor está condizente com as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe. O prazo para conclusão colocado pelo Gestor é de até agosto de 2017 para retiﬁcar atribuições do cargo de Fiscal de Rendas e Agente Fiscal e, outubro de 2017 para encaminhamento do projeto de Lei
com mensagem de Lei nº. 026/2017, para a Câmara Municipal.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento técnico e do
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Homologar os pontos correspondentes aos achados
de auditoria de nºs 2.1 a 2.16 do Plano de Ação elaborado pelo Executivo Municipal de Afonso Cláudio;

(no exercício da presidência) Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (relator).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 844/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07516/2016-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015

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

UG: RIO GUANDU - Consórcio Público Rio Guandú

2. Unânime.

Responsável: WILSON BERGER COSTA

3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
CONSÓRCIO PÚBLICO PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GUANDU – CONTAS
REGULARES COM RESSALVA – DETERMINAÇÃO – QUI-

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
www.tce.es.gov.br

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Segunda-feira, 8 de outubro de 2018

207

ATOS DA 1a CÂMARA

TAÇÃO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:

como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 1647/2018, abaixo transcrita:
“[...]

1 RELATÓRIO

INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Consórcio Público Para Recuperação Ambiental da
Bacia Hidrográﬁca do Rio Guandu, referente ao exercício
de 2015, sob a responsabilidade do senhor Wilson Berger Costa.

2.1 Saldos contábeis devedores no passivo circulante
(Item 3.1.1 do RT 500/2017-1).

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 500/2017
e a Instrução Técnica Inicial 883/2017, com sugestão
de citação do responsável para apresentação de razões
de defesa, o que foi acolhido na Decisão Monocrática
1268/2017.
Devidamente citado, o responsável anexou aos autos suas justiﬁcativas.
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 1647/2018, opinando pela regularidade com ressalva das contas anuais.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 2268/2018).
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, veriﬁco que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar

Na oportunidade, foi enviada uma relação de documentos a serem substituídos conforme orientação deste tribunal, e estes novos arquivos sanaram as divergências e
omissões existentes, entretanto, os mesmos não foram
analisados, o que culminou com a presente notiﬁcação.

Conforme relatado no RT 500/2017-1:

Ocorre que, com a apresentação da resposta através do
protocolo nº 00802/2017-7, as pendências apresentadas
não mais existem, estando de acordo com as exigências
legais.

De acordo com o Manual de Contabilidade aplicada ao
Setor Público – MCASP as contas representativas do passivo são de natureza credora, contudo, veriﬁcam-se, no
passivo circulante, contas com saldos devedores, para os
quais não foram apresentados justiﬁcativas, conforme
Tabela 03 acima.

Ante o exposto, espera que esse Egrégio Tribunal de Contas acolha a justiﬁcativa apresentada, bem como as correções dos atos praticados, declarando sanado o fato veriﬁcado que ensejou a citação, haja vista que os apontamentos de indícios de irregularidades constantes do relatório são sanáveis e justiﬁcáveis.

Sugere-se assim a citação do gestor responsável para
que apresente justiﬁcativas e documentação complementar que entender pertinentes.

DA ANÁLISE:

Base legal: Artigos 85 e 89 da Lei 4320/64.

JUSTIFICATIVA:
O Relatório Técnico nº 00500/2017-1 da SecexContas Secretaria de Controle Externo de Contas, solicita justiﬁcativas em razão das contas representativas do passivo
circulante, possuírem saldos devedores, conforme Tabela 03 do termo de citação.
Pois bem. No que tange ao saldo existente nas contas representativas do passivo, temos a esclarecer que o Consórcio foi notiﬁcado através do processo nº 07516/20161 para que encaminhasse a documentação faltante relativa à Prestação de Contas Anual/2015, na forma da IN
28/2013, atendendo ao solicitado aos 26/01/2017, conforme comprova protocolo nº 00802/2017-7 e balanço
anexos.
www.tce.es.gov.br

A defesa relata que o Consórcio foi notiﬁcado através do
processo nº 07516/2016-1 para que fosse encaminhado
a documentação restante relativa à Prestação de Contas
Anual/2015, na forma da IN 28/2013, atendendo ao solicitado aos 26/01/2017, conforme comprova protocolo
nº 00862/2017-7 e balanço anexos.
De fato, constatou-se que foi enviada uma relação de
documentos a serem substituídos conforme orientação
deste tribunal, inclusive um novo arquivo do Balanço Patrimonial, no qual veriﬁcou-se que as contas do passivo
estão de acordo com as com o Manual de Contabilidade
aplicada ao Setor Público – MCASP.
Assim, sugere-se o acolhimento das justiﬁcativas.
2.2 Ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias retidas de servidores (Item 3.2.1 do RT
500/2017-1).
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Base legal: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas
a e b e art. 37 da Constituição da República.
Conforme relatado no RT 500/2017-1:
Em análise ao anexo 17 da presente prestação de contas, constatou-se que as contas que evidenciam os valores retidos dos servidores a título de contribuições previdenciárias ao INSS apresentam indícios de falta de recolhimento, causando prejuízo à arrecadação das referidas
contribuições à autarquia federal, conforme demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 06: Contribuições previdenciárias
Regime de
previdência
Regime
Geral de
Previdência Social

Saldo an- Inscrições Baixas e Saldo (D)
t e r i o r (B)
canc.(C)
-2014 (A)
0,00
15.122,98 8.642,96 6.480,02

(D)/(B)

42,84%

Fonte: DEMDFL - Processo TC 7.516/2016 - Prestação de
Contas Anual/2015.
Os valores não pagos, no decorrer do exercício, representam 42,84% dos valores devidos e inscritos, referentes às contribuições do RGPS, conforme demonstrativos
que integram a prestação de contas anual. Sendo assim,
tal item é passível de justiﬁcativas, para ﬁns de análise
das contas.
JUSTIFICATIVA:
O Relatório Técnico nº 00500/2017-1 da SecexContas Secretaria de Controle Externo de Contas, solicita justiﬁcativas em razão Ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias retidas de servidores e de terceiros.
Pois bem. lnobstante, o Relatório aponte indícios de fal-

ta de recolhimento das contribuições previdenciárias,
estas foram devidamente quitadas pelo Consórcio Público Rio Guandu. Ocorre, que em razão do pagamento do
salário maternidade das servidoras Sueli Rosa Gardino e
Thais Teodoro Faria, tais valores foram compensados nas
Guias de INSS, o que justiﬁca o não pagamento da Guia
neste período, podendo se comprovar o alegado pelos
relatórios anexos.
A ﬁm de retiﬁcar os saldos existentes na dívida ﬂutuante,
fato este que deveria ter sido feito automaticamente no
sistema, sendo assim foi efetuado um lançamento de reajuste em 15/12/2017, para adequar a realidade existente de saldos, procedendo-se as baixas devidas existentes, conforme relatório contábil anexo e certidão comprovando não existir débitos com a previdência.
Ante o exposto, espera que esse Egrégio Tribunal de Contas acolha a justiﬁcativa apresentada, declarando sanado
o fato veriﬁcado que ensejou a citação, haja vista que os
apontamentos de indícios de irregularidades constantes
do relatório são sanáveis e justiﬁcáveis.
DA ANÁLISE:
A defesa relata que as contribuições previdenciárias foram devidamente quitadas pelo Consórcio Público Rio
Guandu, mas que em razão do pagamento do salário maternidade das servidoras Sueli Rosa Gardino e Thais Teodoro Faria, tais valores foram compensados nas Guias de
INSS, o que justiﬁca o não pagamento da Guia neste período, conforme documentação encaminhada.
De fato, veriﬁca-se que as justiﬁcativas são pertinentes
e estão documentadas, assim, sugere-se o afastamento
desta irregularidade.
2.3 Não comprovação dos saldos contábeis de bens
www.tce.es.gov.br

móveis mediante envio do inventário físico - INVMOV
(Item 3.4.1 do RT 500/2017-1).
Base legal: Artigo 4º c/c §4º artigo 3º da IN TCEES nº
28/2013 e artigos 94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.
Conforme relatado no RT 500/2017-1:
Não foi encaminhado o arquivo de inventário de bens
móveis (INVMOV) impossibilitando o confronto com o
valor registrado no Balanço Patrimonial de R$ 1.860,00.
Assim, faz-se necessário que o gestor responsável seja
citado a encaminhar o respectivo inventário, detalhando
os valores constantes na Tabela 07 que tem como fonte os montantes registrados na contabilidade, e caso haja divergência, encaminhe justiﬁcativas e documentos
comprovando os ajustes realizados.
JUSTIFICATIVA:
O Relatório Técnico nº 00500/2017-1 da SecexContas-Secretaria de Controle Externo de Contas, solicita justiﬁcativas em razão da divergência apurada entre os registros contábeis de bens móveis e inventário de bens móveis (INVMOV).
Pois bem. No tange a divergência apontada entre os registros contábeis de bens móveis e o inventário de bens
móveis, temos a esclarecer que o Consórcio foi notiﬁcado através do processo nº 07516/2016-1 para que encaminhasse a documentação faltante relativa à Prestação
de Contas Anual/2015, na forma da IN 28/2013, atendendo ao solicitado aos 26/01/2017, atendendo ao solicitado aos 26/01/2017, conforme comprova protocolo
nº 00802/2017-7, inventário e balanço patrimonial, anexos.
Na oportunidade, foi enviada uma relação de documentos a serem substituídos conforme orientação deste triSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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bunal, e estes novos arquivos sanaram as divergências e
omissões existentes, entretanto, os mesmos não foram
analisados, o que culminou com a presente notiﬁcação.
Ocorre que, com a apresentação da resposta através do
protocolo nº 00802/2017-7, as pendências apresentadas
não mais existem, estando de acordo com as exigências
legais, conforme comprova relatórios anexos.
Ante o exposto, espera que esse Egrégio Tribunal de Contas acolha a justiﬁcativa apresentada, bem como as correções dos atos praticados, declarando sanado o fato veriﬁcado que ensejou a citação, haja vista que os apontamentos de indícios de irregularidades constantes do relatório são sanáveis e justiﬁcáveis
DA ANÁLISE:
A defesa relata que o Consórcio foi notiﬁcado através do
processo nº 07516/2016-1 para que fosse encaminhado
a documentação restante relativa à Prestação de Contas
Anual/2015, na forma da IN 28/2013, atendendo ao solicitado aos 26/01/2017, conforme comprova protocolo
nº 00862/2017-7 e balanço anexos.
De fato, constatou-se que foi enviada uma relação de
documentos a serem substituídos conforme orientação
deste tribunal, entre a documentação enviada, consta um “Levantamento de Bens Patrimoniais/Materiais
Permanentes”, no qual está registrada o valor de R$
8.109,80, referente aos bens móveis.
Ocorre, que o valor de R$ 8.109,80 não está de acordo
com o valor registrado de R$ 5.938,90 no novo arquivo
do Balanço Patrimonial. No entanto, os valores divergentes são de pequena monta.
Com isso, que seja determinado ao atual gestor, ou quem
venha a sucedê-lo, que sejam tomadas as providências,

com a ﬁnalidade de realizar e informar em notas explicativas das futuras prestações de contas as medidas adotadas e os ajustes contábeis realizados em função das divergências encontradas no valor de R$ 2.170,90 entre os
valores registrados no Balanço Patrimonial e o Inventário de Bens Móveis.

notiﬁcado através do processo nº 50645/2016-6 processo nº 07516/2016-1 para que encaminhasse a documentação faltante relativa à Prestação de Contas Anual/2015, na forma da IN 28/2013, atendendo ao solicitado aos 26/01/2017, conforme comprova protocolo nº
00802/2017-7, inventário e balanço patrimonial, anexos.

Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.

Na oportunidade, foi enviada uma relação de documentos a serem substituídos conforme orientação deste tribunal, e estes novos arquivos sanaram as divergências e
omissões existentes, entretanto, os mesmos não foram
analisados, o que culminou com a presente notiﬁcação.

2.4 Não comprovação dos saldos contábeis de bens em
almoxarifado mediante envio do inventário físico - INVALM (Item 3.4.2 do RT 500/2017-1).
Base legal: Artigo 4º c/c §4º artigo 3º da IN TCEES nº
28/2013 e artigos 94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.
Conforme relatado no RT 500/2017-1:
Não foi encaminhado o arquivo de inventário de bens
móveis (INVALM) impossibilitando o confronto com o valor registrado no Balanço Patrimonial de R$ 4.523,80.
Assim, faz-se necessário que o gestor responsável seja
citado a encaminhar o respectivo inventário, detalhando
os valores constantes na Tabela 07 que tem como fonte os montantes registrados na contabilidade, e caso haja divergência, encaminhe justiﬁcativas e documentos
comprovando os ajustes realizados.
JUSTIFICATIVA:
O Relatório Técnico nº 00500/2017-1 da SecexContas-Secretaria de Controle Externo de Contas, solicita justiﬁcativas em razão da divergência apurada entre os registros contábeis de bens móveis e inventário de bens móveis (INVMOV).
Pois bem. No que tange a não comprovação dos saldos
contábeis de bens em almoxarifado mediante envio do
inventário físico, temos a esclarecer que o Consórcio foi
www.tce.es.gov.br

Ocorre que, com a apresentação da resposta através do
protocolo nº 00802/2017-7, as pendências apresentadas
não mais existem, estando de acordo com as exigências
legais, conforme comprova relatórios anexos.
No Balanço patrimonial enviado no dia 26/01/2017, pode-se observar que existe um saldo de estoque no ativo
circulante no valor de R$ 4.523,80, que se somando ao
estoque do Ativo não circulante R$ 6.058,80, obtemos o
valor de R$ 10.582,60, onde estes valores representam
o valor do Almoxarifado+ Estoque de bens do Consórcio,
sem diferenças.
Ante o exposto, espera que esse Egrégio Tribunal de Contas acolha a justiﬁcativa apresentada, bem como as correções dos atos praticados, declarando sanado o fato veriﬁcado que ensejou a citação, haja vista que os apontamentos de indícios de irregularidades constantes do relatório são sanáveis e justiﬁcáveis
DA ANÁLISE:
A defesa relata que o Consórcio foi notiﬁcado através do
processo nº 07516/2016-1 para que encaminhasse a documentação faltante relativa à Prestação de Contas AnuSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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al/2015, na forma da IN 28/2013, atendendo ao solicitado aos 26/01/2017, conforme comprova protocolo nº
00862/2017-7 e balanço anexos.
De fato, constatou-se que foi enviada uma relação de
documentos a serem substituídos conforme orientação
deste tribunal, entre a documentação enviada, consta o
Resumo do Inventário do Almoxarifado-Material Permanente, no qual está registrada o valor de R$ 2.472,80, referente aos bens em almoxarifado.
Ocorre, que o valor de R$ 2.472,80 não está de acordo
com o valor registrado de R$ 4.523,80 no novo arquivo
do Balanço Patrimonial. No entanto, os valores divergentes são de pequena monta.
Com isso, que seja determinado ao atual gestor, ou quem
venha a sucedê-lo, que sejam tomadas as providências,
com a ﬁnalidade de realizar e informar em notas explicativas das futuras prestações de contas as medidas adotadas e os ajustes contábeis realizados em função das divergências encontradas no valor de R$ 2.051,00 entre os
valores registrados no Balanço Patrimonial e o Inventário
de Bens em Almoxarifado.
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.
2.5 Ausência de contrato de rateio (Item 3.5.1.1 do RT
500/2017-1).
Base legal: art. 8º da Lei 11.107/2005.
Conforme relatado no RT 500/2017-1:
Em análise à documentação que compõe a PCA veriﬁcou-se que não foi encaminhado o contrato de rateio do
município de Baixo Guandu.
Desta forma, o responsável deverá ser citado para justiﬁcar o não encaminhamento do contrato de rateio.

JUSTIFICATIVA:
O Relatório Técnico nº 00500/2017-1 da SecexContas-Secretaria de Controle Externo de Contas, solicita justiﬁcativas sobre o não encaminhamento do Contrato de
Rateio do município de Baixo Guandu.
Pois bem. No que tange a este item, temos a esclarecer
que inobstante o Consórcio tenha encaminhado a minuta do Contrato de Rateio para assinatura a todos os
municípios, o município de Baixo Guandu, permaneceu
inerte, sem encaminhar referido contrato devidamente
assinado.
Salienta-se que foram realizadas várias diligências com o
intuito de se conseguir o Contrato de Rateio devidamente assinado, sem êxito quanto ao mesmo.
Ainda em busca de receber os valores devidos pelo município de Baixo Guandu, no corrente ano fora ﬁrmado
Contrato de Acordo de Pagamento de Dívida com este
Município para quitar o débito de 2015, estando inclusive com a primeira parcela devidamente quitada.
Ante o exposto, espera que esse Egrégio Tribunal de Contas acolha a justiﬁcativa apresentada, bem como as correções dos atos praticados, declarando sanado o fato veriﬁcado que ensejou a citação, haja vista que os apontamentos de indícios de irregularidades constantes do relatório são sanáveis e justiﬁcáveis
DA ANÁLISE:
A defesa relata que o Consórcio encaminhou a minuta
do Contrato de Rateio para assinatura a todos os municípios, o município de Baixo Guandu, permaneceu inerte, sem encaminhar referido contrato devidamente assinado e que foram realizadas várias diligências com o intuito de se conseguir o Contrato de Rateio devidamente
www.tce.es.gov.br

assinado, sem êxito quanto ao mesmo. E, que, em busca de receber os valores devidos pelo município de Baixo Guandu, foi ﬁrmado Contrato de Acordo de Pagamento de Dívida com este Município para quitar o débito de
2015.
De fato, veriﬁcou-se o Consórcio tomou medidas com o
objetivo de receber o repasse do ente consorciado Baixo
Guandu, mas que até o momento ainda não foi repassado em sua totalidade.
Com isso, que seja determinado ao atual gestor, ou quem
venha a sucedê-lo, que sejam tomadas as providências,
com a ﬁnalidade de realizar e informar em notas explicativas das futuras prestações de contas as medidas adotadas e em função do não envio do Contrato de Rateio, assim como, o não repasse do valor acordado entre o Consórcio e o ente consorciado Baixo Guandu.
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.
2.6 Valores repassados ao consórcio não correspondem
às despesas assumidas em contrato de rateio (Item
3.5.3.1 do RT 500/2017-1).
Base legal: Cláusulas 2ª, II, “d” dos respectivos Contratos
de Rateio; art. 8º, § 3º e art. 10 § único da Lei 11.107/05.
Conforme relatado no RT 500/2017-1:
Conforme se observa da tabela 10, os valores repassados ao Consórcio Público Rio Guandu não correspondem
ao contrato de rateio, ﬁcando aquém, quanto aos municípios de Afonso Cláudio, Baixo Guandu, Brejetuba e Laranja da Terra, conforme a seguir:
Tabela 11: Despesa executada pelos entes versus contratada Em R$ 1,00
Consorcia- C o n t r a t o Empenha- Liquidada
do
de rateio
da

Paga
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A fo n s o
Cláudio
Baixo Guandu
Brejetuba
Laranja da
Terra
Total

80.256,00

86.748,80

85.780,30

85.780,30

-5.524,30

-

0,00

0,00

0,00

0,00

45.144,00
45.144,00

45.000,00
42.444,00

41.382,00
42.444,00

41.382,00
42.444,00

3.762,00
2.700,00

170.544,00 174.192,80 169.606,30 169.606,30 937,70

Fonte: Processo TC 7.516/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015.
O não repasse dos valores objeto de contrato está em
desacordo com a Cláusula 2ª do Contrato Social do Consórcio Público Rio Guandu que dispõe que constitui dever de o ente cumprir com suas obrigações operacionais
e ﬁnanceiras assumidas com o Consórcio Público Rio
Guandu.
Desta feita, considerando a legislação retro referenciada, a sugestão é pela citação do Presidente do Consórcio Público Rio Guandu para justiﬁcar-se, trazendo aos
autos as medidas tomadas em face do não cumprimento do contrato de rateio, acompanhada de documentação de suporte.
JUSTIFICATIVA:
O Relatório Técnico nº 00500/2017-1 da SecexContas-Secretaria de Controle Externo de Contas, solicita justiﬁcativas sobre os valores repassados ao Consórcio não
corresponderem às despesas assumidas em Contrato de
Rateio.
Como já explicado no item anterior, no ano de 2015, o
Município de Baixo Guandu não assinou o Contrato de
Rateio, o que não o desobriga do pagamento do valor assumido em Assembleia Ordinária, quando da deﬁnição
dos valores de cada ente Consorciado, vejamos:
Afonso Cláudio

R$ 80.256,00

Baixo Guandu
Brejetuba
Laranja da Terra

extrato bancário em anexo.

R$ 80.256,00
R$ 45.144,00
R$ 45.144,00

Ocorre que o Município de Baixo Guandu, não efetuou
nenhum repasse no ano de 2015, o Município de Afonso Cláudio, Brejetuba e Laranja da Terra pagaram o valor integral.
Entretanto, o Município de Brejetuba, pagou no ano de
2016 o saldo remanescente de 2015 de R$ 3.762,00 (três
mil, setecentos e sessenta e dois reais) e Baixo Guandu
repassou o valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais),
referente a 2014, conforme comprovam extratos bancários anexos.
Deve ser salientado ainda que, em razão de erro de lançamento, constou que o município de Laranja da Terra
repassou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a 2014, entretanto tal valor foi repassado pelo Município de Brejetuba/ES.
No item sobre os repasses dos entes consorciados em face ao Contrato de Rateio, os valores divergentes se explicam da seguinte forma:
Ano Referên- Afonso Cláu- Baixo Guandu Brejetuba
cia
dio
2015
R$ 80.256,00 ------------R$ 41.382,00*
2014
-------------R$ 32.000,00 --------------

Laranja da Terra
R$ 45.144,00*
R$ 2.000,00

Obs.: 1) houve um erro de lançamento entre os municípios de Brejetuba e Laranja da Terra, que foi devidamente identiﬁcado e corrigido. O valor que se refere é
do deposito de Dois mil Reais (R$ 2.000,00) recebido em
09/01/2015, onde o repasse era do município de Brejetuba, e constou como Laranja da Terra.
2) O valor que ﬁcou remanescente do município de Brejetuba (R$ 3.762,00) foi pago em 03/03/2016, conforme
www.tce.es.gov.br

Ante o exposto, espera-se que esse Egrégio Tribunal de
Contas acolha a justiﬁcativa apresentada, declarando sanado o fato veriﬁcado que ensejou a citação, haja vista que os apontamentos de indícios de irregularidades
constantes do relatório são sanáveis e justiﬁcáveis.
DA ANÁLISE:
Diante das justiﬁcativas e documentação encaminhada,
constatou-se que a diferença foi em relação as inscrições
como Restos a pagar de 2015, cujos os valores foram pagos em 2016, conforme extrato bancário encaminhado.
Assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
2.7 Não conformidade entre os valores pagos pelos
entes consorciados e os valores registrados como recebidos pelo consórcio público (Item 3.5.4.1 do RT
500/2017-1).
Base legal: Artigos 85 e 89 da Lei 4320/64.
Conforme relatado no RT 500/2017-1:
De acordo com a Tabela 13 acima o Consórcio Público
Rio Guandu registrou em sua contabilidade receitas arrecadadas em montante de R$ 200.782,00, enquanto os
registros contábeis dos municípios integrantes registraram despesas pagas em montante de R$ 169.606,30, divergente em R$ 31.175,70.
Sugere-se assim a citação do gestor responsável para
que apresente justiﬁcativas e documentação complementar que entender pertinentes.
JUSTIFICATIVA:
O Relatório Técnico nº 00500/2017-1 da SecexContas-Secretaria de Controle Externo de Contas, solicita justiﬁcativas sobre os valores pagos pelos entes consorciados
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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e os valores registrados como recebidos pelo consórcio.
Pois bem, como explanado no item anterior, o valor do
contrato de rateio é de:
Afonso Cláudio
Baixo Guandu
Brejetuba
Laranja da Terra

R$ 80.256,00
R$ 80.256,00
R$ 45.144,00
R$ 45.144,00

Art. 15. Para ﬁns de transparência na gestão ﬁscal, o consórcio público deverá dar ampla divulgação, inclusive em
meio eletrônico de acesso público, aos seguintes documentos:
I - o orçamento do consórcio público;
II - o contrato de rateio;

Ocorre, que além desses valores o Consórcio recebe recursos de outra instituição para pagamento de diversas
despesas, conforme comprova relatório anexo.

Ill - as demonstrações contábeis previstas nas normas
gerais de direito ﬁnanceiro e sua regulamentação; e

Ante o exposto, espera que esse Egrégio Tribunal de Contas acolha a justiﬁcativa apresentada, declarando sanado
o fato veriﬁcado que ensejou a citação, haja vista que os
apontamentos de indícios de irregularidades constantes
do relatório são sanáveis e justiﬁcáveis.

a) Do Relatório de Gestão Fiscal:

DA ANÁLISE:

b) Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária:

Diante das justiﬁcativas e documentação encaminhada,
constatou-se o recebimento a maior foi devido aos recebimentos de valores inscritos em Restos a Pagar em 2014
e que foram pagos em 2015.

1) Balanço Orçamentário;

De fato, veriﬁca-se que as justiﬁcativas são pertinentes
e estão documentadas, assim, sugere-se o afastamento
desta irregularidade.
2.8 Ausência de divulgação de acesso ao público dos documentos e demonstrativos (Item 3.6 do RT 500/20171).
Base legal: Artigos 15 e 16 da Portaria STN 72/12 e Lei
Complementar 101/2000.
Conforme relatado no RT 500/2017-1:
A ﬁm de dar transparência à atuação dos consórcios públicos, a Portaria STN 72/12 dispôs em seus artigos 15 e
16:

IV - os seguintes demonstrativos ﬁscais:
1) Demonstrativo da Despesa com Pessoal;
2) Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa; e
3) Demonstrativo dos Restos a Pagar.

2) Demonstrativo da Execução das Despesas por Função
e Sub-Função.
Parágrafo único. Os documentos citados no Caput deverão ser disponibilizados na Internet, publicando-se na
imprensa oﬁcial de cada ente da Federação consorciado
a indicação do local em que poderão ser obtidos os textos integrais a qualquer tempo.
Art. 16. Para ﬁns de cumprimento dos incisos II e Ill, do
parágrafo único, do art. 48 da Lei Complementar n° 101,
de 4 de maio de 2000, e sua respectiva regulamentação,
o consórcio público:
I - adotará sistema de administração ﬁnanceira e controle que atenda a padrão mínimo de qualidade; e
II - divulgará as informações pormenorizadas sobre a
execução orçamentária e ﬁnanceira por meio de portal
www.tce.es.gov.br

eletrônico centralizado no âmbito do ente da Federação
que o represente.
Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no
caput, aplicar-se-á ao consórcio público o menor dos
prazos deﬁnidos no art. 73-B da Lei Complementar n°
101, de 4 de maio de 2000, cabível aos entes da Federação consorciados.
Vale mencionar, a princípio, que os sistemas de informação que este TCEES disponibiliza para o exercício da ﬁscalização, notadamente o LRFWEB e o Cidades-Web, não
estão preparados para receber prestações de contas de
consórcios públicos.
Destarte, para veriﬁcar se o Consórcio Público Rio Guandu cumpriu com as formalidades acima expostas foi realizada pesquisa junto ao sistema global de redes de computadores interligadas (internet) não tendo sido localizado sitio eletrônico próprio da instituição.
Assim, propõe-se citar o responsável para que encaminhe documentos comprovando ter cumprido no que
tange à transparência, com as determinações contidas
na Portaria STN 72/12 e Lei Complementar 101/00.
JUSTIFICATIVA:
O Relatório Técnico nº 00500/2017-1 da SecexContas-Secretaria de Controle Externo de Contas, constatou a
ausência de divulgação de acesso ao público dos documentos e demonstrativos, solicitando a juntada de documentos que comprovem o cumprimento da determinação legal.
Pois bem. lnobstante o Consórcio Público Rio Guandu,
ainda não possua site institucional para divulgar os demonstrativos e documentos contábeis, este sempre primou por dar ampla publicidade de todos os seus atos e,
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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principalmente, a prestação de contas anual.
A ﬁm de cumprir o comando legal, deve-se registrar que
o Consórcio Público Rio Guandu faz a prestação de contas quadrimestralmente ao Conselho Fiscal, sendo referida reunião aberta ao público, bem como publica no mural do Consórcio todos os documentos contábeis.
Frisa-se ainda, que a prestação de contas anual é encaminhada a todos os entes consorciados, bem como a
mesma é apresentada em Assembleia Geral, e a ata desta reunião é publicada no Diário Oﬁcial dos Municípios
do Espírito Santo-DOM/ES (www.diariomunicipal.es.gov.
br) e, posteriormente encaminhada a esta egrégia corte de contas.
Saliente-se, ﬁnalmente que já se encontra em andamento processo para contratação de empresa para criação
e desenvolvimento do site institucional, bem como contratação de empresa para disponibilização de sistema de
Portal da Transparência, com previsão de ﬁnalização da
contratação no mês de janeiro.
Ante o exposto, espera que esse Egrégio Tribunal de Contas acolha a justiﬁcativa apresentada, declarando sanado
o fato veriﬁcado que ensejou a citação, haja vista que os
apontamentos de indícios de irregularidades constantes
do relatório são sanáveis e justiﬁcáveis.
DA ANÁLISE:
A defesa relata que o Consórcio Público Rio Guandu, ainda não possua site institucional para divulgar os demonstrativos e documentos contábeis e que já se encontra em
andamento processo para contratação de empresa para
criação e desenvolvimento do site institucional, bem como contratação de empresa para disponibilização de sistema de Portal da Transparência.

Com isso, veriﬁca-se que ainda não foi oferecida uma
ampla divulgação aos documentos relacionados no artigo 14 da Portaria 274/2016, principalmente pela ausência de informações no sistema global de redes de computadores interligadas (internet).
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
CONSÓRCIO PÚBLICO PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GUANDU, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC
297/16 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
do Sr. WILSON BERGER COSTA.
Conforme acima exposto não foram apresentados elementos suﬁcientes ao afastamento as seguintes irregularidades:
2.3 Não comprovação dos saldos contábeis de bens móveis mediante envio do inventário físico - INVMOV, infração aos artigos 4º c/c §4º artigo 3º da IN TCEES nº
28/2013 e artigos 94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964;
2.4 Não comprovação dos saldos contábeis de bens em
almoxarifado mediante envio do inventário físico - INVALM, infração aos artigos 4º c/c §4º artigo 3º da IN
TCEES nº 28/2013 e artigos 94 e 96 da Lei Federal nº
4.320/1964;
2.5 Ausência de contrato de rateio, infração ao artigo 8º
da Lei 11.107/2005;
2.8 Ausência de divulgação de acesso ao público dos documentos e demonstrativos, infração ao artigo 14 da
Portaria 274/2016.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na lewww.tce.es.gov.br

gislação pertinente, considerando que as irregularidades
mantidas, não representam graves infrações à norma legal, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de
Contas julgue REGULARES COM RESSALVA as contas do
Sr. WILSON BERGER COSTA, no exercício de funções de
ordenador de despesas do CONSÓRCIO PÚBLICO PARA
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO GUANDU no exercício de 2015, na forma do artigo 84, II, d da Lei Complementar Estadual 621/2012.
E, ainda:
1) Com fundamento no artigo 1º, XVI da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 329, §7º do RITCEES,
que seja determinado ao atual gestor, ou quem venha a
sucedê-lo:
a) que sejam tomadas as providências, com a ﬁnalidade de realizar e informar em notas explicativas das futuras prestações de contas as medidas adotadas e os ajustes contábeis realizados em função das divergências encontradas no valor de R$ 2.170,90 entre os valores registrados no Balanço Patrimonial e o Inventário de Bens
Móveis;
b) que sejam tomadas as providências, com a ﬁnalidade de realizar e informar em notas explicativas das futuras prestações de contas as medidas adotadas e os ajustes contábeis realizados em função das divergências encontradas no valor de R$ 2.051,00 entre os valores registrados no Balanço Patrimonial e o Inventário de Bens em
Almoxarifado;
c) que sejam tomadas as providências, com a ﬁnalidade
de realizar e informar em notas explicativas das futuras
prestações de contas as medidas adotadas e em função
do não envio do Contrato de Rateio, assim como, o não
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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repasse do valor acordado entre o Consórcio e o ente
consorciado Baixo Guandu;
d) que sejam tomadas as providências, com ﬁnalidade
de dar ampla divulgação aos documentos relacionados
no artigo 14 da Portaria 274/2016, inclusive no sistema
global de redes de computadores interligadas (internet)
e na imprensa oﬁcial de cada ente da Federação consorciado.
Vitória – E.S, 9 de maio de 2018.
[...]”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO

em almoxarifado mediante envio do inventário físico
- INVALM, infração aos artigos 4º c/c §4º artigo 3º da
IN TCEES nº 28/2013 e artigos 94 e 96 da Lei Federal nº
4.320/1964;
2.5 Ausência de contrato de rateio, infração ao artigo 8º
da Lei 11.107/2005;
2.8 Ausência de divulgação de acesso ao público dos
documentos e demonstrativos, infração ao artigo 14 da
Portaria 274/2016.
1.2. JULGAR REGULARES COM RESSALVA as contas do
senhor Wilson Berger Costa frente ao Consórcio Público Para Recuperação Ambiental da Bacia Hidrográﬁca
do Rio Guandu no exercício de 2015, na forma do inciso II do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, tendo
em vista tratar-se de impropriedade de natureza formal,
de natureza não grave e que não representa dano injustiﬁcado ao erário, dando plena quitação ao responsável,
nos termos do artigo 86 do mesmo diploma legal;

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

1.3. DETERMINAR ao atual gestor, com amparo no artigo 1º, XVI da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o
artigo 329, §7º do RITCEES, que sejam tomadas as providências, com a ﬁnalidade de realizar e informar em notas
explicativas das futuras prestações de contas:

1.1. MANTER as irregularidades constantes dos itens 2.3,
2.4, 2.5 e 2.8 da Instrução Técnica Conclusiva 1647/2018,
sob a responsabilidade do senhor Wilson Berger Costa,
quais sejam:

1.3.1. as medidas adotadas e os ajustes contábeis realizados em função das divergências encontradas no valor
de R$ 2.170,90 entre os valores registrados no Balanço
Patrimonial e o Inventário de Bens Móveis;

2.3 Não comprovação dos saldos contábeis de bens móveis mediante envio do inventário físico - INVMOV, infração aos artigos 4º c/c §4º artigo 3º da IN TCEES nº
28/2013 e artigos 94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964;

1.3.2. as medidas adotadas e os ajustes contábeis realizados em função das divergências encontradas no valor de R$ 2.051,00 entre os valores registrados no Balanço Patrimonial e o Inventário de Bens em Almoxarifado;

2.4 Não comprovação dos saldos contábeis de bens

1.3.3. as medidas adotadas e em função do não envio
www.tce.es.gov.br

do Contrato de Rateio, assim como, o não repasse do valor acordado entre o Consórcio e o ente consorciado Baixo Guandu;
1.3.4 sejam tomadas as providências, com ﬁnalidade de
dar ampla divulgação aos documentos relacionados no
artigo 14 da Portaria 274/2016, inclusive no sistema global de redes de computadores interligadas (internet) e
na imprensa oﬁcial de cada ente da Federação consorciado.
1.4. ARQUIVAR após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência) Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (relator).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 845/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07778/2016-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2016
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de
Itapemirim
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: VICTOR GOMES BARBIERI, LUIZ CARLOS
BINDACO
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 2º BIMESTRE DE
2016 – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Bimestral, relativa ao 2 bimestre de 2016, do Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, cujos responsáveis são os senhores Victor Gomes Barbieri e Luiz
Carlos Bindaco.
Em razão da omissão na remessa da PCB, foi exarada a
Instrução Técnica Inicial nº 876/2016, notiﬁcando o senhor Victor Gomes Barbieri para envio da documentação
– DECM 1305/2016.
Não havendo atendimento à decisão, foi exarada a Decisão 77/2017 notiﬁcando o atual gestor, senhor Luiz Carlos Bindaco. e citando o senhor Victor Gomes Barbieri
pelo descumprimento.

O senhor Victor Gomes Barbieri veio aos autos com justiﬁcativas refutadas pela área técnica, por meio da Manifestação Técnica nº 418/2017, onde se propôs a citação
do senhor Luiz Carlos Bindaco e a notiﬁcação do senhor
Luiz Carlos Bindaco, atual gestor e a aplicação de multa
por desatendimento à decisão.
No entanto, considerando as diﬁculdades descritas pelos gestores do Executivo Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, relacionadas à implantação (malsucedida) de
sistema contábil de gestão pública naquele ente e seus
efeitos (negativos) sobre os procedimentos de remessa
de prestações de contas ao Controle Externo, o Plenário desta Corte de Contas decidiu (Decisão Plenária TC
05/2017), à unanimidade, em sua 13ª Sessão Ordinária
de 2017:
[...] autorizar, excepcionalmente, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência desta Decisão, o recebimento em papel ou outro meio disponível das prestações de contas das unidades gestoras do Município de
Cachoeiro de Itapemirim abarcadas pela situação descrita na proposta apresentada em sessão pelo Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que integra esta Decisão, ressaltando o dever de envio dos dados também
pelo sistema CIDADES-WEB, tão logo seja restabelecido
o sistema orçamentário e contábil do município.
O prazo mencionado na decisão foi até o dia 31/03/2018.
A área técnica exarou a Instrução Técnica nº 52/2018 onde aﬁrma ter avido plena encaminhamento da documentação faltante e a homologação da prestação de contas
bimestral, conﬁgurando-se, portanto, o saneamento da
omissão. Por ﬁm, sugere o arquivamento dos autos.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público
www.tce.es.gov.br

de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva (Parecer do
Ministério Público de Contas 1790/2018).
É o relatório.
2 Fundamentação
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas no Parecer
nº 1790/2018 para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica nº 52/2018,
nos seguintes termos:
Tratam os presentes autos de omissão na remessa da
Prestação de Contas Bimestral (PCB), referente ao 2º bimestre de 2016, pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através do sistema CidadES.
Em virtude da mantença da referida omissão, esta Unidade Técnica produziu a Manifestação Técnica
00418/2017-7, em 05/04/2017, por meio da qual foram
propostas as seguintes ações para prosseguimento do
feito:
- a citação do Sr. LUIZ CARLOS BINDACO para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse as justiﬁcativas
que julgasse pertinentes, face ao não atendimento do
Termo de Notiﬁcação 00088/2017-1;
- a notiﬁcação do Sr. LUIZ CARLOS BINDACO, atual gestor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis encaminhasse a esta Corte a Prestação de Contas Bimestral relativo ao 2º bimestre de 2016;
Foi proposto, ainda, o não acatamento das alegações
de defesa apresentadas pelo Sr. VICTOR GOMES BARBIERI, por intermédio do Protocolo 18104/2016-4
(21/12/2016) e, por conseguinte, a aplicação de multa
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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ao responsável pela gestão do fundo municipal de saúde
(exercício de 2016), nos termos do artigo 389 do RITCEES
e artigo 135 da Lei Complementar 621/2012.

Ante o exposto e em decorrência do exaurimento do objeto deste instrumento processual, sugere-se seu arquivamento na forma regimental.

Ocorre que em 02/05/2017, diante das diﬁculdades descritas pelos gestores do Executivo Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, relacionadas à implantação (malsucedida) de sistema contábil de gestão pública naquele ente e seus efeitos (negativos) sobre os procedimentos de
remessa de prestações de contas ao Controle Externo, o
Plenário desta Corte de Contas decidiu (Decisão Plenária TC 05/2017), à unanimidade, em sua 13ª Sessão Ordinária de 2017:

À consideração superior

[...] autorizar, excepcionalmente, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência desta Decisão, o recebimento em papel ou outro meio disponível das prestações de contas das unidades gestoras do Município de
Cachoeiro de Itapemirim abarcadas pela situação descrita na proposta apresentada em sessão pelo Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que integra esta Decisão, ressaltando o dever de envio dos dados também
pelo sistema CIDADES-WEB, tão logo seja restabelecido
o sistema orçamentário e contábil do município.
Obs.: O prazo de 120 (cento e vinte) dias, mencionado na Decisão Plenária TC 05/2017, foi prorrogado, por
meio da Decisão Plenária 5072/2017 – 1 (Processo TC
9206/2017), até o dia 31 de março de 2018.
Em 16/3/2018, como demonstram os comprovantes
anexos a esta instrução, o Fundo Municipal de Saúde
de Cachoeiro de Itapemirim efetuou, através do Sistema CidadES, o encaminhamento e a homologação da
Prestação de Contas referente 2º bimestre do exercício
de 2016, promovendo, dessa forma, o saneamento da
omissão em questão.

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luiz
Henrique Anastácio da Silva, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 330, inciso IV conferir da Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência) Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (relator).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 846/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03471/2017-8
Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2017
UG: PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: VICTOR DA SILVA COELHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Versam os presentes autos sobre omissão no encaminhamento das Prestações de Contas referentes ao cadastro de abertura e aos meses de janeiro, fevereiro e
março de 2017 da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim, sob a responsabilidade do senhor Victor da
Silva Coelho – Prefeito Municipal.
Mediante a Instrução Técnica 71/2018, a área técnica
opina pelo arquivamento dos autos, tendo em vista que
os arquivos de dados demandados foram encaminhados
a este Tribunal, conforme recibos de prestação de contas
anexados, tendo sido homologada pelos responsáveis
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luciano Vieira (Parecer 2227/2018).

VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo Relator, em arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso IV da Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.

É o relatório.

3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

2 FUNDAMENTAÇÃO

4. Especiﬁcação do quórum:

Tendo em vista que os arquivos de dados demandados
foram encaminhados a este Tribunal, conforme recibos
de prestação de contas anexados, tendo sido homologada pelos responsáveis e considerada ”Entregue” a abertura, bem como as remessas referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março, estando o Jurisdicionado, em
relação ao presente processo, em conformidade com os
dispositivos da Instrução Normativa TCEES n.º 39/2016,
do Regimento Interno deste Tribunal (RITCEES), bem como da Lei Complementar 621/2012, ratiﬁco o opinamento técnico e ministerial pelo arquivamento dos presentes autos, nos termos do art. 330, inc. IV do Regimento Interno.

4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência) Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (relator).

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,

Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-847/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04851/2017-3
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: CMA - Câmara Municipal de Anchieta
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: JOCELEM GONCALVES DE JESUS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ARQUIVAR SEM
ANÁLISE DE MÉRITO FACE AO FALECIMENTO DO GESTOR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Anchieta, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Jocelém
Gonçalves de Jesus.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE elaborou o Relatório Técnico 627/2017 e a Instrução Técnica Conclusiva 4271/2017, no qual registram
que foram detectados achados dignos de citação do responsável para esclarecimentos.
No entanto, em razão do falecimento do senhor Jocelém
Gonçalves de Jesus., em 08/07/2017, a área técnica conclui restar prejudicada a possibilidade da sua citação e,
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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consequentemente, a abertura do contraditório e o desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, com
fundamento do artigo 166 do Regimento Interno propõe
o arquivamento do processo sem apreciação do mérito.

to Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante

o falecimento do gestor antes de sua regular citação e a

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 5921/2017).

não indicação de dano ao erário, com fundamento do ar-

Exercício: 2016

tigo 166 da Resolução TC 261/2013.

UG: FMEA - Fundo Municipal de Educação de Alegre

2. Unânime.

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária da

Responsável: NOEMIA KARLA DE FREITAS AVILA

Primeira Câmara.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE – CONTAS REGULARES COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.

É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas no sentido
de que, diante do falecimento do senhor Jocelém Gonçalves de Jesus, ocorrido em 08/07/2017, acrescido do
fato de não haver indícios de dano ao erário, resta prejudicada sua citação e, consequentemente, a abertura do
contraditório e o desenvolvimento válido e regular do
processo.
Nesse sentido, com fundamento do artigo 166 do Regimento Interno, impõe-se o arquivamento do processo
sem apreciação do mérito.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

as razões expostas pelo Relator, em ARQUIVAR os presentes autos sem apreciação do mérito, tendo em vista

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência) Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (relator).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA

Relator

Em substituição ao procurador-geral

1. ACÓRDÃO

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espíri-

Secretário-geral das sessões

www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 848/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05516/2017-5

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual Fundo Municipal de Educação de Alegre, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade da senhora
Noêmia Karla de Freitas Ávila.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 552/2017
e a Instrução Técnica Inicial 1083/2017, com sugestão
de citação do responsável para apresentação de razões
de defesa, o que foi acolhido na Decisão Monocrática
1624/2017.
Devidamente citado, a responsável anexou aos autos suas justiﬁcativas.
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 1679/2018, opinando pela regularidade com ressalva das contas anuais.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo ProcuSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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rador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 2372/2018)
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, veriﬁco que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 1679/2018, abaixo transcrita:
“[...]
2. DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
2.1 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens móveis
e bens em estoque. (item 3.2.2 do RTC nº 552/2017)
Base Legal: CFRB/88, art.37, caput c/c Lei 4320/64, arts.
94 a 96.
Segundo o relatório técnico:
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques
e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2016:
Tabela 1) Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Descrição
Estoques
Bens Móveis

Balanço Patrimonial
(a)
171.045,90
1.055.352,54

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

150.197,69
1.055.552,54

20.848,21
-200,00

Bens Imóveis 3.933.807,30
Bens Intangí- 0,00
veis

0,00
0,00

3.933.807,30
0,00

Fonte: Processo TC 05516/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Conforme divergências demonstradas na tabela anterior,
veriﬁca-se que o valor inventariado do bem não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil
do Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe falhas na
contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não
elaboração do inventário físico, na medida em há divergências entre o inventário de bens móveis e inventário
de bens em estoque quando comparados com os valores
registrados na contabilidade, motivo pelo qual opina-se
pela citação do gestor para que traga aos autos justiﬁcativas e documentos que entender necessários para esclarecer os fatos.
Das justiﬁcativas:
Esclarecemos para os devidos ﬁns que ﬁns que por problemas com o sistema informatizado utilizado por esta
municipalidade na geração e envio do arquivo de inventario anual dos Bens Móveis (INVMOV) e inventario anual de bens em almoxarifado (INVALM), os relatórios foram encaminhados inconsistentes. Objetivando sanar o
item em questão, encaminhamos os arquivos corretos
em anexo, demonstrando de forma ﬁdedigna o real valor do Inventario Anual de Bens Móveis e Bens em Almoxarifado, e conciliado com os saldos apresentados no Balanço Patrimonial do Exercício de 2016, também encaminhado em anexo.
Da análise das justiﬁcativas.
Com base nas justiﬁcativas e documentos encaminhawww.tce.es.gov.br

dos, constata-se que a divergência apontada tem como
origem inconsistência na elaboração dos relatórios referente aos inventários de bens móveis e bens em estoques (almoxarifado), segundo relata a responsável.
Para comprovar tal fato, a gestora fez constar novos relatórios e inventários com valores compatíveis com a contabilidade do fundo.
Sendo assim, sugere-se pelo afastamento do indício de
irregularidade. (g.n)
2.2 Não comprovação de bens imóveis por meio de realização de inventário. (item 3.2.3 do RTC nº 552/2017)
Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
Segundo o relatório técnico:
Consultando as informações constantes do arquivo digital TERIMO, vimos que o inventário de bens imóveis não
foi realizado em virtude de falta de disponibilidade de recursos e pessoal competente para tal função.
O gestor deverá se pronunciar a respeito da não elaboração do inventário de bens imóveis tendo em vista que
é peça obrigatória da prestação de contas anual encontrando respaldo legal nos normativos desta Corte de
Contas e em Legislações Federais.
Das justiﬁcativas:
Esclarecemos para os devidos ﬁns que a Instrução Normativa TC no 36, de 23 de Fevereiro de 2016, que dispõe
sobre os novos prazos limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos
municípios, o que se refere ao Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura) quanto aos Prazos-limite para preparação de sistemas e outras providências de
implantação, até 31 de Dezembro de 2018, e quanto à
obrigatoriedade dos registros Contábeis a partir de 01 de
Janeiro de 2019. Ressaltamos que no decorrer do exercício de 2017, a administração estava providenciando o
inventário de bens imóveis, bem como nomeou a comissão responsável (conforme Decreto em anexo), no entanto, até a presente data não foi conciliado o saldo físico com o contábil por estarem ﬁnalizando o mesmo,
sendo que, provavelmente no envio da PCA de 2017 estará conciliado.
Da análise das justiﬁcativas.
Com base nas justiﬁcativas e documentos encaminhados, constata-se que a divergência apontada tem como
origem a não elaboração do inventário de bens imóveis.
O responsável reconhece a falha de controle e destaca as
medidas tomadas para o levantamento patrimonial desses bens e, ainda, cita o prazo concedido (registro contábil obrigatórios a partir de 01/01/2017) pela IN TCE-ES nº
36/2016 para os municípios ajustarem o registro, mensuração e reconhecimento das depreciações e amortizações.
No entanto, a IN 36/2016 não concede ao ente municipal a ausência do levantamento patrimonial dos bens
imóveis, mesmo que não se consiga atribuir o valor real de bem e não isenta o ente municipal de realizar o levantamento patrimonial dos bens imóveis e enviá-lo em
sua PCA, mesmo que com indicação dos valores históricos registrados na contabilidade, conforme disposto nos
artigos 94 a 96 da Lei 4320/1964.

Sendo assim, sugere-se pela manutenção do indício de
irregularidade. (g.n.)
2.3 Ausência de medidas administrativas visando ao
encaminhamento de parecer do controle interno em
conformidade com o Anexo II, Tabela 7 da IN 34/2015.
(item 3.3.1 do RTC nº 552/2017)
Base legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art. 5º
da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
Segundo o relatório técnico:
Dentre os motivos para abstenção de opinião conclusiva
referente à prestação de contas está o fato deste Controlador ter assumido em janeiro de 2017 e a UCCI não possuir histórico de trabalho, quer seja de auditoria, quer
seja de plano de auditoria. A amostragem e comparações do exercício de 2016 formas feitas de forma muito limitada, com ajuda apenas dos setores contábeis. No
mesmo sentido, não há equipe de trabalho disponível e
nem continuidade de servidores no setor.
Não foram demonstradas pelo gestor as medidas administrativas adotadas para possibilitar ao controle interno a emissão do parecer com os elementos previstos no
Anexo II, Tabela 7, da IN 34/2015.
Sugere-se, assim, sua citação para apresentação de justiﬁcativas em relação ao encaminhamento do parecer do
controle interno em desconformidade com o Anexo II,
Tabela 7 da IN 34/2015.
Das justiﬁcativas:
Esclarecemos para os devidos ﬁns que ao ﬁnal do mandato do exercício de 2016, fui exonerada em 31/12/2016,
conforme decreto de exoneração encaminhado em anexo. Neste sentido, a partir do dia 01/01/2017, não tive
qualquer acesso as dependências físicas do Fundo Muwww.tce.es.gov.br

nicipal de Educação e tampouco acesso as informações.
Portanto, em que pese as alegações do Controle Interno de diﬁculdades para emissão do relatório, a responsabilidade do fechamento do balanço e envio da PCA foi
cumprida e encaminhada dentro do prazo pela equipe
de técnicos da contabilidade, que permaneceu a mesma em 2017. Vale salientar ainda que o mesmo, responsável pelo controle interno era membro na comissão da
equipe de transição de governo publicado na data de 21
de outubro de 2016, e foi nomeado ao cargo de controle interno no dia 01 de janeiro de 2017, conforme documentos em anexos.
Da análise das justiﬁcativas.
Constata-se que o ponto central do indicio de irregularidade consistiu em citar o responsável para que justiﬁcasse o envio do Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno sem a devida conclusão.
Entretanto, mesmo que o gestor da secretaria envie e
concorde com o Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno não pode ser responsabilizado pela forma
da análise, elaboração e conclusão do referido relatório,
mas sim do resultado apurado pelo Parecer, sendo essa
de exclusiva responsabilidade dos servidores signatários
(da Controladoria Geral do Município).
Inclusive, o próprio Controlador Geral menciona a falta de estrutura para o desempenho de suas atividades.
A responsabilidade para a instituição (iniciativa legal) e
instalação da estrutura compete ao Prefeito Municipal e
não ao Secretário Municipal.
Assim, sugiro pelo afastamento do indicio de irregularidade. (g.n.)
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Fundo Municipal de Educação de Alegre, exercício de
2016, sob a responsabilidade da Sra. Noêmia Karla de
Freitas Ávila.
No entanto, as justiﬁcativas prestadas não foram suﬁcientes para sanar o seguinte indício de irregularidade:
2.2 Não comprovação de bens imóveis por meio de realização de inventário. (item 3.2.3 do RTC nº 552/2017)
Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA
as contas da Sra. Noêmia Karla de Freitas Ávila, na forma
do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012,
no exercício de funções de ordenadora de despesas do
Fundo Municipal de Educação de Alegre.
Sugere-se, ainda, determinar ao Fundo Municipal de
Educação de Alegre, na pessoa de seu atual gestor, que:
Encaminhe, nas futuras prestações de contas, o inventário de bens imóveis, mesmo com indicação do valor
histórico, em atendimento aos artigos 94 a 96 da Lei
4320/64.
Vitória, 9 de maio de 2018
[...]”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. MANTER as irregularidades constantes dos itens 2.2
da Instrução Técnica Conclusiva 1679/2018, sob a responsabilidade da senhora Noêmia Karla de Freitas Ávila, qual seja:
2.2 Não comprovação de bens imóveis por meio de realização de inventário. (item 3.2.3 do RTC nº 552/2017)
Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
1.2. JULGAR REGULARES COM RESSALVA as contas da
senhora Noêmia Karla de Freitas Ávila frente ao Fundo
Municipal de Educação de Alegre no exercício de 2016,
na forma do inciso II do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista tratar-se de impropriedade de
natureza formal, de natureza não grave e que não representa dano injustiﬁcado ao erário, dando plena quitação
à responsável, nos termos do artigo 86 do mesmo diploma legal;
1.3. DETERMINAR ao atual gestor, com amparo no artigo 1º, XVI da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o
artigo 329, §7º do RITCEES, que encaminhe a esta Corte
de Contas, nas futuras prestações de contas, o inventário
de bens imóveis, mesmo com indicação do valor histórico, em atendimento aos artigos 94 a 96 da Lei 4320/64,
alertando para o §1º do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, onde dispõe que “o Tribunal de Contas poderá julgar irregulares as contas no caso de descumprimenwww.tce.es.gov.br

to de determinação de que o responsável tenha tido ciência, em processos de tomada ou de prestação de contas consideradas regulares com ressalva.”
1.4. ARQUIVAR após transito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência) Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (relator).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 849/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05537/2017-7
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMESP - Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude
de Aracruz
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: SERGIO CUNHA CARVALHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR – EXERCÍCIO DE 2016 – JULGAR REGULARES – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
de Ordenador da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer
e Juventude de Aracruz, referente ao exercício de 2016,
cuja gestão foi do senhor Sérgio Cunha Carvalho.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 654/20179 (peça 50 dos autos) e a Instrução Técnica Conclusiva
1168/2018-7 (peça 51 dos autos) concluindo pela regularidade das contas quanto ao aspecto técnico-contábil.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 1941/2018-1 (peça 55 dos autos).
É o relatório.

Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico 654/2017-9 (peça 50 dos autos), abaixo
transcrito, corroborado pela ITC nº 1168/2018-7 e pelo
parecer ministerial:
FORMALIZAÇÃO
CUMPRIMENTO DE PRAZO
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 06/04/2017, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, inobservado, portanto, o prazo regimental.

lanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada menos total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 2) Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Orçamentário (b)
0,00
Divergência (a-b)
0,00

Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no
artigo 71, inciso III, da Constituição Estadual e art. 168
do Regimento Interno do TCEES, o prazo para julgamento das contas encerra-se em 31/12/2018.

Fonte: Processo TC 05537/2017-7 - Prestação de Contas
Anual/2016

ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados

Constata-se que os arquivos que compõem a prestação
de contas foram assinados eletronicamente pelo gestor
responsável por seu encaminhamento, pelo responsável
técnico pela contabilidade e pelo responsável pelo controle interno.
GESTÃO PÚBLICA

2 Fundamentação

PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle predeﬁnidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Bawww.tce.es.gov.br

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

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
menos total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 3) Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
8.382,41
Balanço Orçamentário (b)
8.382,41
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05537/2017-7 - Prestação de Contas
Anual/2016
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

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

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

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

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

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

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

Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da receita orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 6) Total da Receita Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Orçamentário (b)
0,00
Divergência (a-b)
0,00

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

Fonte: Processo TC 05537/2017-7 - Prestação de Contas
Anual/2016

Fonte: Processo TC 05537/2017-7 - Prestação de Contas
Anual/2016

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

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

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

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

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

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

Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da despesa orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 7) Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
1.381.859,71
Balanço Orçamentário (b)
1.381.859,71
Divergência (a-b)
0,00

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta
Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado
na tabela abaixo:
Tabela 8) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
34.068,69
Balanço Patrimonial (b)
34.068,69
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05537/2017-7 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da conta Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:

Tabela 5) Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçamentário
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 05537/2017-7 - Prestação de Contas
Anual/2016

Tabela 9) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
4.211,62
Balanço Patrimonial (b)
4.211,62
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05537/2017-7 - Prestação de Contas
Anual/2016

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

Fonte: Processo TC 05537/2017-7 - Prestação de Contas
Anual/2016

www.tce.es.gov.br
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Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao
resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 10) Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
43.466,58
Balanço Patrimonial (b)
43.466,58
Divergência (a-b)
0,00
Exercício anterior
DVP (a)
139.554,88
Balanço Patrimonial (b)
139.554,88
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05537/2017-7 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 11) Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II 1.736.265,66
Ativo (BALPAT) – I
231.798,64
Variações Patrimoniais Dimi- 1.504.467,02
nutivas (DEMVAP) - II

Saldos Credores (b) = III – IV
+V
Passivo (BALPAT) – III
Resultado Exercício (BALPAT)
– IV
Variações Patrimoniais Aumentativas (DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)

1.736.265,66
231.798,64
43.466,58
1.547.933,60
0,00

Fonte: Processo TC 05537/2017-7 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, veriﬁca-se observância ao método das partidas dobradas.
Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 12) Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
1.381.859,71
Dotação Atualizada (b)
1.406.045,92
Execução da despesa em rela- -24.186,21
ção à dotação (a-b)

Fonte: Processo TC 05537/2017-7 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, veriﬁca-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.
DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) conceitua o Balanço Patrimonial, em seu Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), como “Demonstração
www.tce.es.gov.br

contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente,
a situação patrimonial da entidade pública, por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação”.
No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem ser demonstrados os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade;
sejam mantidos primariamente para negociação; sejam
realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem o ativo circulante, devem ser demonstrados os saldos de bens em estoques, dentre os quais estão compreendidos os bens adquiridos, produzidos ou em processo
de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou
utilização própria no curso normal das atividades.
No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa ﬁnalidade, inclusive os decorrentes de operações que transﬁram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens
Base Legal: artigos 85, 96 e 100 da Lei 4.320/1964.
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques
e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens reSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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alizado em 31/12/2016:
Tabela 13) Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Descrição

Balanço Patrimonial
(a)
Estoques
131,87
Bens Móveis 232.656,68
Bens Imóveis 0,00
Bens Intangí- 0,00
veis

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

677,62
232.656,68
0,00
0,00

-545,75
0,00
0,00
0,00

Fonte: Processo TC 05537/2017-7 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Veriﬁca-se que a divergência apontada pelo relatório
preliminar do sistema Cidades é originária do saldo inicial de 01/01/2016 no valor de R$ 545,75 de “bens a classiﬁcar” em almoxarifado e constante da remessa de arquivo padronizado. Entretanto, o arquivo BALVER suprimiu esse saldo sem lançamento contábil a crédito do valor a classiﬁcar do saldo existente e aponta saldo “zero”
em 31.12.2016. Apesar de o Termo de Almoxarifado (arquivo TERALM) atestar a existência do saldo constante
do Balanço Patrimonial no valor de R$ 131,87, o gestor
encaminhou o arquivo padronizado considerando o valor de bens a classiﬁcar no valor da divergência apurada.
Conforme divergências demonstradas na tabela anterior,
veriﬁca-se que o valor inventariado do bem não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil
do Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe falhas na
contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não
elaboração do inventário físico, na medida em que há divergências entre o inventário de bens e os valores registrados na contabilidade,
Entretanto, veriﬁca-se que a divergência não causou im-

pacto considerável no resultado patrimonial apurado,
sendo passível de ajustes no decorrer do exercício. Assim, sugere-se não citar o responsável. Motivo pelo qual
se opina pela recomendação ao gestor responsável.
MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, reﬂetiu a atuação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Aracruz.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. Sérgio Cunha
Carvalho, no exercício de 2016, na forma do artigo 84 da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
Proposta de Recomendação:
Veriﬁca-se que a divergência apontada pelo relatório
preliminar do sistema Cidades é originária do saldo inicial de 01/01/2016 no valor de R$ 545,75 de “bens a
classiﬁcar” em almoxarifado e constante da remessa de
arquivo padronizado. Entretanto, o arquivo BALVER suprimiu esse saldo sem lançamento contábil a crédito do
valor a classiﬁcar do saldo existente e aponta saldo “zero” em 31.12.2016. Apesar de o Termo de Almoxarifado
www.tce.es.gov.br

(arquivo TERALM) atestar a existência do saldo constante do Balanço Patrimonial no valor de R$ 131,87, o gestor encaminhou o arquivo padronizado considerando o
valor de bens a classiﬁcar no valor da divergência apurada, considerando-se que os referidos bens não foram
devidamente classiﬁcados durante o exercício de 2016
e/ou o setor contábil realizou baixas sem processo autorizativo, motivo pelo qual se recomenda instruir que a
remessa de arquivo padronizado (arquivo INVALM) pelo gestor deve representar o constante do valor declarado através do Termo Veriﬁcação do Almoxarifado (arquivo TERALM).
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação
da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luciano Vieira, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. julgar regulares as contas do senhor Sérgio Cunha
Carvalho, Ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Aracruz, referente
ao exercício de 2016, na forma do inciso I, do artigo 84
da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação
ao responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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ploma legal;
1.2. Determinar à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Aracruz, na ﬁgura de seu atual gestor, que:
a. adote as medidas administrativas a ﬁm de sanear a diferença apurada entre o Inventário de Bens em Almoxarifado (arquivo INVALM.pdf), o Termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo
Inventário anual dos bens em almoxarifado (arquivo TERALM.pdf) e Demonstrações Contábeis (arquivo BALVER.
pdf e arquivo BALPAT.pdf).

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 850/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 09186/2017-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2017

2. Unânime.

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Responsável: VICTOR DA SILVA COELHO

4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência) Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (relator).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:

É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO

1.3. arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 330, inciso IV da Resolução
TC 261/2013.

4. Especiﬁcação do quórum:

Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer 2190/2018).

UG: PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABRIL, MAIO E
JUNHO DE 2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre omissão no encaminhamento das Prestações de Contas referentes aos meses de abril, maio e junho de 2017 da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, sob a responsabilidade
do senhor Victor da Silva Coelho – Prefeito Municipal.
Mediante a Instrução Técnica 72/2018, a área técnica
opina pelo arquivamento dos autos, tendo em vista que
os arquivos de dados demandados foram encaminhados
a este Tribunal, conforme recibos de prestação de contas
anexados, tendo sido homologados pelos responsáveis
www.tce.es.gov.br

Tendo em vista que os arquivos de dados demandados
foram encaminhados a este Tribunal, conforme recibos
de prestação de contas anexados, tendo sido homologados pelos responsáveis, estando o Jurisdicionado, em
relação ao presente processo, em conformidade com os
dispositivos da Instrução Normativa TCEES n.º 39/2016,
do Regimento Interno deste Tribunal (RITCEES), bem como da Lei Complementar 621/2012, ratiﬁco o opinamento técnico e ministerial pelo arquivamento dos presentes autos, nos termos do art. 330, inc. IV do Regimento Interno.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisaõ que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em ARQUIVAR os presentes autos, com base no artigo 330, inciso IV da Resolução TC 261/2013.
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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2. Unânime.

mirim

3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

4. Especiﬁcação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – JULHO, AGOSTO
E SETEMBRO DE 2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ARQUIVAR.

4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência) Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (relator).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 851/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 09187/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2017
UG: PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itape-

Responsável: VICTOR DA SILVA COELHO

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre omissão no encaminhamento das Prestações de Contas referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2017 da Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, sob a responsabilidade do senhor Victor da Silva Coelho – Prefeito Municipal.
Mediante a Instrução Técnica 73/2018, a área técnica
opina pelo arquivamento dos autos, tendo em vista que
os arquivos de dados demandados foram encaminhados
a este Tribunal, conforme recibos de prestação de contas
anexados, tendo sido homologados pelos responsáveis.

do Regimento Interno deste Tribunal (RITCEES), bem como da Lei Complementar 621/2012, ratiﬁco o opinamento técnico e ministerial pelo arquivamento dos presentes autos, nos termos do art. 330, inc. IV do Regimento Interno.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo Relator, em arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso IV da Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.

Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luciano Vieira (Parecer 2184/2018).

3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

É o relatório.

4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência) e Sebastião Carlos Ranna
de Macedo (relator).

2 FUNDAMENTAÇÃO
Tendo em vista que os arquivos de dados demandados
foram encaminhados a este Tribunal, conforme recibos
de prestação de contas anexados, tendo sido homologados pelos responsáveis, estando o Jurisdicionado, em
relação ao presente processo, em conformidade com os
dispositivos da Instrução Normativa TCEES n.º 39/2016,
www.tce.es.gov.br

4. Especiﬁcação do quórum:

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 853/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03612/2018-4

combustíveis, sonorização, ﬁlmagens, manutenção e peças, entre outros, estando envolvidos além do prefeito, o
presidente de licitação, o pregoeiro e os secretários que
atestam as compras e serviços para recebimento.
Diante do exposto, considerando que os fatos acima
constituem crimes contra o erário público, requer-se ao
Ministério Público que sejam tomadas as providências
cabíveis.
Por meio da Instrução Técnica Conclusiva 1495/2018, a
área técnica opinou pelo não conhecimento da presente
Denúncia, em razão da mesma não conter indício de prova nem elementos de convicção e autoria suﬁcientes para o regular prosseguimento processual e apuração das
supostas irregularidades.

UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marilândia

No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer 1890/2018).

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

2 Fundamentação

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Representante: ALEXANDRA MACHADO DA SILVA

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

Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
na Instrução Técnica Conclusiva 1495/2018, pelo não
conhecimento do recurso, nos seguintes termos:

1 RELATÓRIO

2. DA ADMISSIBILIDADE:

Versam os presentes autos sobre Denúncia noticiando
indícios de irregularidades na Prefeitura Municipal de
Marilândia.
Ao ﬁnal, a denunciante assim se manifesta:

É no artigo 94 da Lei Complementar Estadual n. 621/2013,
Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, que estão retratados os requisitos para admissibilidade das denúncias:

OBS: observa-se que as suspeitas recaem sobre atividades de serviços de difícil mensuração e controle como

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

DENÚNCIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
– NÃO CONHECER – ARQUIVAR

www.tce.es.gov.br

I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
Os requisitos extrínsecos são aqueles que referem-se às
formalidades processuais, permitindo o desenvolvimento válido e regular do processo. Tais requisitos estão descritos nos incisos I a V.
Veriﬁca-se que os requisitos I, II, III e IV não restaram
cumpridos, considerando a peça apresentada pelo denunciante e a documentação anexa.
No Documento Eletrônico n. 02 - Petição Inicial
00159/2018-6, não consta as qualiﬁcações da denunciante, nem documentos que permitam a comparação
de que a assinatura acostada na peça seja atribuível à
pessoa descrita na peça. Assim, não está cumprido o inciso IV.
Da leitura da peça introdutória não é possível veriﬁcar quais condutas estão sendo denunciadas. Tratou-se
de uma indignação genérica de fraude em licitação de
transporte escolar, fraude em licitação para contratação
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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de serviços de manutenção de máquinas, descontrole no
fornecimento de combustível, corrupção na contratação
de empresa de publicidade, gastos de sonorização desnecessários e “Indícios de fraudes em outras diversas licitações no município como conluio entre empresas, utilização de empresas de fachadas, direcionamento de licitações, entre outros”.
Das informações, não se veriﬁcam os indícios, a autoria,
os elementos de convicção, de modo que não está cumprido o inciso II.
Os termos denunciados não são especiﬁcados, considerando a mescla de vários fatos e várias indicações de pessoas, sem que haja clareza para aﬁrmar qual a irregularidade e qual seu responsável. Assim, não resta cumprido o inciso I.
Por ﬁm, a documentação anexa, constante no Documento Eletrônico 03 - Peça Complementar 05671/2018-1
traz somente o envelope na qual foi encaminhada a denúncia, sem nenhum indício de prova. Assim, não resta
cumprido o inciso III.
Este Tribunal de Contas já se manifestou pelo não recebimento da denúncia quando não redigida com clareza,
conforme se extrai do Sistema Mapjuris:
ACÓRDÃO TC-459/2014 – PLENÁRIO

não foi redigida com clareza, não apresenta nenhuma
evidência ou indícios de prova nas supostas irregularidades, nem tampouco informa os elementos aptos para que se tenha um juízo de convicção sobre a ocorrência dos fatos.
(...) Neste contexto, me ﬁlio ao entendimento ﬁrmado
pela área técnica, pelo não conhecimento da presente
denúncia e consequente arquivamento do feito, nada
mais tendo a acrescentar.
Sobre a exigência de indício de prova, o Plenário entendeu que “é elemento essencial para os esforços a serem
depreendidos pela Corte de Contas, além de evitar que
tão importante instrumento seja utilizado para interesses pessoais, políticos ou qualquer situação do gênero”,
conforme se veriﬁca no seguinte julgado:
ACÓRDÃO TC-1211/2015 – PLENÁRIO
Tratam os autos de expediente encaminhado pela empresa (...), protocolizado nesta Corte de Contas em
26/01/2015, sob o nº 50092/2015-6, em face do Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha, informando acerca
de possíveis irregularidades cometidas nos pagamentos
efetuados naquele jurisdicionado sem obediência a ordem cronológica de pagamentos.

Trata o presente expediente de denúncia anônima dando conta de irregularidades cometidas por um servidor
da Prefeitura Municipal de Vitória, ocupante do cargo de
Engenheiro.

(...) ratiﬁco o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada pelo Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC , nos seguintes termos:

(...) De pronto veriﬁco que a denúncia aqui apresentada não está composta dos requisitos de admissibilidade
contidos em nenhum dos incisos do art. 94 da Lei Complementar n. 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, pois

(...) a representação, a exemplo das denúncias, tem como pressuposto de admissibilidade ser redigida com clareza, conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção, estar acompawww.tce.es.gov.br

nhada de indício de prova e tratar de matéria de competência desta Corte de Contas. Pois bem, analisando a
documentação constante dos autos, veriﬁcamos que a
matéria relacionada à aplicabilidade da Lei de Licitações
é de competência desta Corte de Contas, a peça acusatória foi redigida com clareza, contêm informações de
fatos e circunstâncias e qualiﬁcação da Pessoa Jurídica
contratada, ou seja, cumprido os requisitos exigidos pela LC 621/12 em seu art. 94, caput, e incisos I, II e V, não
se aplicando ao caso o inciso IV já que se refere a Pessoa
Física. Contudo, relativamente ao inciso III do art. 94 da
LC nº 621/12, estar acompanhado de indicio de provas,
necessário tecermos algumas considerações. (...) Naturalmente que a Lei não dá preferência aos requisitos de
admissibilidade de uma representação, porém, a nosso sentir, o indício de prova é elemento essencial para
os esforços a serem depreendidos pela Corte de Contas,
além de evitar que tão importante instrumento seja utilizado para interesses pessoais, políticos ou qualquer situação do gênero. No presente caso, o relato da representação se dá em virtude de que a empresa alega ter entregado determinado bem à municipalidade e não houve
o pagamento desta entrega. Para esta situação, não é da
competência desta Corte de Contas intervir em favor de
eventuais direitos particulares uma vez que o foro competente para se buscar este cumprimento é a própria administração ou o Poder Judiciário. No entanto, percebemos que este não é o pedido do representante, mas sim
que se avalie se está sendo cumprida a ordem cronológica dos pagamentos efetuados pela municipalidade. (...)
Note-se que para recebimento da representação haveria de constar destes autos um indício de prova de que
há descumprimento desta ordem cronológica e o que se
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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percebe é que somente é acostado na documentação de
suporte da representação, uma nota de empenho que
por disposição legal, Lei 4.320/64, art. 61, trata-se de
“um documento que indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria”, ou seja, simplesmente um documento que não enseja nenhum pagamento por si só. O documento hábil para determinar
um pagamento é a liquidação de despesa e neste caso,
o representante nos envia cópia de Nota Fiscal nº 3710
de 15/10/2012 indicando que transporte seria realizado
por (...).(ﬂs. 129)

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

1.1. Não conhecer a presente Denúncia, tendo em vista não restarem cumpridos os requisitos de admissibilidade, com fulcro no artigo 94, §1º da Lei Complementar
621/2012;

Processo: 05544/2018-5

(...) Ocorre que, junto a esta documentação que acompanha a representação não se encontra nenhum relato, indicação, comprovação de que, em relação a fonte
de recursos deﬁnidas para a contratação, tenha ocorrido
eventual descumprimento da ordem cronológica de pagamentos, e neste aspecto, por não atender a legislação,
a presente representação não deve ser recebida.

1.2. Arquivar os autos após o trânsito em julgado

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Representante: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES,
Dores do Rio Preto, CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO)

4. Especiﬁcação do quórum:

Responsável: CLEUDENIR JOSE DE CARVALHO NETO

4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência) e Sebastião Carlos Ranna
de Macedo (relator).

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO – OFÍCIO/GPDRP/52/2017 – COMUNICANDO OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE ENVOLVENDO FALSIFICAÇÃO DE NOTA FISCAL – DETERMINAÇÃO – NOTIFICAÇÃO – ARQUIVAMENTO.

(...) Assim, em consonância com as manifestações da
área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO,
com fundamento no art. 71, V da Constituição Estadual,
e art. 1º, VII da Lei Complementar Estadual nº 621/2012:
3.1 pelo não conhecimento do feito com amparo no inc.
III e § 1º do art. 94 da LC 621/12 c/c § 1º do art. 177 do
RITCEES, e pelo arquivamento dos autos, ante o preconizado no art. 176, §3º, inc. I, da Resolução TC 261/2013;
Nesses termos, entende-se pelo não conhecimento da
denúncia, dado o não cumprimento dos requisitos de
admissibilidade.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.

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

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
www.tce.es.gov.br

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 864/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMDRP - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se originalmente o presente processo, de Encaminhamento (protocolo 04781/2017-6) referente ao Ofício/GPDRP/52/2017, de autoria do Prefeito de Dores do
Rio Preto, Sr. Cleudenir José de Carvalho Neto comunicando a esta Corte que, ao assumir a Prefeitura no corrente ano, constatou a ocorrência de irregularidade enSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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volvendo a falsiﬁcação de nota ﬁscal, e informando que
todas as providências legais para a apuração do fato estão sendo tomadas, no que tange à instauração de processo administrativo disciplinar e comunicação ao Ministério Público local, para instauração de inquérito investigativo.
Preliminarmente, por meio do despacho 19533/2017-1
encaminhei o protocolo para análise, inclusive para averiguar se esse assunto já havia sido objeto de auditoria
por esta Corte de Contas.
Atendendo o regular trâmite processual, à Secretaria
de Controle Externo de Denúncias e Representações SecexDenúncias elaborou a Manifestação Técnica nº.
0706/2017-2 (evento 05), apresentando a seguinte proposta:
[...]
3. ANÁLISE TÉCNICA
A suposto irregularidade mencionada pelo Prefeito Municipal seria a falsiﬁcação de nota ﬁscal.
Encontra-se em vigência a Instrução Normativa TC nº 32,
de 04 de novembro de 2014, que dispõe sobre a instauração, organização e encaminhamento de processos de
tomada de contas especial a esta Corte, que dispõe, em
seu artigo 2º, que, ocorrendo uma das hipóteses previstas em seu artigo 1º, a autoridade competente deve providenciar, antes da instauração da tomada de contas especial, a imediata adoção das medidas administrativas
necessárias para a caracterização ou elisão do dano.
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante dessa legislação, e considerando que compete ao
Ministério Público a persecução criminal, junto ao poder
Judiciário, sugerimos a seguinte proposta de encaminha-

mento:
4.1 Seja determinado ao Prefeito Municipal de Dores do
Rio Preto, Sr. Cleudenir José de Carvalho Neto, que, caso ainda não o tenha feito, informe os fatos narrados ao
Ministério Público Estadual, bem como seja notiﬁcado a
ﬁm de providenciar, caso constatado o dano, a imediata adoção das medidas administrativas necessárias para a caracterização ou elisão do dano, nos termos do artigo 2º da IN TC nº 32/2014, e, caso extrapolado o prazo
previsto nesse artigo, instaure a devida tomada de contas especial, devendo encaminhar, nesse caso, a tomada de contas especial a essa corte caso o valor do débito,
atualizado monetariamente, for superior a 20.000 VRTE.
4.2 Após, sugerimos o seu arquivamento.
É como nos manifestamos e submetemos à consideração superior.
O Ministério Público Especial de Conta, por meio do Parecer 0079/2017-2 (evento 08) anuiu aos argumentos
fáticos e jurídicos delineados na Manifestação Técnica
706/2017-1.
Assim, por meio da Decisão em Protocolo 00698/20171 (evento 10) acolhi integralmente o encaminhamento
proposto pela SecexDenúncias.
II FUNDAMENTOS
Considerando a necessidade de se ratiﬁcar a referida Decisão, foi autuado o presente processo.
Nesse contexto, diante da necessidade de veriﬁcar as irregularidades apontadas, a área técnica sugeriu o envio
de determinação ao Prefeito de Dores do Rio Preto, Sr.
Cleudenir José de Carvalho Neto, para informar ao Ministério Público Estadual os fatos narrados, bem como
notiﬁcação ao Prefeito, para que caso o dano seja conswww.tce.es.gov.br

tatado, adotar imediatamente medidas administrativas
necessárias para a caracterização ou elisão dos mesmos.
Nesse aspecto entendo que estão presentes os requisitos para apuração, através de imediata adoção das medidas administrativas necessárias para a caracterização ou
elisão dos danos. Esgotadas as medidas administrativas,
sem essa elisão, deverá a autoridade competente instaurar a tomada de contas especial, mediante a autuação de
processo especíﬁco, comunicando o fato ao Tribunal no
prazo de 15 dias.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Pelo exposto, com base na competência outorgada pelo
inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), concordando com o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas apresento à Câmara a seguinte DELIBERAÇÃO
que ora submeto à sua consideração:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
05544/2018-5, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
da 1ª Câmara:
1.1. DETERMINAR ao Prefeito Municipal de Dores do Rio
Preto, Sr. Cleudenir José de Carvalho Neto, que informe
os fatos narrados ao Ministério Público Estadual;
1.2. NOTIFICAR ao Prefeito Municipal de Dores do Rio
Preto, Sr. Cleudenir José de Carvalho Neto, para que no
prazo de até 15 (quinze) dias, a ﬁm de providenciar, caso seja constatado o dano, a imediata adoção das mediSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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das administrativas necessárias para a caracterização ou
elisão do dano, e, caso extrapolado o prazo previsto no
artigo 5º da IN TC 32/2014, instaure a devida tomada de
contas especial, devendo encaminhar, nesse caso, a tomada de contas especial a essa corte caso o valor do débito, atualizado monetariamente, for superior a 20.000
VRTE.
1.3. Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

www.tce.es.gov.br
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Atos da 2ª Câmara
Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

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- 881/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03619/2017-8

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMVP - Prefeitura Municipal de Vila Pavão

Ministério Público Especial de Contas

Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Representante: VKS TRANSPORTES LTDA - ME [ELAINE
MORAES SCHUENG]
Responsável: IRINEU WUTKE, JOAO VICTOR OLIVEIRA FURTADO
REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Tratam os autos de Representação com pedido de medida
cautelar, em face do pregão presencial nº 010/2017, promovido pela Prefeitura Municipal de Vila Pavão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestawww.tce.es.gov.br

ção de serviços de transporte escolar sob a forma de fretamento, para atender aos alunos da rede pública municipal, por suposta violação aos princípios da impessoalidade
e moralidade quando da fase de habilitação e julgamento
das propostas.
Submetidos os autos à área técnica para instrução, foi elaborada a Manifestação Técnica 01289/2017-3 sugerindo o
conhecimento da representação e o indeferimento da medida cautelar, proposta acatada pela Segunda Câmara desta Corte que prolatou a Decisão 04053/2017-5 deliberando ainda em converter os autos ao rito ordinário; notiﬁcar
os responsáveis para se pronunciarem e encaminhar cópia
da íntegra do procedimento administrativo 002880/2017;
cientiﬁcar o representante e o MPC da decisão e, remeter
os presentes autos à área técnica.
Nos termos da instrução processual, os srs. Irineu Wutke,
Prefeito Municipal e João Victor Oliveira Furtado, Pregoeiro Oﬁcial foram notiﬁcados da Decisão 04053/2017-5, conforme Documentos Eletrônicos n. 14 (Termo de Notiﬁcação
02888/2017-7) e n. 15 (Termo de Notiﬁcação 02889/20171) respectivamente; contudo, não enviaram o Procedimento Administrativo nº 2880/2017.
Em razão disso e da Manifestação Técnica 1602/2017, proferi a Decisão Monocrática 124/2018, reiterando a notiﬁcação dos responsáveis, Srs. Irineu Wutke, Prefeito Municipal de Vila Pavão e João Victor Oliveira Furtado, Pregoeiro,
para que no prazo de 10 (dez) dias encaminhassem cópia
integral do procedimento administrativo nº 2880/2017,
bem como apresentassem informações sobre a observância dos princípios da moralidade, isonomia, impessoalidade e a maior competitividade possível no certame, nos termos do Parecer/Consulta TC-035/2013.
Notiﬁcados, os agentes apresentaram resposta consignada
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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no documento eletrônico 40 – Resposta de Comunicação
112/2018-1 e documentos eletrônicos ns. 41 a 96, todas
peças complementares.
Após isso, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações
Não Especializadas – SecexMeios se pronunciou por meio
da ITC 1896/2018-8 e opinou pela improcedência da representação em tela, com fulcro no art. 95, inciso I, c/c o
art. 101, parágrafo único, ambos da LC 621/2012 (Lei Orgânica desta Corte de Contas).

abrange apenas indícios relacionados aos fatos representados: burla aos princípios da impessoalidade e moralidade
quando da fase de habilitação e julgamento das propostas,
em razão de parentesco entre vereador do município e o
proprietário de uma das empresas licitantes.
Ressalta a SecexMeios que nenhum outro aspecto dos autos, dos contratos ou execução, que não estivessem relacionados com a representação, foi alvo de análise no presente processo.

Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados ao
douto Ministério Público de Contas, que através do Parecer
2340/2018-1, da lavra do Procurador Luciano Vieira, anuiu
aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na mencionada Instrução Técnica Conclusiva e oﬁcia no mesmo sentido da área técnica.

Neste sentido, veriﬁco que aquela secretaria enfrentou deﬁnitivamente o assunto, eis que, após analisar todos os
elementos carreados ao presente feito, inclusive as justiﬁcativas apresentadas pelos agentes responsáveis, assim se
pronunciou em sua ITC 1896/2018-8 quanto ao mérito, in
verbis:

Após, vieram-me os autos para análise.

A representação protocolizada perante esta Corte tem por
cerne o parentesco de um vereador do município com o
dono de uma das empresas licitantes, que seria seu pai. Entende o representante que tal relação de parentesco favoreceria a contratação da empresa Kloss Transportes em licitação promovida pela Prefeitura de Vila Pavão.

FUNDAMENTAÇÃO
Numa análise perfunctória dos autos, extrai-se que a discussão nodal desta representação refere-se à suposta violação aos princípios da impessoalidade e moralidade quando da fase de habilitação e julgamento das propostas do
pregão presencial nº 010/2017 realizado pela Prefeitura
Municipal de Vila Pavão.
Segundo a representante, poderia ter ocorrido favorecimento pessoal por parte da municipalidade no referido
procedimento licitatório, conforme depreende-se dos trechos extraídos da sua exordial.
Importante ressaltar que o processamento desta representação na área técnica também se desenvolveu em consonância com o disposto no item 7.5 do Manual de Auditoria
de Conformidade do TCEES e nas NAGs 4200 e 4310.1, a
qual informa, como limitação de escopo, que a sua análise

Impende observar que a Lei de Licitações estabelece, em
seu artigo 9º, que não podem participar da licitação:
Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da
licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: (...)
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante
ou responsável pela licitação.
Extrai-se do texto da lei que a relação capaz de causar embaraços ao bom desempenho do procedimento licitatório
é aquela entre servidor ou dirigente do órgão contratante
e as empresas licitantes.
www.tce.es.gov.br

No caso, o contratante é a Prefeitura e não a Câmara. Assim, a ilação feita pelo representante não se enquadra nos
critérios legais de impedimento para participação em licitação.
Apesar disto, em atenção ao Parecer em Consulta n.
035/2013, foram os gestores notiﬁcados para apresentar
a íntegra do processo administrativo n. 2880/2017, para
veriﬁcação do cumprimento dos princípios da moralidade,
isonomia, impessoalidade e maior competitividade possível no certame.
Insta observar que o Pregão Presencial n. 10/2017 foi levado a efeito no processo administrativo n. 915/2017. Este culminou com a contratação das empresas Kloss Transportes e VKS Transportes; a primeira para a linha 12 e a segunda para a linha 13. Não foram ofertados lances para as
demais linhas.
Em exame às peças complementares protocolizadas pelos
gestores, que abarcam o procedimento administrativo n.
2880/2017, veriﬁca-se que o mesmo diz respeito à contratação, por dispensa de licitação, de empresa especializada
na prestação de serviços de transporte escolar sob a forma
de fretamento, especiﬁcamente nas linhas que restaram
desertas no Pregão Presencial n. 10/2017.
Em se tratando de dispensa de licitação, o atendimento aos
princípios administrativos listados no Parecer em Consulta
n. 035/2013 se evidencia no cumprimento do art. 26 da Lei
de Licitações.
No caso, restam suﬁcientemente caracterizadas a razão da
escolha dos fornecedores bem como a justiﬁcativa do preço. Há documentação comprovando pesquisa de preços e
a escolha dos fornecedores pela Administração, mantendo-se como parâmetro o estabelecido na Portaria 043 R da
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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SEDU e os preços obtidos em outro procedimento licitatório, qual seja, o Pregão Presencial n. 027/2017 (Peças Complementares ns. 56 a 62).
Ademais, antes de realizar a contratação por dispensa, o
Pregão Presencial n. 10/2017 foi repetido 3 vezes, não acudindo interessados nas linhas 1 a 11 e 14 a 17. Por ﬁm,
há parecer jurídico, com extensa motivação, embasando
a decisão administrativa de contratar por dispensa. (Peças
Complementares ns. 61 e 62).
Assim, em análise ao processo administrativo n. 2880/2017,
não se vislumbra irregularidade.

entendo que a presente Representação apresenta circunstâncias ou elementos de convicção sobre ocorrência de fatos de interesse público que não se sustentam e, por consequência, desmerecem qualquer ação ﬁscalizatória por
parte deste Tribunal de Contas.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos da proposição técnica, subscrita na Instrução Técnica Conclusiva 1896/2018-8, encampada pelo Ministério Público de Contas, VOTO no sentido
que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração:

Por derradeiro, conclui a área técnica pela improcedência
da Representação, com base no inc. I, do art. 95, c/c o art.
101, parágrafo único, ambos da LC 621/2012.

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Dentro desse contexto, embora tenha sido suscitada violação a princípios da administração pública, o que se veriﬁca nos autos é que ao analisar as questões levantadas na
representação, a área técnica desta Corte concluiu que a
pretensão da representante não se sustenta em face das
considerações tecidas em sua instrução técnica conclusiva.

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

Em outras palavras, à vista da análise técnica efetuada nestes autos, os fatos apresentados pela empresa VKS Transportes Ltda., em face do Município de Vila Pavão, relacionados ao pregão presencial nº 010/2017, realizado para a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar visando atender aos alunos da
rede pública municipal não procedem.
Como consequência da ausência de irregularidade, a equipe técnica conclui pela improcedência da representação
formulada, cujo entendimento foi acolhido pelo douto Ministério Público de Contas.
Nessa linha, como bem frisado pela área técnica, também

Relator
1. ACÓRDÃO

te) 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

ACÓRDÃO TC- 882/2018 – SEGUNDA CÂMARA

1.1. Considerar Improcedente a presente Representação,
nos termos dos artigos 95, inciso I, e 101, parágrafo único, da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), em face da não constatação das supostas irregularidades alegadas;

Processo: 05985/2017-7

1.2. Dar Ciência da decisão ao representante e aos representados;

Relator: João Luiz Cotta Lovatti

1.3. Arquivar os presentes autos.

Responsável: AILTO DOS SANTOS SOUZA, IRINEU WUTKE

2. Unânime.

REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA -DETERMINAR –
DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.

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

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMVP - Prefeitura Municipal de Vila Pavão
Representante: CHEXTER CARLOS NOGUEIRA

4. Especiﬁcação do quórum:

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presiden-

Tratam os autos de Representação com pedido de medi-
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da cautelar em face da Prefeitura Municipal de Vila Pavão,
tendo por objeto os contratos de transporte escolar ﬁrmados pelo município.
Submetidos os autos à área técnica para instrução, sugeriu-se o conhecimento da representação e o indeferimento da
medida cautelar, proposta acatada na Decisão 3635/20171 da Segunda Câmara, que ainda deliberou pela conversão
dos autos ao rito ordinário; realização de diligência no sentido de pedir esclarecimentos sobre a justiﬁcativa da administração para a não repetição do certame, considerando
que a existência de pelo menos 7 meses de vigência dos
contratos nº 024/2015, 025/2015 e 026/2015 e por ﬁm,
para que o município encaminhasse cópia integral do procedimento administrativo 002880/2017, em que foi declarada deserta a licitação.
O representante ainda protocolou nova petição (documento 13-Petição Intercorrente 1159/2017-1), onde requer novamente a suspensão cautelar da contratação por dispensa de licitação e a retomada da execução do contrato anterior.
Notiﬁcado, o responsável apresentou suas justiﬁcativas
juntamente e documentação pertinente, conforme os seguintes documentos eletrônicos: nº 23 Resposta de Comunicação 70/2018-1; 24-Peça Complementar 1494/2018-8;
25- Peça Complementar 1495/2018-2 e 26-Peça Complementar 1496/2018-7.
Após isso, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações
Não Especializadas – SecexMeios se pronunciou por meio
da Instrução Técnica Conclusiva 2031/2018-3, oportunidade em que também se manifestou sobre o novo pedido de concessão de medida cautelar apresentado nos termos da Petição Intercorrente 1159/2017-1, e concluiu que
não houve nenhuma alteração fática ou jurídica posterior a

análise procedida pela Manifestação Técnica 1129/2017-9
e conﬁrmada pela Decisão TC 3635/2017-1 que justiﬁcasse
uma nova análise relativa ao pedido. Assim sendo, manteve o entendimento já sedimentado pela referida Decisão.
Por ﬁm, opinou para que seja considerada improcedente a
representação em tela, na forma do art. 178, I, do RITCEES,
tendo em vista a não constatação de irregularidade.
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados ao
douto Ministério Público de Contas, que através do Parecer
2546/2018-3, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira, anuiu aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na citada Instrução Técnica Conclusiva e oﬁcia no
mesmo sentido da área técnica.
Após, vieram-me os autos para análise.
FUNDAMENTAÇÃO
Numa análise perfunctória dos autos, extrai-se que a discussão nodal da representação em tela refere-se ao fato
da Prefeitura Municipal de Vila Pavão ter procedido a um
processo de dispensa de licitação para contratação de empresa de transporte escolar, haja vista que o Pregão Presencial n° 10/2017 restou deserto após três tentativas de
contratação.
Ressalta a SecexMeios que ante a ﬁnalização do processo de
dispensa e as justiﬁcativas apresentadas pelo Prefeito Municipal de Vila Pavão, a municipalidade decidiu rescindir os
contratos que estavam em vigência (contratos administrativos n° 024/2015, 025/2015 e 026/2015) em 13/09/2017
(documento 26-Peça Complementar-01496/2018-7, ﬂs.
47/55), ou seja, aproximadamente sete meses antes do
ﬁm previsto (04/2018).
Neste sentido, veriﬁco que aquela secretaria enfrentou deﬁnitivamente o assunto, eis que, após analisar todos os
www.tce.es.gov.br

elementos carreados ao presente feito, inclusive as justiﬁcativas apresentadas pelos agentes responsáveis, bem como, o novo pedido de concessão de medida cautelar apresentado por meio da petição intercorrente 1159/2017-1,
assim se pronunciou, in verbis:
PRELIMINAR
Conforme aludido acima, o representante protocolou novo
pedido de concessão de medida cautelar por meio da petição 13-Petição Intercorrente 1159/2017-1.
Todavia, entendemos que não houve nenhuma alteração
fática ou jurídica posterior a análise procedida pela Manifestação Técnica 1129/2017-9 e conﬁrmada pela Decisão
TC – 03635/2017-1 que justiﬁcasse uma nova análise relativa ao pedido.
Assim sendo, mante-se o entendimento já sedimentado
pela referida Decisão.
ANÁLISE TÉCNICA
Compulsando os autos, veriﬁca-se que a representação diz
respeito ao fato de a Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ter procedido a um processo de dispensa de licitação para contratação de empresa de transporte escolar, haja vista que o Pregão Presencial n° 10/2017 restou deserto após
três tentativas de contratação.
Finalizado o processo de dispensa, o Prefeito Municipal,
sob a justiﬁcativa de que as linhas licitadas seriam semelhantes a licitada no Pregão Presencial n° 010/2017, além
do que os preços levantados no processo de dispensa eram
inferiores aos praticados atualmente pelas empresas contratadas, e, por ﬁm, que aqueles se enquadravam dentro
da tabela de preços ﬁxada pela Portaria n° 043-R, de 31 de
março de 2016, da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, como se vê,
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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“Devemos salientar que as linhas ditas compartilhadas são
similares as linhas municipais objeto do Pregão Presencial
n° 010/2017 (deserto) em tamanho, horários, tipo de rodovia, pavimentação, inclinação dos terrenos, etc. (...)
(...) uma economia anual para o Município de Vila Pavão/
ES proveniente da contratação por dispensa de licitação
ora atacada de R$ 623.519,40 (seiscentos e vinte e três
mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta centavos)
em relação ao mesmo objeto dos contratos administrativos n° 024/2015, 025/2015 e 026/2015, que estavam em
vigor (havia previsão de rescisão). (...)
Os contratos administrativos n° 024/2015, 025/2015 e
026/2015 vieram da administração anterior e possuíam valores a serem pagos por quilometro muito superiores do que o parâmetro do Edital do Pregão Presencial n°
10/2017, que possuía como preço máximo admitido o preço estabelecido na Portaria n° 043-R, de 31 de março de
2016, publicada pela Secretaria de Estado da Educação do
Estado do Espírito Santo, valores estes que nortearam a
contratação por dispensa de licitação ora guerreada”
Em consideração a esses fatos, a municipalidade decidiu
rescindir os contratos que estavam em vigência (contratos administrativos n° 024/2015, 025/2015 e 026/2015)
em 13/09/2017 (documento 26-Peça Complementar-01496/2018-7, ﬂs. 47/55), ou seja, aproximadamente
sete meses antes do ﬁm previsto (04/2018).
Veriﬁcando o procedimento de dispensa de licitação, entendemos, a priori, que não houve indícios de irregularidade, tendo em vista que o gestor municipal atendeu aos ditames do artigo 24, inciso V, da Lei 8.666/93, tendo inclusive repetido o certame por três vezes, restando todas desertas. Nos termos do arrigo citado:

Art. 24. É dispensável a licitação:
V - quando não acudirem interessados à licitação anterior
e esta, justiﬁcadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as
condições preestabelecidas;
Demais disso, os preços alcançados com a dispensa de licitação são inferiores aos praticados pelos prestadores do
serviço de transporte escolar até então contratados, resultando em uma economia considerável para os cofres do
município.
Quanto ao fato alegado de que o Prefeito Municipal pretende beneﬁciar o pai de um Vereador da Câmara Municipal de Vila Pavão, Sr. Elias Kloss, entende-se que o representante não se desincumbiu do ônus de demonstrar indícios mínimos de prova dessa alegação, não havendo nos
autos nenhum liame entre as partes capaz de justiﬁcar a
instauração de uma ação repressiva contra as pessoas relacionadas.
Assim sendo, pela falta de provas e constatações realizadas, não vislumbra-se indícios de que os pontos alegados
constituem-se em ilegalidade ou irregularidade passível de
apuração por esta Corte.
Caso, na situação fática concreta, tenha ocorrido afronta a
um direito subjetivo do Representante, é cabida a apreciação pelo Poder Judiciário, conforme determinação constitucional descrita no art. 5º, inciso XXXV:
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito;
Por derradeiro, conclui a área técnica pela improcedência
da Representação, na forma do art. 178, I, do RITCEES, face a não constatação de irregularidade; determinando-se
ao Controle Interno do Município de Vila Pavão que inforwww.tce.es.gov.br

me a este Tribunal quaisquer alterações contratuais que
vierem a ocorrer durante a vigência dos contratos ﬁrmados por meio da dispensa de licitação (Contratos 72/2017,
73/2017, 88/2017, 89/2017, 90/2017, 91/2017), encaminhando o Termo de Aditamento juntamente com a justiﬁcativa prévia para a referida alteração.
Dentro desse contexto, embora tenha sido suscitada violação a princípios da administração pública, o que se veriﬁca nos autos é que ao analisar as questões levantadas na
representação, a área técnica desta Corte concluiu que a
pretensão da representante não se sustenta em face das
considerações tecidas em sua instrução técnica conclusiva.
Em outras palavras, à vista da análise técnica efetuada nestes autos, os fatos apresentados neste feito em face do
Município de Vila Pavão, relacionados aos referidos contratos de transporte escolar não procedem.
Como consequência da ausência de irregularidade, a equipe técnica conclui pela improcedência da representação
formulada, cujo entendimento foi acolhido pelo douto Ministério Público de Contas.
Nessa linha, como bem frisado pela área técnica, também
entendo que a presente Representação apresenta circunstâncias ou elementos de convicção sobre ocorrência de fatos de interesse público que não se sustentam e, por consequência, desmerecem qualquer ação ﬁscalizatória por
parte deste Tribunal de Contas.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos da proposição técnica, subscrita na Instrução Técnica Conclusiva 2031/2018-3, encampada pelo Ministério Público de Contas, VOTO no sentido
que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração:
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Considerar Improcedente a presente Representação,
nos termos do artigo 178, I, do RITCEES, tendo em vista a
não constatação de irregularidade.
1.2. Determinar ao Controle Interno do Município de Vila
Pavão no sentido de informar a esta Corte de Contas quaisquer alterações contratuais que vierem a ocorrer durante
a vigência dos contratos ﬁrmados por meio da dispensa de
licitação (Contratos 72/2017, 73/2017, 88/2017, 89/2017,
90/2017, 91/2017), encaminhando o Termo de Aditamento juntamente com a justiﬁcativa prévia para a referida alteração.
1.3. Dar Ciência da decisão ao representante e aos representados;
1.4. Arquivar os presentes autos.
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 (presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

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

ACÓRDÃO TC- 883/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processos: 02961/2018-4, 07437/2012-7
Classiﬁcação: Embargos de Declaração
UG: PMJ - Prefeitura Municipal de Jaguaré
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Interessado: MARCELO VAZ CASTELAN, ERIKA SPELTA VALBUZA, SARTORI & CIA LTDA- ME [KEILA TOFANO SOARES
(OAB: 17706-ES)], BRUNO MORATTI RANGEL TRINDADE,
DOMINGOS SAVIO PINTO MARTINS [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES), EDMARLORENCINI DOS ANJOS
(OAB: 12122-ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB:
12122-ES)]
Recorrente: TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
[ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES), DOS ANJOS E CRUZEIRO ADVOGADOS (CNPJ: 22.021.112/0001-61)]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE PRESENTE NO JULGADO – INEXISTÊNCIA – CONHECER E NEGAR PROVIMENTO.
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Embargos de Declaração interpostos
pela empresa Transigor Transporte e Turismo LTDA, em face do Acórdão TC- 1233/2017, proferido pela Segunda Câmara desta Corte, nos autos do Processo TC 7437/2012,
que se refere à Representação, convertida em Tomada de
Contas Especial, que condenou a Recorrente a ressarcir ao
erário municipal a quantia equivalente a R$ 611.942,36
(seiscentos e onze mil, novecentos e quarenta e dois reais
e trinta e seis centavos), correspondente a 289.786,60 (duzentos e oitenta e nove, setecentos e oitenta e seis e sessenta) VRTE’s, solidariamente com o Senhor Domingos Sávio Pinto Martins, aplicando-lhe multa proporcional ao dano e, suplementarmente impondo-lhe pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual e Municipal pelo prazo de 5 anos.
Segue Acórdão TC- 1233/2017, abaixo transcrito:
ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões
expostas pelo relator:
Com fundamento nos artigos 95, II e 99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, considerar PROCEDENTE a
presente Representação, tendo em vista o reconhecimento e manutenção das seguintes irregularidades:
[...]
Sobrepreço e superfaturamento na contratação do serviço
de transporte escolar (Infringência: art. 37, caput da CF/88
– Princípio da economicidade);
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Ressarcimento: R$ 611.942,36 (seiscentos e onze mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos)
correspondente a 289,786,60 (duzentos e oitenta e nove
mil, setecentos e oitenta e seis, vírgula sessenta) VRTE;

plementar 621/2012 e, ainda, pela aplicação de multa no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme art. 134
c/c art. 135, II da Lei Complementar 621/2012.

Responsáveis: Domingos Sávio Pinto Martins e Transigor
Transportes e Turismo LTDA

1.2.7. Condenar a empresa Transigor Transporte e Turismo
LTDA, em razão do cometimento de infração que causou
dano injustiﬁcado ao erário disposta no item 2.8 da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-a ao ressarcimento
do valor equivalente a R$ 611.942,36 (seiscentos e onze
mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) correspondente a 289,786,60 VRTE ao erário municipal, solidariamente ao Sr. Domingos Sávio Pinto Martins,
com amparo no art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da
Lei Complementar 621/2012, opinando ainda, pela aplicação de multa proporcional ao dano, conforme art. 134, §
único, da LC 621/2012 e pela condenação na pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública Estadual e Municipal por cinco anos, na forma do
art. 140 da LC 621/2012 c/c art. 16, X do Regimento Interno;

[...]
1.2.1. Converter, preliminarmente, os presentes autos em
tomada de contas especial em face da existência de dano
ao erário, presentiﬁcado no item 2.8 da Instrução Técnica
Conclusiva 1432/2015-8, no valor total de R$ 611.942,36
(seiscentos e onze mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) correspondente a 289,786,60
VRTE, na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012, ressaltando que os responsáveis já foram
devidamente citados quanto à possibilidade de ressarcimento, nos moldes da Decisão Preliminar TC 578/2013 (ﬂs.
968/969);
[...]
1.2.3. Rejeitar as razões de justiﬁcativas e julgar irregulares as contas do senhor Domingos Sávio Pinto Martins –
ex-Prefeito do município de Jaguaré pela prática de atos
ilegais presentiﬁcados nos itens 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7
e 2.9, bem como em razão do cometimento de infração
que causou dano injustiﬁcado ao erário disposta no item
2.8 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 1432/2015-8, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a R$
611.942,36 (seiscentos e onze mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) correspondente a
289,786,60 VRTE ao erário municipal, solidariamente à
empresa Transigor Transportes e Turismo LTDA, com amparo no art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Com-

[...]

[...]
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação
deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os
prazos para interposição encontram-se previstos no Título
VIII do mesmo diploma normativo.
[...]
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Segundo o art. 167 da Lei Complementar nº 621/2012, cawww.tce.es.gov.br

bem embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou parecer prévio
emitido pelo Tribunal de Contas, devendo estes ser opostos por escrito pela parte, pelo interessado ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em petição dirigida ao Relator com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, dentro do prazo improrrogável de cinco dias,
vedada a juntada de qualquer documento.
Os Embargos de Declaração foram protocolizados nesta
Corte de Contas em 26/03/2018, e, conforme informação
prestada pela Secretaria Geral das Sessões, no Despacho
nº 17448/2018, o prazo para a sua interposição ﬁndou-se
na mesma data, sendo, com isso, tempestivo, nos termos
do art. 167, §1º, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c art. 411,
§ 2º, do Regimento Interno desta Corte.
Em relação aos requisitos especíﬁcos à utilização desta via
processual, omissão, contradição e obscuridade, em razão
de terem sido alegados pelo Embargante de modo a necessitar para a sua análise, do exame dos autos principais, far-se-á o exame dos mesmos por ocasião da análise de mérito dos Embargos.
Quanto ao mérito, alegou o Embargante, o seguinte:
DA CONTRADIÇÃO QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE À
LICITAÇÃO POR PARTE DA EMBARGANTE
Em relação a este item, alegou o Recorrente, a existência
de contradição no Acórdão recorrido, já que, segundo ele,
ao ser analisada a irregularidade constante do item “2.7”,
que se refere à exigência injustiﬁcada de certiﬁcados, registros e declarações no procedimento licitatório, esta Corte entendeu não ser possível concluir pela participação da
empresa na inserção de tais exigências, o que demonstra
a inexistência de nexo de causalidade entra a conduta da
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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empresa e as irregularidades relacionadas ao processo licitatório.
Segundo o Embargante, as fundamentações expressas no
exame dos itens “2.7” e “2.9” do Acórdão ora recorrido,
contradizem a constante do item “2.8”, já que somente
nesta última foi ﬁxada a pena de inabilitação para licitar e
contratar com a Administração Pública.
Para o Recorrente, existiria contradição, pois ao examinar
as irregularidades de cada um dos itens acima referenciados os resultados seriam conclusões diversas, o que impediria a manutenção da pena de inidoneidade para licitar e
contratar ﬁxada.
O argumento trazido pelo Embargante não deverá lograr
êxito, visto que não há contradição alguma no acórdão recorrido, uma vez que o que ele aﬁrma serem argumentos
contraditórios, na verdade, são análises diversas de irregularidades diferentes.
Quando o Embargante alega que o Tribunal entendeu que
a empresa recorrente não seria responsável pelo item
“2.7”, por não ter contribuído com a sua ocorrência, é porque a mesma refere-se à formulação do edital com cláusulas restritivas cuja formulação cabe somente ao licitante,
no caso a Prefeitura.

Contas, transcrevendo trecho que diz respeito à análise de
itens anteriores, como se dissesse respeito ao item “2.9”,
como exemplo, o fez no terceiro parágrafo da segunda
transcrição feita à ﬂ. 9, que segue:
[...] Assim, muito embora um ou outro indício de irregularidade possa em separado levar à diferente conclusão, o
conjunto de fatores e circunstâncias aqui apresentados caracterizam fortes indícios de que houve, de fato, ilicitude,
conluio e fraude no procedimento licitatório em comento devendo tais fatos serem motivos de chamamentos aos
autos dos responsabilizados para as devidas justiﬁcativas.
Constata-se que o parágrafo acima transcrito não diz respeito ao exame do item “2.9” como aduz o Embargante
mas, na verdade, trata-se de uma transcrição do Relator,
acerca do exame desta Corte sobre itens anteriores. Com
isso, ao invés de trazer uma contradição no Acórdão recorrido, que seria motivo para interposição de recurso de Embargos de Declaração, cria a própria contradição, evidenciando a utilização da via com intuito meramente protelatório.
DA CONTRATAÇÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE APURAÇÃO E
FIXAÇÃO DO SUPOSTO SOBREPREÇO

Com relação aos itens “2.9” e “2.8”, este último, inclusive, o
responsável pela aplicação da penalidade de inidoneidade
para licitar e contratar veriﬁca-se, que a empresa contratada pode responder pelo sobrepreço/superfaturamento, já
que possui participação na conduta lesiva. Não há presente qualquer contradição. Pelo contrário, o Acórdão, somente fez a análise em separado de cada item irregular, concluindo de forma diversa em cada um deles.

O Embargante em sua peça recursal alegou que o Tribunal de Contas ao examinar o sobrepreço/superfaturamento, partiu de três premissas equivocadas: de que o preço
estabelecido pela SEDU seria de observância obrigatória; a
de atribuir o preço cobrado pela subcontratada como parâmetro e a de que a equipe técnica pautou o valor praticado
pela SEDU como sendo o de mercado. Assim, segundo ele,
existe contradição entre as premissas da unidade técnica e
da decisão ora recorrida.

Entretanto, o Embargante tenta confundir esta Corte de

Analisando o argumento do Recorrente, observa-se que
www.tce.es.gov.br

mais uma vez os Embargos foram utilizados com intuito
protelatório, já que, a contradição apta a ensejar a interposição do Recurso de Embargos de Declaração deve estar inserida dentro o Acórdão e não em análises proferidas pelos diversos órgãos que se manifestam nos autos, de acordo com o Princípio do Devido Processo Legal.
Caso contrário, seria cabível a interposição deste recurso
em face de decisões que emanassem de entendimentos
diversos entre a área técnica, o Ministério Público de Contas e o órgão julgador desta Corte de Contas.
DA OMISSÃO ALUSIVA AO REQUISITO LEGAL DE FRAUDE
COMPROVADA À LICITAÇÃO
Aduz o Embargante, que existe omissão no Acórdão recorrido, já que não restou demonstrado a fraude à licitação
exigida no art. 140, da Lei Complementar nº 621/2012.
Segundo o Recorrente, o Acórdão não especiﬁca o que a
empresa teria praticado ao ponto de ensejar a fraude, limitando-se a indicar um conjunto de potenciais irregularidades e indícios desconexos. Além disso, alega que a penalidade da suspensão do direito de licitar ou contratar com a
Administração Pública pelo prazo máximo de 5 anos, só é
cabível quando presente o dolo de fraudar.
A presente via recursal somente é cabível nas hipóteses
presentes nos artigos 167, da Lei Orgânica desta Corte e
411, do Regimento Interno, exigindo a demonstração de
omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida
e não em irregularidades, pois, desta forma, esta via processual seria utilizada como mais uma oportunidade de inconformismo, diante das mesmas questões, além dos recursos previstos, o que não se pode admitir.
As alegações realizadas pelo Embargante devem ser utilizadas como argumentos de recursos adequados, ou em deSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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dor aplique a penalidade prevista nos artigos 168, da Lei
Complementar nº 621/2012 e artigo 412, da Resolução TC
261/2013, em razão do caráter meramente protelatório do
recurso interposto.

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:

O Embargante aduziu que há omissão absoluta quanto aos
critérios de ﬁxação da pena de declaração de sua inidoneidade em licitar e contratar com a Administração Pública,
por cinco anos. Com efeito, argumento o Recorrente que o
dispositivo prevê a penalidade máxima de cinco anos, sendo, portanto, imperativo, segundo ele, que sejam indicados os fundamentos ensejadores da aplicação da penalidade.

O douto Ministério Público de Contas, através de seu parecer ministerial anuiu aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica de Recurso – ITR 132/2018,
de lavra do Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC.

Quanto ao mérito, não prover os Embargos, tendo em vista não ter sido demonstrada a existência de contradição,
omissão ou obscuridade no Acórdão TC- 1233/2017, requisitos indispensáveis à utilização desta via processual especíﬁca;

No caso, os argumentos trazidos pelo Embargante não evidenciam contradição, omissão ou obscuridade no Acórdão
embargado e, portanto, rejeitam-se os embargos.

O art. 140 da Lei Complementar nº 621/2012 exige para
aplicação desta penalidade a ocorrência de fraude à licitação comprovada, o que restou demonstrado pelos fundamentos existentes na análise do item “2.8”, realizado por
esta Corte de Contas, por ocasião do julgamento do Acórdão ora recorrido, que comprovaram a existência de sobrepreço/superfaturamento com a participação da empresa,
ora Embargante, o que se mostra mais que suﬁciente.

A análise demostra a utilização inadequada do instrumento recursal, qualiﬁcada em manifestamente protelatório,
conformando-se à condição presente no art. 168 da lei
Complementar 621/2012, sujeitando o recorrente à medida sancionaria prevista à espécie, especiﬁcada no art. 135,
inciso XIII da referida lei.

Considerar os embargos manifestamente protelatórios e
aplicar multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a Transigor Transporte e Turismo LTDA, com fulcro no art. 135,
XIII c/c art. 168 da Lei Complementar 621/2012;

Segue acórdão publicado pelo Egrégio Tribunal de Contas
da União, no mesmo sentido:

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

Para que a pena de até cinco anos seja aplicada, é necessário que a decisão seja devidamente fundamentada, o que
foi observado, pela exposição dos fundamentos da decisão
em relação ao item.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MERA
PETIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PROCESSO CIVIL. MULTA AO EMBARGANTE. (TCU
– TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE): 0072522093, Relator: BRUNO DANTAS, Data de Julgamento: 30/05/2017,
Primeira Câmara). Grifo nosso.

I – RELATÓRIO

fesa preliminar e não por ocasião desta via processual, o
que evidencia pela utilização com intuito protelatório.
DA OMISSÃO QUANTO À GRADAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE APLICADA

A área técnica, através do Núcleo de Recursos e Consultas – NRC, em sua Instrução Técnica de Recurso – ITC
00132/2018, opinou pelo CONHECIMENTO dos Embargos
de Declaração e, quanto ao mérito, pelo NÃO PROVIMENTO, por não ter sido demonstrada a existência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, requisitos indispensáveis à utilização desta via processual especíﬁca. Sugeriu ainda a área técnica, que o órgão julga-

DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
www.tce.es.gov.br

Conhecer dos presentes Embargos de Declaração;

3. Dar ciência ao embargante;
4. Transitado em julgado, arquive-se.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição

Adoto, para efeito de relatório dos autos, as considerações
formuladas pelo Relator, Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, quando da prolação de voto durante a 20ª. Sessão Ordinária da 2ª. Câmara desta Corte de Contas, realizada em
27/06/2018.
Nesta assentada, o ilustre Relator concluiu sua explanação apresentando a seguinte proposta de deliberação a ser
adotada:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
Conhecer dos presentes Embargos de Declaração;
Quanto ao mérito, não prover os Embargos, tendo em vista não ter sido demonstrada a existência de contradição,
omissão ou obscuridade no Acórdão TC- 1233/2017, requisitos indispensáveis à utilização desta via processual especíﬁca;
Considerar os embargos manifestamente protelatórios e
aplicar multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a Transigor Transporte e Turismo LTDA, com fulcro no art. 135,
XIII c/c art. 168 da Lei Complementar 621/2012;
3. Dar ciência ao embargante;
4. Transitado em julgado, arquive-se.
Naquela ocasião, após a apresentação dos fundamentos
de fato e de direito que conduziram o Relator a conhecer e,
no mérito, negar provimento ao presente recurso de embargos de declaração, entendi por bem pedir vista dos autos para uma melhor análise e posterior prolação de voto.
Sendo assim, trago ao conhecimento dos demais integrantes desta Câmara as considerações que entendo pertinentes.
É o breve relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de recurso de embargos de declaração interpostos
pela sociedade empresária Transigor Transporte e Turismo
Ltda., em face do teor do Acórdão TC nº. 1233/2017 – 2ª.
Câmara, nos autos do Processo TC nº. 7437/2012, cujo teor, ao ﬁnal atribuiu a esta pessoa jurídica a responsabilidade pela ocorrência da irregularidade titulada de “Sobrepreço e superfaturamento na contratação do serviço de

transporte escolar” apenando a mesma ao ressarcimento
do montante de R$ 611.942,36 (seiscentos e onze mil novecentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos).

bre a fundamentação adotada para concluir no sentido da
responsabilização, não há que se falar em contradição ou
omissão no julgado.

Associada a esta, foi também imposta a sanção de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual e Municipal por cinco anos, na forma do art.
140 da Lei Complementar Estadual nº. 621/2012 c/c art.
16, X, da Resolução TC nº. 261/2013 (Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – RITCEES).

Permito-me, no entanto, somente ponderar em breves linhas acerca da primeira contradição invocada, ou seja,
aquela condizente a incongruência de conclusão de participação da Embargante em procedimento licitatório viciado.

Em síntese, alega a Embargante a existência de contradição
no julgado pois, em seu dizer, “em um capítulo da decisão
a Corte assenta a premissa de que não há nexo causal entre a participação da empresa no procedimento licitatório
e a inclusão no edital de normas restritivas, absolvendo-a, portanto, e afastando, assim, por corolário lógico, a tese de fraude perpetrada pela ora embargante no certame.
Mais à frente, contudo, de forma inadmissível, é ﬁrmada
tese distinta, isto é, de que a embargante teria fraudado o
certame e por isso a sanção seria a pena de inidoneidade
em licitar e contratar com o Poder Público por cinco anos”.
A seguir, a Embargante suscita nova contradição, desta feita entre as premissas adotadas pela área técnica para apurar o suposto sobrepreço a conclusão exposada pela fundamentação adotada pelo Relator em seu voto e a parte
dispositiva do julgado, razão pela qual se imporia a integração da decisão proferida.
Por ﬁm, alega a existência de omissão quanto à existência de fraude comprovada à licitação e gradação da penalidade.
Bem analisadas estas questões, houve por bem o Relator
afastá-las, eis que, de fato, a um olhar mais acurado sowww.tce.es.gov.br

De fato, observa-se que nos autos constam manifestações
indicando, a princípio, ausência de participação da Embargante em irregularidades que tornariam imprescindível a reforma do edital de licitação, ante a evidente de caráter restritivo decorrente de seus termos. Em um segundo momento,
cita-se a responsabilidade da mesma na existência de prática
de sobrepreço e, necessariamente, indica-se a obrigação desta em ressarcir o Erário.
Muito embora tais dizeres possam, inicialmente, indicar uma
contrariedade, esta é afastada quando se reconhece que os
procedimentos de ﬁscalização empreendidos por esta Corte
de Contas, via de regra, incide sobre um único objeto – no caso, procedimento licitatório -, podendo advir daí diversas irregularidades que, apreciadas em seu devido momento, levam
a uma ou outra conclusão.
Neste caso concreto, é possível veriﬁcar que as conclusões alcançadas para a suposta irregularidade consistente na inclusão de cláusulas editalícias com caráter restritivo ao procedimento licitatório não permitem, obrigatoriamente, que esta
conclusão seja extendida para, por exemplo, outros atos que
tenham sido praticados pela Embargante no curso do certame.
É natural que, eventualmente, existam fundamentações que
possam ensejar dúvida aos jurisdicionados sendo esta uma
das ocasiões e, diante disso, compreendo que o manejo do
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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recurso de embargos de declaração, por si só, não evidencia
um caráter protelatório. Tenho que tal viés apresenta-se de
forma mais nítida quando busca protrair a concretização do
julgado de forma infundada.

1. ACÓRDÃO TC- 883/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Nestes autos, porém, o recurso foi apresentado quando ainda se permite a interposição de recurso de reconsideração,
ou seja, quando ainda é possível a rediscussão da matéria de
fundo, visando esclarecer questões que, diante da processualística e dos ritos próprios das Cortes de Contas, podem acarretar dúvidas nos jurisdicionados.

1.1. Conhecer dos presentes Embargos de Declaração;

Diante disso, acompanho o voto do Relator na fundamentação que, ao ﬁnal, concluiu pelo conhecimento dos embargos de declaração interpostos para, no mérito, não dar provimento aos mesmos. Todavia, divirjo quanto à aplicação de
multa prevista no art. 168, da Lei Complementar Estadual nº.
621/2012.
Ante todo o exposto, 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 Colegiada, ante as razões expostas pelo
Relator, em:
Conhecer dos presentes Embargos de Declaração;
Quanto ao mérito, não prover os Embargos, tendo em vista
não ter sido demonstrada a existência de contradição, omissão ou obscuridade no Acórdão TC- 1233/2017, requisitos indispensáveis à utilização desta via processual especíﬁca;
3. Dar ciência ao embargante;
4. Transitado em julgado, arquive-se.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO

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, em:

HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 03/10/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1.2. Quanto ao mérito, não prover os Embargos, tendo em
vista não ter sido demonstrada a existência de contradição,
omissão ou obscuridade no Acórdão TC- 1233/2017, requisitos indispensáveis à utilização desta via processual especíﬁca;

Processo: 03268/2008-1

1.3. Dar ciência ao embargante;

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

1.4. Transitado em julgado, arquive-se.

UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guaçuí

2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. Parcialmente vencido o relator,
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que votou por conhecer, negar provimento, considerar os embargos
protelatórios com multa de R$ 3000,00.

Relator: João Luiz Cotta Lovatti

3. Data da Sessão: 18/07/2018 - 23ª Sessão Ordinária da 2ª
Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente)
e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 877/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Responsável: VAGNER RODRIGUES PEREIRA
Denunciante: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CONTROLE EXTERNO – PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA – IMPROCEDENTE - AFASTAR IRREGULARIDADE E
RESSARCIMENTO – POSSIBILIDADE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO
DO MÉRITO – ARQUIVAR.
O SENHOR CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI:
1. RELATÓRIO.
Tratam os presentes autos de denúncia formulada pela
Promotoria de Justiça Cumulativa de Guaçuí em desfavor
do senhor Vagner Rodrigues Pereira – Prefeito Municipal
de Guaçui no exercício de 2008, relatando possíveis irregularidades relacionadas ao processo de terceirização do
Centro de Integração Social – CIS, que passou a ser gerido
pela Agência Pérola do Caparaó.
Informa o Promotor de Justiça que a Agência Pérola do CaSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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paraó é pessoa jurídica de direito privado, sem ﬁns lucrativos, qualiﬁcada como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público, tendo como sócios várias empresas privadas; e que a Sra. Cláudia Moreira, à época atuando como
contratada pela referida Agência, já administrou o Centro
de Integração Social, ocupando cargo comissionado no Poder Executivo.
Informa ainda que a Câmara Municipal local aprovou rubrica para custeio das despesas da Agência Pérola do Caparaó, executadas no exercício de 2008, no valor de R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e que não há
transparência no contrato ﬁrmado entre o Poder Público
Municipal e a referida entidade, inclusive no tocante a execução do mesmo.
Recebida a denúncia, este Tribunal determinou a realização de auditoria na Prefeitura Municipal de Guaçuí, objeto do Plano de Auditoria 391/2008, que resultou no Relatório de Auditoria de Denúncia Nº RA-D 7/2009-7 e ensejou a expedição de Instrução Técnica Inicial nº 218/2009
sugerindo a citação do Sr. Vagner Rodrigues Pereira, então
Prefeito Municipal de Guaçuí, para que, no prazo assinalado por esta Corte, apresentasse as justiﬁcativas que julgasse necessárias aos indicativos de irregularidades apontados na citada ITI, nos termos da qual foi prolatada a Decisão Preliminar TC 146/2009, promovendo-se a citação do
responsável para a respectiva manifestação.
Regularmente citado, o responsável exercitou seu direito
de defesa apresentando suas justiﬁcativas e documentos
às folhas 2273/2298; sendo os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas que, após
análise das justiﬁcativas apresentadas, sugeriu o seguinte
em sua Instrução Técnica Conclusiva ITC 5512/2015:
4.1. Por todo o exposto e com base nos artigos 95, II e 99,

§ 2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, concluí-se opinando pela procedência da Denúncia, em razão da
constatação da seguinte irregularidade:

dentes a 15.182,4656 VRTE ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei
Complementar 621/2012.

4.1.1. PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SEM
PREVISÃO NA LEI FEDERAL Nº 9.790, DE 23/03/1999

Nos termos regimentais, o Ministério Público Especial de
Contas se posicionou por meio do Parecer PPJC 6738/20157 da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
e opinou no mesmo sentido da área técnica desta Corte.

Base Legal: infringência ao art.. 37, caput da Constituição
da República –princípio da legalidade.
Responsável: Vagner Rodrigues Pereira
Ressarcimento: R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) correspondentes a 15.182,4656 VRTE
4.2. Posto isso, e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
4.2.1. Converter, preliminarmente, os presentes autos em
tomada de contas especial em face da existência de dano ao erário, presentiﬁcado no item 3 desta ITC, no valor
total de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais)
correspondentes a 15.182,4656 VRTE, na forma do artigo
57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012, ressaltando que o responsável já foi devidamente citado quanto
à possibilidade de ressarcimento nos moldes da Decisão
Preliminar TC 0146/2009, ﬂ. 2268.
4.2.2 Declarar, sem embargo do ressarcimento a que está
obrigado, a extinção da punibilidade do responsável, inibidora da aplicação de sanção, em razão da prescrição da
pretensão punitiva desta Corte de Contas, conforme item
2 desta ITC.
4.2.3. Rejeitar as razões de justiﬁcativas e julgar irregulares as contas do senhor Vagner Rodrigues Pereira – Prefeito Municipal –, em razão do cometimento de infração que
causou dano injustiﬁcado ao erário dispostas no item 3.1
desta ITC, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$
27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) corresponwww.tce.es.gov.br

Registro, por ﬁm, que relato este feito em substituição ao
Conselheiro José Antônio Pimentel, nos termos dos Atos
Convocatórios nº 005/2017 e nº 001/2018.
2. FUNDAMENTAÇÃO.
Passo a manifestar quanto às irregularidades imputadas
pela unidade técnica, corroboradas pelo Ministério Público de Contas:
A matéria discutida nestes autos decorre da competência
conferida ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para decidir sobre as representações e denúncias que
lhe sejam encaminhadas por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, nos termos do artigo 1º, inciso XXIV; artigo 9º, inciso XXXVIII e artigo 181 do novo Regimento Interno (Resolução TC nº 261/2013), e ainda, conforme dispõe o inciso XXV do artigo 1º; artigo 50, inciso II,
alínea “c” e artigo 99, § 2º, todos da LC nº 621/2002.
Em caso de violação à norma legal ou dano ao erário, consoante estabelecido pelo atual ordenamento constitucional (art. 70 e seguintes da Carta Estadual), compete ao Tribunal de Contas deste Estado a adoção de providências para o ﬁel cumprimento da lei e correta aplicação dos recursos públicos.
Compulsando os autos, observo que os atos inquinados por
irregularidades neste feito foram analisados nos termos da
ITI 218/2009-1 - ﬂs. 2247/2258 e posteriormente, da ITC
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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05512/2015-5 - ﬂs. 2302/2317, e decorrem das irregularidades transcritas no Relatório de Auditoria de Denúncia Nº
RA-D 7/2009-7 (ﬂs. 38/2245), levando-se em conta a defesa apresentada pelo responsável (ﬂs. 2273/2298).
Em razão dessa análise, forçoso reconhecer a consumação da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal
em relação aos indícios de irregularidades apontados na
ITI 218/2009 (que segundo a instrução processual ocorreu
em julho de 2014, ou seja, 5 anos após a juntada da citação do responsável).
Contudo, conforme ressaltado na Instrução Técnica Conclusiva 5512/2015, o Tribunal de Contas ﬁca tolhido apenas de impor medidas sancionatórias mas não tem restrição quanto a adotar medidas ressarcitórias, como a imposição de débito (pois no caso presente apontou-se dano ao
erário).
Nesse trilhar, observo que a área técnica desta Corte, nos
termos da análise contida na referida ITC, assim sedimentou o seu entendimento:
Cabe salientar que os fatos ocorreram ao longo do exercício de 2008, e a juntada da citação aos autos do defendente se deu em julho 2009, ou seja, houve a interrupção
da prescrição neste momento, conforme art. 71, §3º da LC
621/2012. Com efeito, o art. 71 da mesma lei complementar determina que a prescrição se consumará 5 anos após
o reinicio da contagem do prazo sem julgamento pelo Tribunal de Contas. Nesse sentido, em julho de 2014, 5 anos
após a juntada da citação do responsável, ocorreu a consumação da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal.
Cabe ressaltar que não restou conﬁgurada qualquer hipótese de suspensão do prazo prescricional prevista no parágrafo 3° do art. 71. Entretanto, aponta-se no bojo do pre-

sente processo, a imputação aos responsáveis de dano ao
erário, conforme ITI 218/2009. Nesse sentido, ressalta-se
que o ressarcimento não é atingido pela prescrição, mas
somente a pretensão punitiva, haja vista a previsão constante no § 5º do art. 71 da LC n° 621/2012:
Art. 71. (...)
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a atuação ﬁscalizadora do Tribunal de Contas para a veriﬁcação
da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a adoção
de medidas corretivas. (Grifamos).
Nessa senda, cabe asseverar que a prescrição quinquenal,
prevista no art. 71 da LC 621/2012, só atinge a penalidade
de multa, em nada afetando a obrigação de restituição ou
a respectiva ação judicial de ressarcimento pelo dano causado ao erário, eis que imprescritíveis, conforme disposto
no § 5º, do art. 37, da Constituição da República, de seguinte dicção:
Art. 37. [...] omissis [...]
§ 5°. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que
causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas
ações de ressarcimento. (grifou-se).
Discorrendo acerca do sobredito dispositivo constitucional
e reforçando o entendimento da imprescritibilidade dos ilícitos que causam dano ao erário, Marcelo Alexandrino e
Vicente Paulo aﬁrmam que:
As ações de ressarcimento ao erário movidas pelo Estado contra agentes, servidores ou não, que tenham praticado ilícitos dos quais decorram prejuízos aos cofres públicos são imprescritíveis. Frise-se que imprescritível é a
ação de ressarcimento, não o ilícito em si (CF, art. 37, §
5°) (grifamos).
www.tce.es.gov.br

A mesma interpretação é dada por Uadi Lammêgo Bulos:
Esse dispositivo prevê duas situações distintas: uma relativa à sanção pelo ato ilícito, outra relacionada à reparação
do prejuízo. No primeiro aspecto, ﬁca a lei ordinária encarregada de ﬁxar os prazos prescricionais, no segundo, garantiu-se a imprescritibilidade das ações – medida considerada imprópria, mas que veio consagrada na Constituição de 1988.
Espancando qualquer dúvida acerca da imprescritibilidade
das ações de ressarcimento por dano provocado ao erário
por agente público, o Egrégio Supremo Tribunal Federal ﬁrmou o seguinte entendimento:
O Plenário do STF, no julgamento do MS 26.210, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, decidiu pela imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos ao
erário” (RE 578.428-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 13-9-2011, Segunda Turma, DJE de 14-11-2011.) No
mesmo sentido: RE 693.991, rel. min. Carmen Lúcia, decisão monocrática, julgamento em 21-11-2012, DJE de 2811-2012; AI 712.435-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 13-3-2012, Primeira Turma, DJE 12-4-2012 (grifou-se).
Dessa forma, em que pese o considerável lapso temporal decorrido desde o acontecimento dos fatos e a citação
dos responsáveis, tem-se que os indícios de irregularidade,
descritos na ITI 218/2009, dos quais possa decorrer a imputação de dano, não se encontram prescritos para efeito de imposição de ressarcimento ao erário, embora se reconheça que não mais poderão ser apenados com a pena
de multa.
Assim, ao se admitir o prazo prescricional quinquenal e ao
se constatar a inércia por parte desta Corte de Contas por
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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um prazo superior ao prescricional, pode-se aﬁrmar que
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de
Contas, aludida no artigo 71 da Lei Orgânica do TCE/ES. Assim, diante de fatos ocorridos há mais de cinco anos, o Tribunal ﬁca tolhido apenas de impor medidas sancionatórias, mas não de medidas ressarcitórias, como a imposição
de débito. Portanto, entende-se que deve ser reconhecida
a prescrição relativa à aplicação da pena de multa aos indícios de irregularidade retratados na ITI supramencionada
eis que a pretensão punitiva sancionatória, atribuída constitucionalmente a este E. Tribunal, extinguiu-se em meados de 2006, a teor do disposto no inciso II do § 2º do art.
71 da LC 621/2012.
Em suas considerações, a área técnica constatou que os fatos irregulares apontados na denúncia em tela ocorreram
há mais de 5 (cinco) anos, e ao se constatar a inércia por
parte desta Corte por um prazo superior ao prescricional
(cinco anos), pode-se aﬁrmar que ocorreu a prescrição da
pretensão punitiva do TCEES, aludida no artigo 71 da sua
Lei Orgânica, motivo pelo qual opina pela declaração da
prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal em face às
irregularidades narradas.
Lado outro, sobreleva notar que no bojo deste processo
encontra-se a imputação ao responsável de dano ao erário referente à irregularidade descrita no item 3.1 da ITC
5512/2015 (Pagamento de Taxa de Administração sem Previsão na Lei Federal nº 9.790, de 23/03/1999).
Nesse sentido, ressalta a área técnica que o ressarcimento
em si não é atingido pela prescrição, mas somente a pretensão punitiva deste Tribunal.
Corroborando a análise retro, forçoso reconhecer a consumação da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal
em relação aos indícios de irregularidades apontados na ITI

218/2009 (que segundo a instrução processual ocorreu em
julho de 2014, ou seja, 5 anos após a juntada da citação do
responsável).

Será descontado a título de taxa administrativa o percentual de 10% do valor descrito na cláusula I do Termo de
Parceria.

Contudo, repita-se: no caso em tela o que se extingue com
a prescrição é a pretensão punitiva deste Tribunal, conforme redação unívoca do caput do art. 71 da LC 621/2012,
não ﬁcando ele impedido de tomar outras medidas que
não sancionatórias, mas corretivas, como a imposição de
ressarcimento e a expedição de recomendações e determinações.

Embora no Instrumento de Convênio nº 01/2008 não conste a previsão de taxa administrativa, percebe-se da análise das prestações de contas apresentadas, que a OSCIP foi
remunerada também em um percentual de 10% (dez por
cento) dos valores repassados.

Nesse passo, considero despiciendos maiores detalhes
acerca da matéria exposta no presente feito, eis que exaurida sua análise pela área técnica deste Tribunal.
Posto isto, o NEC procedeu à análise da responsabilização
do senhor Vagner Rodrigues Pereira – Prefeito Municipal
de Guaçui no exercício de 2008 quanto às irregularidades
descritas nos subitens 3.1 e 3.2 da sua ITC, conforme segue:
Subitem 3.1. Pagamento de Taxa de Administração sem
previsão na Lei Federal nº 9.790, de 23/03/1999 (Base Legal: infringência ao art. 37, caput da CRFB/1988 – princípio
da legalidade).
Quanto à irregularidade em tela, a ITI nº 218/2009 apontou a seguinte situação:
De acordo com os preâmbulos dos Convênios nº 01 e
04/2008, estes seriam regidos pela Lei Federal nº 9.790,
de 23/03/1999 e Decreto nº 3.100, de 3 de Junho de 1999.
O Convênio nº 04/2008 foi celebrado prevendo taxa administrativa de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor
estimado a ser repassado à OSCIP, como pode ser observado na sub-cláusula oitava da CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS, in verbis:
www.tce.es.gov.br

Entre janeiro à setembro de 2008, período analisado pela equipe de auditoria mediante às prestações de contas
apresentadas, foi pago à OSCIP, a título de taxa administrativa, o montante de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), representando 10% (dez por cento) do valor repassado, qual seja R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais). Deste montante, R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) refere-se ao Convênio nº 01 e R$
210.000,00 (duzentos e dez mil reais) do Convênio nº 04.
Da análise processual, veriﬁca-se que há indícios de que
os Convênios em voga são lesivos ao erário, no que se refere ao pagamento de taxa administrativa no montante informado anteriormente, descaracterizando dessa forma a
parceria entre o Poder Público e a OSCIP, vez que essa se
destina a vínculo de cooperação entre as partes, conforme artigo 9º da Lei Federal nº 9.790/99, a seguir transcrito:
Art. 9º Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento passível de ser ﬁrmado entre o Poder
Público e as entidades qualiﬁcadas como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público destinado à formação
de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento
e a execução das atividades de interesse público previstas
no art. 3o desta Lei.
Assim, por tratar-se de cooperação, as partes possuem inSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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teresses comuns, tendo objetivo único, não cabendo, neste caso, remuneração por prestação de serviços, visto que
ambas as partes visam à conjugação de esforços em prol da
realização de um objetivo altruístico comum, ademais tal
prática se aﬁgura incompatível com a natureza dos ajustes
não encontrando respaldo na legislação de regência.
Cumpre ressaltar ainda que o pagamento da mencionada taxa se revela uma atitude antieconômica, uma vez que
desvincula o valor mensal contratualmente estabelecido
de qualquer critério objetivo de apuração dos custos diretos e indiretos incorridos pela instituição privada, sem ﬁns
lucrativos.
A seguir estão demonstrados analiticamente os valores repassados à OSCIP e o quantitativo apresentado como sendo taxa administração apresentada por prestação de contas enviadas à municipalidade.
Da análise das prestações de contas constata-se que o
montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) relativos à taxa
administrativa do Convênio 01/2008, foi apresentado como despesa no mês de março, juntamente com as despesas do Convênio 04.
– Demonstrativo dos valores repassados e taxa administrativa (R$)
Fonte: prestações de contas dos convênios 01 e 04/2008, e
relatório de emissão de pagamento por credor
Ressalta-se que os valores apresentados na tabela anterior
se referem a prestações de contas até o período de setembro de 2008.
Assim, ante o exposto, cabe ao ordenador de despesas
aclarar os motivos que ensejaram o pagamento de taxa
administrativa nos convênios analisados sob pena de devolução aos cofres públicos no montante de R$ 27.500,00

(vinte e sete mil e quinhentos reais) correspondentes a
15.182,4656 VRTEs.
Em suas justiﬁcativas, o sr. Vagner Rodrigues Pereira aduz
que nenhum sócio da OSCIP conveniada por meio dos convênios números 01 e 04/2008 recebia remuneração e que
toda receita recebida dos serviços prestados era integralmente aplicada na consecução do objeto social da organização, conforme previsto no art. 1º, §1º da Lei 9.790/99.
Auz ainda que tal parceria foi benéﬁca para o município de
Guaçuí e que em nenhum momento pensou-se em tirar
proveito ou vantagem disso, e que respeitou as normas da
Lei 9.790/99 e do estatuto da Instituição, que previa a remuneração da Instituição.
Analisando a defesa apresentada, ressalta o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas que a parceria realizada entre o Poder Público e o chamado Terceiro Setor
foi concebida no intuito de realização de serviços públicos,
que seriam delegados a particulares, ou serviços de interesse social, a serem diretamente executados pelas instituições escolhidas como beneﬁciárias. Em outras palavras,
o Poder Público não realizaria diretamente tais atividades
de cunho social.
Neste sentido, explica a área técnica que por meio de fomento e cooperação, cabe ao Poder Público incentivar que
tal mister de gestão e realização das atividades de interesse público ou de cunho social fossem assumidos por instituições particulares sem ﬁns lucrativos. Para tanto, esse tipo de parceria pode ser realizado através de contratos de
gestão ﬁrmados com as chamadas Organizações Sociais –
OS –, mediante Termo de Parceria, com as chamadas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP,
ambas instituições devem ser sem ﬁns lucrativos e qualiﬁcadas pelo Poder Público com base em requisitos previstos
www.tce.es.gov.br

nas legislações que as regem.
Com efeito, vale ressaltar que o Termo de Parceria constitui o instrumento adequado e necessário para a consolidação do fomento e cooperação entre o Poder Público e
a Instituição sem ﬁns lucrativos, conforme previsto na Lei
9.790/99 (dispõe sobre a qualiﬁcação de pessoas jurídicas
de direito privado, sem ﬁns lucrativos, como Organizações
da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina
o Termo de Parceria, e dá outras providências).
Ocorre que no caso em análise, veriﬁcou-se que a contratação da Instituição qualiﬁcada como OSCIP não ocorreu
por meio de Termo de Parceria, o que ensejaria a atração
do regime jurídico previsto na Lei 9.790/99. Assim, não se
trata de parceria com o terceiro setor no caso em exame,
mas de realização de repasses por meio de convênio, in casu, convênios 01 e 04/2008, conforme art. 9º da referida
Le, in verbis:
Art. 9º. Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento passível de ser ﬁrmado entre o Poder
Público e as entidades qualiﬁcadas como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público destinado à formação
de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento
e a execução das atividades de interesse público previstas
no art. 3o desta Lei.
Segundo constatou a equipe técnica desta Corte, o que
ocorreu no caso em tela foi repasse de recursos públicos
por meio de convênio a instituição privada, senão vejamos:
Adotando-se tal premissa, concluímos que o que se deu na
verdade foi repasse de recursos públicos por meio de convênio a Instituição Privada. Com efeito, nos convênios ﬁrmados entre Poder Público e particulares para a colaboração mútua é incabível o repasse de recursos desvinculados
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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às despesas necessárias para a consecução, pois tal parcela
paga a título de taxa de administração caracterizaria lucro
disfarçado ou remuneração pela execução do convênio, inconcebível em convênio ﬁrmado com instituição sem ﬁns
lucrativos para mútua colaboração e execução de serviços
de interesse público. Nesse sentido, Maria Sylvia Di Pietro
salienta que “no convênio não se cogita de preço ou remuneração, que constitui cláusula inerente aos contratos”.
O Tribunal de Contas da União deixa claro que a cobrança
de taxa de administração em convênios calculada com base no valor do convênio e desvinculada da planilha de preços é pratica irregular a ser repelida:
[ACÓRDÃO] [...]
9.7 determinar à Universidade Federal do Amazonas que:
9.7.1 proceda à revisão de todos os pactos ﬁrmados com a
UNISOL, para adequá-los às Leis 8.666/1993 e 8.958/1994
e às determinações do Tribunal de Contas da União; [...]

são n.º 118/2000 - Plenário, Relator Min. Humberto Souto. Processo TC n.º 014.137/1992-2, DOU de 20.03.2000)
Diante desse contexto, cabe ao órgão jurídico propor a
reformulação do Plano de Trabalho quanto ao item que
eventualmente admita a remuneração da convenente com
base no valor do convênio, além de alertar o gestor público
acerca dos seguintes pontos:
(i) a convenente deve, de fato, dar sua parcela de contribuição na consecução do objetivo perseguido na espécie
(recíproca cooperação), sem limitar sua atuação ao papel
de mero fornecedor ou agenciador de mão-de-obra, assim
entendido aquele que apenas seleciona e contrata os proﬁssionais, promovendo a gestão correlata; e
(ii) a convenente não pode ser remunerada com base no
valor do convênio, admitindo-se apenas o ressarcimento
das despesas operacionais por ela a serem suportadas,
conforme detalhamento da planilha de preços aprovada
pela concedente. (grifo nosso)

Art. 10. O Termo de Parceria ﬁrmado de comum acordo entre o Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público discriminará direitos, responsabilidades e
obrigações das partes signatárias.
§ 2o São cláusulas essenciais do Termo de Parceria:
IV - a de previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu cumprimento, estipulando item por item as
categorias contábeis usadas pela organização e o detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a serem
pagos, com recursos oriundos ou vinculados ao Termo de
Parceria, a seus diretores, empregados e consultores;
Desta forma, resta hígida a irregularidade dos valores repassados a título de taxa de administração, devendo haver
o ressarcimento ao erário municipal.

[ACÓRDÃO]

Nesta senda, os valores repassados por meio de convênios
devem constituir despesas presentes em planilha de preços, não podendo ser repassados valores desvinculados de
qualquer despesa, tampouco taxa de administração travestida de lucro ou remuneração pelas atividades exercidas em mútua colaboração com o Poder Público.

Na visão da área técnica deste Tribunal de Contas, o Sr. Vagner Rodrigues Pereira, como ordenador de despesas do
município de Guaçuí, deveria ter instaurado a devida Tomada de Contas Especial ao tomar conhecimento das irregularidades apontadas. Neste sentido, traz à colação o regramento ínsito no art. 51 da Lei Complementar 32/93 (legislação então vigente na época dos fatos) acerca do dever
de realização de Tomada de Contas Especial por parte do
ordenador de despesas quando cientiﬁcado de irregularidades ocorridas sob sua gestão, sob pena de solidariedade:

[...] 8.1 determinar à [...] que, em futuros ajustes, observe
o art. 48, caput e §1º do Decreto n.º 93.872/86, de maneira que a celebração de convênios seja utilizada tão-só para a execução de serviços de interesse recíproco desse Ministério e do ente conveniado, e não para a contratação
de prestação de serviços, bem como observe o art. 116 da
Lei nº 8.666/93, que submete a celebração de convênio à
aprovação prévia do competente plano de trabalho. (Deci-

Por outro lado, mesmo que se reconhecesse que tal repasse de recursos se deu sob a tutela da Lei 9.790/99, por
meio de Termo de Parceria, o que cogitamos apenas para
efeito de argumentação e com base no princípio da eventualidade, o art. 10 da lei suso mencionada também proíbe o repasse de recursos desvinculados às despesas assumidas pela OSCIP para a realização do objeto presente no
Termo ﬁrmado, vejamos:

Art. 51. Veriﬁcando-se a omissão no dever de prestar contas, a não comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Estado ou Município na forma do art. 4º, inciso
VII, a ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens,
ou valores públicos, a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário,
bem como nos casos de concessão de quaisquer benefícios
ﬁscais ou de renúncia de receitas de que resulte dano ao

9.7.5 exclua, nos contratos celebrados com a UNISOL, o
pagamento de taxa de administração, devendo a retribuição pelos custos operacionais suportados pela Fundação constituir item devidamente detalhado da planilha
de preços apresentada; (Acórdão nº 429/2010-2ª Câmara,
Rel. Ministro Aroldo Cedraz)

www.tce.es.gov.br
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erário, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá imediatamente
adotar as providências cabíveis com vista à instauração
de tomada de contas para apuração dos fatos, identiﬁcação dos responsáveis e avaliação do dano, fazendo o encaminhamento imediato ao Tribunal de Contas. (grifo nosso)
Á título de exempliﬁcação, segundo a área técnica, caso
fosse uma parceria entre o Poder Público e uma Instituição
privada sem ﬁns lucrativos regida pela Lei 9.790, de 23 de
março de 1999, a conclusão seria a mesma, conforme artigo 12 abaixo transcrito:
Art. 12. Os responsáveis pela ﬁscalização do Termo de Parceria, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública pela organização parceira, darão imediata ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária.
Nos termos processuais, resta claro que o Sr. Vagner Rodrigues Pereira não adotou as providências devidas e, portanto, atraiu para si a solidariedade prevista no art. 51 da
LC 32/93, devendo ser responsabilizado pela irregularidade e pelo ressarcimento neste item indicado. Por tal motivo, opina a área técnica pela manutenção da irregularidade
em tela quanto ao Sr. Vagner Rodrigues Pereira, condenando ao ressarcimento de 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) correspondentes a 15.182,4656 VRTE.
Subitem 3.2. Despesas não Compatíveis com o Objeto
Conveniado (Base Legal: Infringência à cláusula terceira,
item ii do instrumento de convênio, alíneas “l”, “m” e “n”).
Reportando-se às considerações técnicas trazidas na ITI
2422/2015 (ﬂs. 2657 - 2661), a área técnica descreveu o
seguinte cenário:

O Convênio nº 04/2008, como dito, teve por objeto a Administração de Pessoal e a Gestão do CIS – Centro de Integração Social, portanto os recursos recebidos deveriam
ser empregados nas despesas com pessoal. Isto se observa também no Projeto Técnico (Plano de Trabalho) apresentado, onde consta no demonstrativo geral de área de
custeio, apenas gastos com recursos humanos, envolvendo também encargos sociais.
Da análise das prestações de contas relativas ao Convênio
04/2008, foram identiﬁcados gastos com despesas diversas que não encontram consonância com o objeto conveniado, qual seja, administração de pessoal e gestão do Centro de Integração Social.
Dentre as responsabilidades e obrigações do Parceiro Público, constantes da cláusula terceira, item II do instrumento de convênio, encontram-se nas alíneas “l”, “m” e “n” as
despesas que serão cobertas pela Administração municipal, senão vejamos:
l – adquirir os materiais necessários para o desenvolvimento do programa, após análise e aprovação por parte de
Secretaria Municipal de Ação Social e os cronogramas de
atendimento e dispêndio ﬁnanceiro.
m – adquirir toda a alimentação oferecida no âmbito do
programa após análise e aprovação de Nutricionista e
aprovado pela Secretaria Municipal de Ação Social.
n – cobrir as despesas com energia, telefone e água, utilizados no âmbito do programa.
Assim, todos os materiais necessários para o funcionamento do CIS serão adquiridos pela municipalidade, ﬁcando a
cargo da OSCIP os gastos com pessoal, não podendo esta
aplicar os recursos recebidos em outras despesas. Isto pode ser comprovado ainda pelo que se encontra contido na
www.tce.es.gov.br

alínea “j” do item I da cláusura terceira, que trata das responsabilidades e obrigações da OSCIP, in verbis:
Solicitar do município os materiais e serviços, não previstos
neste termo de parceria, necessários para o bom desenvolvimento do programa, disponibilizando os cronogramas de
desembolso e prévio planejamento do orçamento e o dispêndio ﬁnanceiro.
Na tabela a seguir, estão descritas as despesas não compatíveis com o objeto conveniado, e que foram custeadas
com os recursos repassados pela Prefeitura Municipal.
– Demonstrativo das despesas não compatíveis
Fonte: Prestação de contas disponibilizadas
Assim, cabe ao Ordenador esclarecer os motivos pelos
quais constam as despesas evidenciadas na tabela anterior
na prestação de contas apresentadas pela Oscip, no montante de R$ 2.145,77 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos).
Segundo a ITC 5512/2015, o sr. Vagner Rodrigues Pereira,
após reconhecer que os pagamentos se deram fora do objeto conveniado, informou que solicitou à Instituição conveniada o recolhimento dos valores, visando a regularização da irregularidade, o que foi efetivamente realizado,
conforme ﬂs. 2297/2298 destes autos. Em razão disso, opina pelo saneamento da presente irregularidade, tendo em
vista sua quitação.
Analisando a defesa do responsável e as considerações da
área técnica, veriﬁco que não houve por parte do Prefeito
Municipal de Guaçui no exercício de 2008, senhor Vagner
Rodrigues Pereira a necessária observância às normas legais e constitucionais em razão das irregularidades detectadas neste feito.
E mais, não adotou as providências devidas ao tomar coSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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nhecimento das irregularidades apontadas, eis que o art.
51 da Lei Complementar 32/93 prescreve sobre o dever de
realização de Tomada de Contas Especial por parte do ordenador de despesas quando cientiﬁcado de irregularidades ocorridas sob sua gestão, sob pena de solidariedade,
razão pela qual o corpo técnico deste Tribunal e o Ministério Público de Contas pugnaram pela manutenção das
irregularidades descritas quanto ao item 3.1 (Pagamento
de Taxa de Administração sem previsão na Lei Federal nº
9.790, de 23/03/1999).
Em outras palavras, o então prefeito atraiu para si a solidariedade prevista no art. 51 da LC 32/93, devendo ser
responsabilizado pela irregularidade e pelo ressarcimento
neste item indicado, como se infere da Instrução Técnica
Conclusiva 5512/2015,
Por tais motivos, acolho o entendimento técnico e ministerial no sentido de manutenção das irregularidades descritas neste feito.
3. DISPOSITIVO
Ante a todo 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 deste Colegiado, ante as razões
expostas pelo relator, em:
Acompanhar integralmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, por considerar PROCEDENTE a DENÚNCIA veiculada nos presentes autos, tendo em vista o reconhecimento da seguinte irregularidade:
4.1.1. PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SEM
PREVISÃO NA LEI FEDERAL Nº 9.790, DE 23/03/1999

Base Legal: infringência ao art.. 37, caput da Constituição
da República –princípio da legalidade.
Responsável: Vagner Rodrigues Pereira
Ressarcimento: R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) correspondentes a 15.182,4656 VRTE.
CONVERTER o feito em TOMADA DE CONTAS ESPECIAL,
em face da existência de dano ao erário, presentiﬁcado no
item 3.1 da Instrução Técnica Conclusiva 5512/2015, no valor total de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) correspondentes a 15.182,4656 VRTE, na forma do art.
57, inciso IV da Lei Complementar 621/2012, ressaltando
que o responsável já foi devidamente citado quanto à possibilidade de ressarcimento nos moldes da Decisão Preliminar TC 0146/2009, ﬂ. 2268.
Acompanhar integralmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, por DECRETAR a
prescrição da pretensão sancionatória desta Corte em relação à irregularidade tratada no item 3 da Instrução Técnica
Conclusiva 5512/2015 sob a responsabilidade do Sr. Vagner Rodrigues Pereira, em razão da prescrição quinquenal,
ex vi do art. 71, § 2º, II da LC nº 621/2012 c/c o art. 373, §
2º, II do RITCEES (Res. TC 261/2013), eximindo-o de condenação à multa; ressalvando-se, porém, que em relação
à irregularidade descrita no subitem 3.2 houve o seu saneamento, tendo em vista sua quitação, conforme constatou
a área técnica.
Acompanhar integralmente o entendimento da área técnica e Ministerial, por REJEITAR as alegações de defesa e JULGAR IRREGULARES as contas do Sr. Vagner Rodrigues Pereira - Prefeito Municipal de Guaçuí no exercício de 2008,
em razão do cometimento de infração que causou dano injustiﬁcado ao erário, conforme disposta no item 3.1 da ITC,
www.tce.es.gov.br

condenando-o ao ressarcimento no valor de R$ 27.500,00
(vinte e sete mil e quinhentos reais) correspondentes a
15.182,4656 VRTE ao erário municipal, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da LC 621/2012,
não cabendo imputação de multa em face da prescrição da
ação punitiva desta Corte em relação aos fatos ensejadores
de sanção administrativa.
OFICIAR ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, dando-lhe Ciência do teor da decisão ﬁnal a ser proferida, conforme preconiza o art. 307, §7º, da Resolução TC
261/2013.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I - RELATÓRIO
Trata-se de Denúncia formulada em desfavor do Prefeito
do Município de Guaçuí noticiando possíveis ilegalidades
no processo de terceirização do Centro de Integração Social – CIS, que passou a ser gerido pela Agência Pérola do
Caparaó.
Na 21ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara desta Corte de Contas, ocorrida no dia 04/07/2018, solicitei vista dos autos
após a apresentação do respeitável voto proferido pelo
Conselheiro em Substituição João Luiz Cotta Lovatti.
Na ocasião, o ilustre Conselheiro endossou as proposições
da área técnica e do Ministério Público de Contas, concluindo o seu voto pela procedência da denúncia, prescrição e conversão dos autos em Tomada de Contas Especial.
Visando analisar com maior profundidade os autos, pedi
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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vistas com que ora me manifesto.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Passo a manifestar acerca da irregularidade mantida pelo
Eminente relator:
- PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SEM PREVISÃO NA LEI FEDERAL Nº 9.790/99: Responsável: Vagner
Rodrigues Pereira – Prefeito Municipal.
Antes de adentrar ao mérito, importante sinalizar que a
matriz de responsabilização traz tão somente o chefe do
executivo para responder a irregularidade apontada, sem,
contudo, observar se outros agentes integram o ato considerado irregular, o que por si só, já pode resvalar para a culpa objetiva pois se veriﬁca da ITI nº 218/2009, não foi imputada qualquer conduta ao responsável sequer mencionado o nexo de causalidade.
Não obstante, tal observação, depreende-se dos autos que
a unidade técnica analisando o preâmbulo dos Convênios
01 e 04/2008, visualizou que os mesmos foram regidos pela Lei Federal nº 9.790/00 e o Decreto nº 3.100/99.
Informa que o Convênio nº 004/2008 foi celebrado prevendo taxa administrativa de 10% (dez por cento) incidentes
sobre o valor estimado a ser repassado à OSISP, consoante
se veriﬁca da Cláusula Quarta.
De outra banda, o Convênio nº 001/2008 não consta previsão de pagamento de taxa de administração, entretanto ao
analisar a prestação de contas, percebe-se que houve um
pagamento no valor de 10% a OSCIP.

Nesse contexto, entende que a taxa administrativa, em
desconformidade com o art. 9º da Lei Federal nº 9.790/99,
que assim prevê:

tindo dessa premissa, conclui que, sendo convênio colaboração mútua, é portanto, incabível, o repasse de recursos
desvinculados às despesas necessárias a consecução.

Art. 9º Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento passível de ser ﬁrmado entre o Poder
Público e as entidades qualiﬁcadas como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público destinado à formação
de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento
e a execução das atividades de interesse público previstas
no art. 3º desta Lei.

Pois bem, de início convém ressaltar que a equipe de auditoria desta Corte nos presentes autos do ao analisar os Termos de Parceria não trazendo nenhum registro de irregularidade quer na sua formalização, quer na sua execução, logo, não se pode inovar em sede de conclusiva ou, ainda, de
julgamento qualquer modiﬁcação de natureza jurídica do
instrumento ora analisado, sob pena de ferir o princípio do
contraditório e ampla defesa.

Fundamenta que por tratar de cooperação, as partes trabalham, tendo interesses comuns, com objetivo único, não
cabendo, neste caso remuneração por prestação de serviços.
Em justiﬁcativa o responsável alega em síntese que o Artigo 10º da Lei Federal nº 9.790/1999 conjuga critérios para formalização do termo de parceria, onde serão discriminados direitos, responsabilidades e obrigações das partes
signatárias.
Entende que o §2º do art. 10 conta previsão relativas às receitas e despesas com especiﬁcação das remunerações e
benefícios de pessoal a serem pagos, com recursos oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, a seus diretores,
empregados e consultores.
O Relator, acompanhando o entendimento da unidade técnica, em sua fundamentação ressaltou que a contratação
não se deu por Termo de Parceria que seria o instrumento adequado e necessário para consolidação do fomento e
cooperação entre o Poder Publico e a Instituição sem Fins
lucrativos,
Entendeu que na verdade, houve repasse de recursos públicos por meio de Convênio a Instituição Privada e, parwww.tce.es.gov.br

Não obstante, consoante se veriﬁca às ﬂs. 2283/2296,
consta do Estatuto Social da Agência de Desenvolvimento Urbano e Rural do Município de Guaçuí é entidade sem
ﬁns lucrativos regida pela Lei Federal nº 9790/99 e Decreto nº 3.1000/99.
O artigo 4º da Lei Federal nº 9.790/99, inciso VI prevê a
possibilidade de remuneração para os dirigentes da entidade (OSIP) que atuem efetivamente na gestão executiva
e para aqueles que a ela prestam serviços especíﬁcos, devendo observar o preço de mercado.
Lado outro, dispõe o artigo 10, IV do mesmo diploma legal,
que as receitas e despesas devem ser estipuladas item por
item informando o detalhamento das remunerações e benefícios de pessoa a serem pagos com os recursos oriundos ou vinculados ao Termo de pareceria.
Compulsando os autos, especiﬁcamente às ﬂs. 61/62 e
70/71 que trata do Termo de Parceria ora em análise, observo na Cláusula Quinta – Da prestação de Contas, em sua
Sub-cláusula Primeira que:
“Sub-cláusula. A OSIP deverá entregar ao PARCEIRO PÚBLICO a Prestação de Contas, trimestralmente, instruída com
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018

252

ATOS DA 2a CÂMARA

os seguintes documentos:

lei que:

Relatório sobre a execução do objeto do TERMO DE PARCERIA, contendo comparativo entre as metas propostas e os
resultados alcançados;

“Art.3º...

Demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na
execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos do
PARCEIRO PÚBLICO, bem como, se for o caso, demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria OSCIP
e referentes ao objeto deste TERMO DE PARCERIA, assinados pelo contabilista e pelo responsável da OSCIP indicado
na Cláusula Terceira;
Em verdade, a taxa de administração se justiﬁca para fazer
frente aos custos gerados para a entidade, de forma direta e indireta, exatamente em função da execução do objeto do termo de parceria, e também para consecução de
seu objeto social
Estabelece a própria lei 9790/99 que:
“Art. 1o Podem qualiﬁcar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público as pessoas jurídicas de direito privado, sem ﬁns lucrativos, desde que
os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta Lei.
§ 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se sem ﬁns lucrativos a pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, boniﬁcações,
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos
mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica
integralmente na consecução do respectivo objeto social.”
E, deﬁnindo quais são as atividades da OSCIP que conﬁguram possibilidade de auferir recursos, estabelece a mesma

Parágrafo único. Para os ﬁns deste artigo, a dedicação às
atividades nele previstas conﬁgura-se mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos, humanos e
ﬁnanceiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem ﬁns lucrativos
e a órgãos do setor público que atuem em áreas aﬁns.”
Dessa forma, fazendo a interpretação da norma, levando em consideração que as palavras não são inúteis, outra não é a conclusão que a OSCIP pode, sim, emitir Nota
Fiscal para a taxa de administração, no intuito de crescer e
melhorar as atividades contidas no seu objeto social, isto é, o pagamento de despesas operacionais, se reveste,
ao meu sentir, em um instrumento de fomento do Estado,
indispensável para que a entidade privada sem ﬁns lucrativos possa organizar-se satisfatoriamente para bem cumprir suas tarefas.
Feitas estas considerações, compulsando os autos observo que vários documentos comprovam os pagamentos aos
proﬁssionais, exames realizados, relatório de atividades,
pagamentos de taxa de administração, contudo penso ser
obrigatório constar as despesas com remuneração de dirigentes, pagamentos de luz, aluguel, dentre outros, o que
não visualizei nos autos.

vando em consideração da possibilidade de despesas indiretas com custos na execução do Termo de Parceria, amparados na Lei 9.790/99, não restou devidamente conﬁgurado o dano ao erário.
Importante destacar que o Plenário desta Corte de Contas
por unanimidade já se manifestou acerca de possibilidade
de cobrança de Taxa de Administração nos casos de Convênio ﬁrmado com entidade sem ﬁns lucrativos, consoante se vê nos autos do Processo TC 6964/2010, onde o Conselheiro Domingos Tauﬀner proferiu o voto no sentido de
afastar a irregularidade, que ora me permito a transcrever:
2.4 – AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL PARA PAGAMENTO
DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (referente ao item 2.4 da
ITI 846/11) - Base Legal: Princípio da Legalidade (Artigo 37,
caput, da Constituição Federal)
Relatou a equipe de auditoria que, em 09 de Fevereiro de
2009, a Prefeitura de João Neiva celebrou um Convênio
com a entidade Cáritas Diocesana de Colatina (Convênio
nº003/2009), tendo por objetivo o repasse de recursos no
valor mensal de R$ 15.000,00 (Fevereiro/2009 a Dezembro/2009), a título de subvenção social, para execução do
“Projeto Crubixá” referente ao Programa do Governo Federal denominado “Sentinela”.

Lado outro, observo que a OSIP não foi chamada aos autos, e consoante Sub-Cláusula segunda dos Termos de Parcerias, não mais subsiste a obrigação de arquivar os documentos, pois já ultrapassados mais de 10 anos da celebração, onde resta previsto o prazo de cinco anos.

A equipe de auditoria constatou ainda que a Prefeitura
Municipal de João Neiva também transferiu em 2009, à Cáritas Diocesana de Colatina, entidade ﬁlantrópica sem ﬁns
lucrativos, conforme ﬁcha ﬁnanceira, a título de taxa de administração para manutenção do Programa Sentinela, referente ao mesmo convênio, o montante de R$ 4.995,51
(quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Assim, diante dos documentos acostados aos autos e le-

Entendeu-se que a cobrança de taxa de administração se-

www.tce.es.gov.br
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ria ilegal, pois a transferência à entidade privada a título
de subvenção social se limitaria aos valores contidos no
convênio, não cabendo o repasse à entidade conveniada
de outros valores além dos previstos neste ajuste, ou seja, a cobrança de taxa de administração, além de não ter
respaldo legal, não caberia no caso de Convênio, uma vez
que, neste instrumento, os entes conveniados têm objetivos institucionais comuns e se reúnem para alcançá-los. No
convênio há mútua colaboração, logo é incoerente se cobrar taxa de administração.
No caso sob análise, a auditoria sugeriu, tendo em vista a
responsabilidade solidária que possibilita mais chance na
reparação do dano ao erário, a citação dos possíveis responsáveis, o ordenador de despesa Luiz Carlos Peruchi
(Prefeito Municipal) e a entidade Cáritas Diocesana de Colatina, para apresentarem defesa no que tange à irregularidade apontada, podendo, inclusive, caso reconhecida por
esta Corte de Contas, ensejar na condenação solidária em
débito no valor de R$ 4.995,51 (quatro mil, novecentos e
noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos), ou seja,
2.592,37 VRTE.
O conceito de taxa de administração decorre da produção
jurisprudencial do Tribunal de Contas da União, uma vez
que, em seu histórico normativo, não há qualquer deﬁnição do termo.
O TCU entende por taxa de administração, a remuneração
supostamente devida à entidade conveniada pelo gerenciamento das atividades previstas no convênio, calculada
na forma de um percentual sobre o total do montante de
recursos públicos repassados.
Nesta Corte de Contas, o pagamento de taxa de administração foi analisado em processos semelhantes, em que foram celebrados convênios de prefeituras municipais e Cá-

ritas Diocesanas. Houve acórdãos analisando o tema ora
em debate, nos municípios de Vila Velha e Vitória, ambos
no ano de 2003.
Nos acórdãos TC 540/2005 e 565/2006 o objeto analisado
era a cobrança de taxa de administração estipulado no convênio das prefeituras com a Cáritas Diocesana de Vitória,
para operacionalizar os programas federais: PSF e PACS.
No corpo do voto exarado pelo Conselheiro Elcy de Souza,
alegou que para que fosse considerada ilegal a cobrança da
taxa de administração, seria necessária a comprovação de
violação ao principio da economicidade.
Visto que o contrato ﬁrmado entre a Prefeitura Municipal
de João Neiva e a Cáritas Diocesana de Colatina não visa
lucro, mas tão somente manutenção do Programa Federal Sentinela; tendo em vista que o valor pago pela administração municipal a título de taxa de administração (R$
4.995,51) durante todo um exercício ﬁnanceiro é baixo;
utilizo-me do principio da razoabilidade para considerar o
pagamento aceitável.
Pelo exposto, discordando da área técnica e do MPEC, afasto a irregularidade e o ressarcimento.
Esse mesmo entendimento foi por mim esposado nos autos do TC 3152/2006, gerando o Acórdão TC 032/2018, que
me permito a transcreve sua ementa:
ACÓRDÃO TC 032/2018
Trata-se de Auditoria Especial realizada a partir do Plano e
Programa de Auditoria Especial nº 215/2007, (ﬂs. 17/19),
no Município de Jaguaré, referente aos exercícios de 2006
e 2007, de responsabilidade dos senhores (...).
(...) PAGAMENTO IRREGULAR DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
www.tce.es.gov.br

(...) Analisando o Termo de Parceria nº 001/2005, veriﬁcou
a unidade técnica que, de acordo com o preâmbulo, o mesmo seria regido pela Lei Federal nº 9.790, de 23/03/1999 e
Decreto Federal nº 3.100, de 30/06/1999.
Veriﬁcou ainda, que o ajuste fora celebrado, prevendo a taxa administrativa de 5% (cinco) por cento sobre a folha de
pessoal, no período de janeiro/2006 a janeiro/2007 sendo pago o valor de R$ 134.026,83 (cento e trinta e quatro
mil, vinte seis reais e oitenta e três centavos) a título de taxa administrativa, em desconformidade com o art.9º da Lei
Federal nº .790/99, que assim prevê:(...).
(...) Em justiﬁcativa inicial os responsáveis alegaram em síntese que houve uma impropriedade na denominação da
“Taxa de Administração”, na realidade os recursos obtidos
no percentual de 5% sobre a folha de pagamento foi destinado à remuneração dos dirigentes que efetivamente atuavam na gestão executiva, devidamente amparado no artigo 4º da Lei Federal nº 9790/99.
(...) Como bem sopesado pela unidade técnica, de fato o
artigo 4º da Lei Federal nº 9.790/99, inciso VI prevê a possibilidade de remuneração para os dirigentes da entidade
(OSCIP) que atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam serviços especíﬁcos, devendo
observar o preço de mercado.
Lado outro, dispõe o artigo 10, IV do mesmo diploma legal,
que as receitas e despesas devem ser estipuladas item por
item informando o detalhamento das remunerações e benefícios de pessoa a serem pagos com os recursos oriundos ou vinculados ao Termo de pareceria.
(...) Pois bem, não constam dos autos os documentos necessários à comprovação da Prestação de Contas conforme
Termo de Parceria, onde o inciso II da Cláusula Quinta estaSegunda-feira, 8 de outubro de 2018
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belece a demonstração das despesas decorrente da execução do citado Termo, o que penso ser obrigatório constar
as despesas com remuneração de dirigentes, pagamentos
de luz, aluguel, dentre outros.
Não foi apontado pela equipe de auditoria que a Prestação
de Contas estivesse em desconformidade com o Termo de
Parceria, anexando aos autos, tão somente o Termo de Parceria e seus aditivos, e notas de empenho e fornecimento,
levando a uma conclusão, mesmo precária de que as obrigações foram devidamente cumpridas.
De outra banda, a ADEJ não foi chamada aos autos, e consoante parágrafo segundo do Termo de Parceria, não mais
subsiste a obrigação de arquivar os documentos, pois já ultrapassados mais de 10 anos da celebração do Termo de
Parceria e seus aditivos.
Feitas estas considerações, diante dos documentos acostados aos autos e levando em consideração da possibilidade
de despesas indiretas com custos na execução do Termo
de Parceria, amparados na Lei 9.790/99, não restou devidamente conﬁgurado o dano ao erário.
Importante destacar que o Plenário desta Corte de Contas por unanimidade já se manifestou acerca de possibilidade de cobrança de Taxa de Administração nos casos de
Convênio ﬁrmado com entidade sem ﬁns lucrativos, consoante se vê nos autos do Processo TC 6964/2010, onde
o Conselheiro Domingos Tauﬀner proferiu o voto no sentido de afastar a irregularidade, que ora me permito a transcrever:(...).
Feitas estas ponderações, e levando em consideração que
os termos de pareceria têm a mesma natureza jurídica dos
convênios, pois em ambos não há interesses contraditórios, mas convergentes, e baseando nos termos do enten-

dimento esposado nos autos TC 6964/2010 acima transcrito, afasto a irregularidade apontada.
Processo: 3152/2006 Data da sessão: 31/01/2018 Relator: Sérgio Manoel Nader Borges Natureza: Controle
Externo > Fiscalização > Auditoria > Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Feitas estas ponderações, divirjo do entendimento do Relator por entender ser possível a cobrança de taxa de administração em Termos de Parceria.
III - CONCLUSÃO:
Ante o exposto, com vênias ao eminente Relator divergindo do entendimento exarado VOTO no sentido de que este
Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que
submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO TC- 877/2018 – SEGUNDA CÂMARA
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Colegiada da 2ª Câmara, ante
as razões expostas, em:

1.5. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges. Vencido o relator, conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que votou pela
procedência, converter em TCE, irregular, prescrição, ressarcimento de 15.182,46 VRTE, oﬁciar MPES.
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

1.1. ACOLHER as razões de justiﬁcativa do senhor Vagner
Rodrigues Pereira nos termos do voto-vista exarado;

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

1.2. JULGAR IMPROCEDENTE a denúncia afastando a irregularidade constante do item 3.1 da ITC 5512/2015 referente ao Pagamento de Taxa de Administração;

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS

1.3. DAR ciência aos interessados;
1.4. REMETER os autos, após a confecção do acórdão deste julgamento, ao ilustre representante do Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da
LC 621/2012;
www.tce.es.gov.br

Fui presente:
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 03/10/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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Atos dos Relatores
DECISÃO MONOCRÁTICA 01690/2018-5

O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe determinar a instrução do feito pelas unidades técnicas; determinar a juntada
de documentos que lhe tenham sido encaminhados, pertinentes à instrução dos autos de sua relatoria; determinar o desentranhamento de documentos dos processos, anexação, apensamento e
outras medidas correlatas acerca da organização e
constituição dos autos;
Além de decidir, em qualquer fase, sobre pedido de
vista e cópia dos autos do processo, que lhe tenha
sido encaminhado por interessado; determinar a
coleta de provas, caso não produzidas pela unidade técnica competente, em busca da verdade real;
Também cabe ao Relator determinar a realização
das diligências necessárias à escorreita instrução do
processo, inclusive quando o julgamento ou a apreciação dependerem da veriﬁcação de fatos ou atos
considerados prejudiciais, estabelecendo prazo para o seu cumprimento; dentre outras competências
conforme Regimento Interno.

PROCESSO TC: 8051/2018
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI
RESPONSÁVEIS: ROGÉRIO FEITANI; CARLOS JOSÉ NICOLAC ZANON
PROCURADOR: EPAMINONDAS ALVES FERREIRA JUNIOR (OAB/SP 387.560)
Trata-se de Representação, com pedido cautelar, contra
possíveis irregularidades no âmbito do Pregão Presencial n.º 046/2018, da Prefeitura Municipal de Jaguaré,
que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do
abastecimento de combustível, por meio de implantação
e operação de sistema informatizado e integrado, com
utilização de cartão magnético e disponibilização de rede credenciada de postos de combustível, compreendendo a distribuição de gasolina comum, óleo diesel e S10,
para desenvolvimento das atividades da Educação Básica, sob a responsabilidade dos senhores Rogério Feitani
(Prefeito Municipal) e Carlos José Nicolac Zanon (Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes).
Na Petição Inicial n. 316/2018, o representante pleiteia
a suspensão cautelar do Pregão Presencial n.º 046/2018,
até ulterior apreciação desta Corte.
Antes de decidir sobre a medida cautelar requerida, enwww.tce.es.gov.br

tendo prudente a oitiva do responsável.
Isto posto, DECIDO, preliminarmente, com fundamento
no art. 63, inciso III, da Lei Complementar n. 621/2012
e no art. 307, § 1º, da Resolução TC n. 261/2013, NOTIFICAR, com urgência, os senhores Rogério Feitani (Prefeito Municipal) e Carlos José Nicolac Zanon (Secretário
Municipal de Educação, Cultura e Esportes), para que, no
prazo de 05 (cinco) dias, encaminhem cópia integral do
Processo Administrativo pertinente ao Pregão Presencial n.º 046/2018 e, querendo, apresentem suas razões
prévias sobre os questionamentos constantes da Petição
Inicial n. 00328/2018-6, cuja cópia deverá ser enviada
com os Termos de Notiﬁcação, com a advertência de que
o descumprimento poderá resultar na aplicação da multa prevista no art. 135, inciso IV, da Lei Orgânica.
Após a providência, encaminhe-se o feito à SEGEX, para instrução.
A publicação da presente decisão singular está agendada
para ocorrer no Diário Eletrônico de 08/10/2018.
Em 04 de outubro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
Decisão Monocrática 01688/2018-8
Processo: 08049/2018-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica
Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: WELLINGHTON NASCIMENTO DE LIMA
Segunda-feira, 8 de outubro de 2018
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Responsáveis: Claudia Hackbart Teixeira – Secretária
Municipal de Saúde, Flávia Lyra Nunes – Presidente
da CESCOS

selho de Saúde, conforme se depreende da Resolução
nº 225/2018 do Conselho Municipal de Saúde.

A presente documentação refere-se à Representação com pedido de medida cautelar, em face da Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica, noticiando
a ocorrência de irregularidades no edital de chamamento público nº 001/2018, cujo objeto é a celebração de contrato de gestão para o gerenciamento, operacionalização, administração e execução das ações e
serviços de saúde do Pronto Atendimento Monsenhor
Romulo Neves Balestrero.

Em acordo com o que estabelece o inciso X, do art. 71
da CF/88, o Tribunal de Contas tem o poder de sustar
a execução de atos. Assim também estabelece o inciso XI da CE/89.

Alega o representante em síntese:
Não observância do que dispõe a Lei Municipal nº
5.739/2017 (Programa de Organizações Sociais do
Município de Cariacica);
Não observância da Diretriz 2.4 pactuada no Plenário
Final da 15ª Conferência Nacional de Saúde, realizada
em dezembro de 2015, que se posicionou contrária à
terceirização/privatização;
Descumprimento da Resolução nº 225/2018, que dispõe sobre a “rejeição da implantação da Organização
Social na Saúde no munícipio de Cariacica” por 10 votos a 1;

FUNDAMENTAÇÃO

Para que seja concedida uma medida suspensiva de
determinado procedimento, se faz necessário a presença de dois requisitos, quais sejam: fumus boni iuris
e periculum in mora.
Observo que o objeto da presente representação já é
discutido em alguns processos nesta Corte de Contas.
Destaco que um dos temas centrais da presente representação diz respeito ao fato de que o Conselho
Municipal de Saúde em nenhum momento deliberou sobre o processo de terceirização/qualificação do
Pronto Atendimento Monsenhor Romulo Neves Balestrero.
O Conselho de Saúde é órgão ou instância colegiada,
de caráter permanente e deliberativo, que tem como
missão a deliberação, fiscalização, acompanhamento
e monitoramento das políticas públicas de saúde.

berativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais
de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na
instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em
cada esfera de governo.
Importante destacar que a Lei Municipal de Cariacica nº 4.467/2007 que dispõe sobre a composição
do Conselho Municipal de Saúde em seu art. 1º assim diz:
Art. 1º. O Modelo Assistencial de Saúde deve assegurar participação popular, através do Conselho Municipal de Saúde em nível de decisão.
Parágrafo Único. O CMS é um órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, atua na formulação
de estratégias e no controle da execução da política
de saúde na instância correspondente, inclusive nos
aspectos financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo poder legalmente constituído.

Alega supostas irregularidades formais, em discordância com a legislação vigente, uma vez que não
foram observados os itens I, II, III, IV, V, VI em total
afronta à Lei nº 4464/2007, que dispõe sobre a composição do Conselho Nacional de Saúde.

De acordo com a Lei Complementar 141/2012, os estados e municípios devem instituir e manter em funcionamento o Conselho de Saúde. A Lei 8.142/1990
determina que a União, estados e os municípios devem criar os conselhos de saúde.

Em nenhum momento o processo de terceirização/
qualificação foi deliberado favoravelmente pelo Con-

A Lei 8.142/1990 em seu art. 1º, §2º dispõe que:

Nesse sentido, observa-se que o parágrafo único, art.
1º da Lei 4.467/2007 assegura a participação popular por meio do Conselho Municipal de Saúde, para
que atue na formulação de estratégicas, e no controle da execução da política de saúde, e o que se verifica é que o Município visa alterar substancial o modelo de gestão da política pública de saúde, sem que tenha chamado a participação popular por meio de seu
conselho de saúde.

O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deli-

A Cartilha de Orientação para Conselheiros de Saúde
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do Tribunal de Contas da União – TCU de 2015, assim
define o caráter deliberativo dos Conselhos:

são fortes e que está presente o fumus bonis iuris (fu-

Caráter Deliberativo: deliberar significa conversar para analisar ou resolver um assunto, um problema, ou
tomar uma decisão. Assim, o conselho de saúde deve reunir-se com o objetivo de discutir determinados
assuntos ou temas e chegar a um acordo ou uma decisão.

Tendo em vista que a abertura dos envelopes está

O Conselho Municipal de Saúde tem caráter deliberativo e pelo que alega o representante, em nenhum
momento o mesmo deliberou sobre o assunto.
Com relação às decisões do Conselho serem homologadas pelo Chefe do Poder legalmente constituído
em cada esfera de governo, o TCU em sua cartilha dispõe que:
Isso quer dizer que o prefeito ou secretário de saúde municipal, no caso do conselho municipal de saúde, ou o governador ou secretário de saúde estadual,
no caso do conselho estadual de saúde, devem aprovar as decisões do conselho relacionadas à formulação das estratégias de saúde.
Assim, o que se observa na legislação sobre o tema,
é de que impõe ao Conselho Municipal de Saúde deliberar sobre o assunto da terceirização do PA do Trevo, o que não se observou ter ocorrido, ainda que a
decisão deva ser homologada pelo poder legalmente
constituído.

maça do bom direito).
agendada para ocorrer no dia 05 de outubro de 2018,
é necessário que o certame não prossiga antes de
uma análise pormenorizada por parte desta Corte de

DECISÃO
Ante o exposto DETERMINO a suspensão do procedimento licitatório relativo ao Chamamento Público nº
001/2018 – Processo nº 13.521/2018, abstendo-se de
homologá-lo;

Contas. Entendo que está presente aí o outro requisi-

DETERMINO a OITIVA DAS PARTES, preferencialmen-

to para a concessão da medida cautelar, qual seja, o

te por meio eletrônico, das Sras. Claudia Hackbart

“periculum in mora” (perigo da demora).

Teixeira (Secretária Municipal de Saúde), Flávia Lyra

Assim de acordo com o disposto nos artigos 108, 111

Nunes (Presidente da Comissão Especial de Chama-

e 124 da Lei Orgânica desta Corte de Contas:
Art. 108. O Tribunal poderá suspender, de ofício ou a
pedido, inclusive em caráter cautelar, o procedimento
licitatório, caso sejam constatadas irregularidades ou
ilegalidades, observando-se, no que couber, o dispos-

mento Público, Seleção, Credenciamento e Contratação das Organizações Sociais - CESCOS) para que
no prazo de 10 (dez) dias, cumpram a decisão, e publiquem extrato na imprensa oficial quanto ao teor

to nos artigos 100 e 101 e no Título V desta Lei Com-

da decisão, bem como comuniquem as providências

plementar.

adotadas a este Tribunal, conforme o disposto no ar-

Art. 111. O Tribunal poderá determinar a sustação do

tigo 307, § 4º do Regimento Interno desta Corte de

contrato firmado pelo Poder Público, se verificada ile-

Contas.

galidade em sua execução ou se for declarada a nulidade do procedimento licitatório.
(...)
Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo,

Desconsiderar qualquer outra decisão/determinação
divergente já proferida por esta Corte de Contas.
Cientifique-se ao representante do teor da presente

havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou

Decisão.

a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão de

Após, retornem os autos a este Gabinete.

mérito, o Tribunal de Contas poderá, de ofício ou me-

Observa-se assim que não foi respeitado o disposto
na Lei Municipal nº 4.467/2007.

diante provocação, com ou sem a oitiva da parte, de-

Com relação aos demais indicativos de irregularidades apresentado pelo representante, entendo que

Diante de todo o exposto, entendo que estão presen-

terminar medidas cautelares.

Vitória ES, 04 de outubro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

tes os requisitos para concessão da medida cautelar.
www.tce.es.gov.br
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