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PLENÁRIO

Atos do Plenário
Outras Decisões - Plenário

COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO
Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges
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 da(s) Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se
os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
Decisão 02511/2018-1
Processos: 02141/2017-7, 02459/2017-5
Classiﬁcação: Processo de Estabilidade
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Servidor TCEES: ANDERSON GOMES BARBOSA, ALEX FAVALESSA DOS SANTOS, CRISTINA WEBER AMBROSIO,
SERGIO ROBERTO CHARPINEL JUNIOR, GIULIANO MEDINA SILVA, INGRID HERZOG HOLZ, VINICIUS EMMANUEL
COMETTI, BEATRICE XAVIER BEIRUTH, MICHELA MORALE, DANILO MORAES SILVA SCOPEL, BRUNO PINHEIRO
SARDENBERG DE MATTOS, FELIPE VAREJAO PIMENTA,
FABIO LUCHI VALIN, PEDRO DE PAIVA BRITO FILHO, CAMILA MARA RIBEIRO LIMA, PATRICIA KRAUSS SERRANO
PARIS, LEONARDO DADALTO, GIL PIMENTEL DE AZEREDO, ANDRE GIESTAS FERREIRA, MARCOS ROGERIO BOZZI DA LUZ, BRUNO AUGUSTO GARCIA DA SILVA, PAULO
HENRIQUE RESENDE MARQUES
PROCESSO DE ESTABILIDADE DE SERVIDOR OCUPANTE
DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO – APROVAÇÃO NO PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO – CONFIRMAÇÃO NO CARGO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

www.tce.es.gov.br

I RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a avaliação de desempenho do servidor Paulo Henrique Resende Marques,
submetido ao estágio probatório, durante o período de
2015 a 2018, aprovado no concurso público para provimento de vagas no cargo de analista administrativo, conforme Edital Nº 1 - TCE/ES de 19 de setembro de 2013.
Nos termos do Manual de Orientação ao Avaliador e da
Portaria N nº 47 de 19 de maio de 2015, durante o período de estágio probatório, o servidor foi submetido à avaliação de desempenho pelas cheﬁas imediatas que concluíram pelo aproveitamento no cargo.
O resultado das avaliações parciais de desempenho do
servidor, bem como a média geral, consta da tabela 1, a
seguir disposta:
Tabela 1 – Relação de servidores submetidos à avaliação
de desempenho
INÍCIO DO EXERCÍCIO 11/09/2015
SERVIDOR Paulo Henrique Resende Marques
AVALIAÇÕES MÉDIA GERAL
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª
96,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,33
Assim sendo, a Comissão de Avaliação de Servidores em
Estágio Probatório (CASEP) atestou a aptidão do servidor, nos termos a seguir transcritos:
Considerando que o estágio probatório é o período de
3 (três) anos em que o servidor nomeado para o cargo
de provimento efetivo do TCEES terá o seu desempenho
avaliado, em atendimento ao que estabelece o artigo 38
da LC 46/1994;
Considerando que o art. 12 da Portaria N nº 47/2015 deTerça-feira, 9 de outubro de 2018
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termina que, no prazo máximo de até 75 (setenta e cinco) dias, anteriores ao encerramento do estágio probatório, as conclusões da cheﬁa imediata serão apreciadas,
em caráter ﬁnal, pela CASEP, especialmente criada para
esse ﬁm;
Considerando as avaliações procedidas pelas Cheﬁas
imediatas do servidor, que concluíram pelo seu aproveitamento;
Diante de todo o exposto, concluímos por considerá-lo
APTO para desempenhar suas funções, ressalvado posterior descumprimento de qualquer dos requisitos do
estágio probatório (art. 39, I a IV, LC nº 46/1994) durante
o restante do período, a ser informados pela cheﬁa imediata. (g.n.)
Realizados os procedimentos necessários para a avaliação do servidor em estágio probatório para o cargo de
analista administrativo e em cumprimento ao disposto
nos artigos 40, II, III e 42, caput e §2º, da Lei Complementar Estadual 46 de 31 de janeiro de 1994, a Secretaria
de Gestão de Pessoas (SGP) encaminhou os autos a esta Corregedoria, nos termos do artigo 15, III, da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas).
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 COMPETÊNCIA DO CORREGEDOR
Nos termos da Lei Orgânica do Tribunal e do art. 2º, XVII,
da Resolução TC 302 de 18 de abril de 2017 (Regimento Interno da Corregedoria), compete ao corregedor, no
exercício do controle disciplinar e do aperfeiçoamento
das ações de controle externo, examinar e relatar os procedimentos sobre desempenho do servidor submetido
ao estágio probatório, opinando, fundamentadamente,

por sua conﬁrmação no cargo ou exoneração, observando as formalidades legais.
A matéria também se encontra devidamente disciplinada na Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do Tribunal), que reitera a competência
do corregedor.
Dessa forma, com base nos dispositivos legais em vigor,
passo ao exame dos procedimentos sobre o desempenho dos analistas administrativos submetidos ao estágio
probatório.
II.2 ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS
De posse dos documentos, veriﬁco que o procedimento
seguiu a regra disposta na Portaria N nº 47/2015 e na Lei
Complementar Estadual 46/1994.
O servidor Paulo Henrique Resende Marques, foi submetido regularmente a avaliações de desempenho, tendo obtido a pontuação necessária para aprovação em cada período avaliado. Nestas avaliações constam as assinaturas dos chefes imediatos, bem como a comprovação
de ciência do servidor avaliado.
Quanto ao conteúdo avaliativo da análise de desempenho, observou-se o atendimento dos requisitos referentes à idoneidade moral e ética, disciplina, dedicação ao
serviço e eﬁciência, devidamente atestados pelas cheﬁas, nos termos do artigo 39, I a IV, da LC 46/1994 e artigo 6º, I e do anexo II, da Portaria N nº 47/2015.
Além disso, veriﬁca-se que o servidor não incorreu em
nenhuma das hipóteses que ensejam exoneração, dispostas no artigo 40, II e III da LC 46/1994 e artigo 4º, II e
III, da Portaria N nº 47/2015.
Art. 4º:
www.tce.es.gov.br

II – apresentar mais de 30 (trinta) dias de faltas não justiﬁcadas e consecutivas ou mais de 40 (quarenta) faltas
não justiﬁcadas interpoladamente, durante o período de
12 (doze) meses; e
III – tiver sentença penal condenatória irrecorrível.
Sendo assim, a CASEP procedeu à análise conclusiva do
procedimento, tendo considerado o servidor apto para
desempenhar as funções do cargo, ressalvando possível
descumprimento de quaisquer dos requisitos do estágio
probatório, durante o restante do período, já que tal manifestação foi ﬁrmada antes do término do período de
estágio probatório, nos termos do art. 12 da Portaria N
nº 047/2015.
Nesse ínterim, não chegou ao conhecimento da Corregedoria qualquer fato novo capaz de alterar o entendimento ora apresentado.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, do Regimento Interno
do TCEES e pelo inciso III do artigo 15 da Lei Orgânica do
Tribunal, considerando, ainda, o cumprimento do período estágio probatório pelo servidor Paulo Henrique Resende Marques, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto
à sua consideração:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro corregedor
1. DELIBERAÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, DECIDEM os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão administrativa do Plenário,
Terça-feira, 9 de outubro de 2018
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ante as razões expostas pelo relator, em:

Classiﬁcação: Pedido de Reexame

00358/2018-7.

1.1. CONFIRMAR o servidor Paulo Henrique Resende
Marques no cargo de analista administrativo do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo;

UG: PMSDN - Prefeitura Municipal de São Domingos do
Norte

Realizado o juízo de admissibilidade, passo a análise do
pedido de efeito suspensivo.

Relator: Domingos Augusto Taufner

1.2. ENCAMINHAR os autos ao Presidente do Tribunal de
Contas para homologação da avaliação ﬁnal do servidor
em estágio probatório, nos termos do artigo 22, III e §
3º, do Regimento Interno e da Portaria TC N nº 47/2015;

Recorrente: JOSE GERALDO GUIDONI, JOSE ANTONIO
DO CARMO

2. Unânime.

RELATÓRIO

3. Data da Sessão: 02/10/2018 – 9ª Sessão Administrativa do Plenário.

Trata o presente recurso de Pedido de Reexame interposto pelos Srs. Jose Antonio do Carmo e Jose Geraldo Guidoni, em face do Acórdão TC 676/2018 − Segunda Câmara proferido nos autos do Processo TC n° 7574/2013,
que rejeitou as razões de justiﬁcativas apresentadas e
aplicou multa individual aos recorrentes.

No caso em tela, o Acórdão recorrido condenou os recorrentes ao pagamento de multa pecuniária no valor de
R$ 3.000 (três mil reais), em virtude das irregularidades
descritas nos itens 1.1.1. Tomada de preço nº 02/2013.
Exigência de atestado de visita técnica fornecido pela
Prefeitura (item 5.1.1.3 da ITI do RA-O 2/2015), 1.1.2.
Tomada de preço nº 02/2013. Regime de execução inadequado (item 5.1.1.4do RA-O 2/2015), 1.1.3. Tomada
de preço nº 02/2013. Projeto básico incompleto ou deﬁciente (item 5.1.1.5 do RA-O 2/2015), 1.1.4. Tomada de
preço nº 02/2013. Falta de ART de projeto (item 5.3.1.1
do RA-O 2/2015, 1.1.5. Tomada de Preço nº 03/2013.
Exigência de atestado de visita técnica fornecido pela
Prefeitura (item 5.2.1.3 da ITI do RA-O 2/2015), 1.1.6.
Tomada de Preço nº 03/2013. Regime de execução inadequado (item 5.2.1.4 do RA-O 2/2015), 1.1.7. Tomada de Preço nº 03/2013. Projeto básico incompleto ou
deﬁciente (item 5.2.1.5 do RA-O2/2015), 1.1.8. Tomada de Preço nº 03/2013. Falta de ART de projeto (item
5.3.1.1 do RA-O 2/2015) da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 5151/2015, constante nos autos do processo TC 7574/2013.

Em suas razões recursais, os recorrentes requerem a atribuição de efeito suspensivo ao presente Pedido de Reexame, haja vista que foram condenados ao pagamento
de multa individual no montante de R$ 3.000 (três mil
reais).

Após a análise inicial das razões dos recorrentes, veriﬁco que há existência de lesão de difícil reparação patrimonial dos recorrentes no tocante a restituição dos valores pagos referentes às multas, em caso de provimento dos recursos.

FUNDAMENTAÇÃO

Ressalto que esta Corte de Contas já decidiu no sentido de conceder efeito suspensivo ao pedido de reexame, vejamos:

1.3. DETERMINAR a juntada das vias originais da avaliação de desempenho do servidor ao respectivo processo
de pessoal, após a homologação de que trata o item anterior;
1.4. DAR CIÊNCIA ao servidor interessado; e
1.5. DEVOLVER os autos à SGP para juntada das avaliações de servidor que, porventura, ainda se encontre em
estágio probatório.

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Domingos Augusto Taufner, Sergio Manoel Nader Borges
e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 02533/2018-6
Processos: 07082/2018-1, 07574/2013-9

Interessado: IRISMAR SALES VIEIRA
Procuradores: JANDERSON VAZZOLER (OAB: 8827-ES),
IGOR WANDY VOLZ (OAB: 22112-ES), LEONARDO ZACHE
THOMAZINE (OAB: 17881-ES), PEDRO FREGONA (OAB:
21566-ES)
PEDIDOS DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC
676/2018 - SEGUNDA CÂMARA – CONHECER – EFEITO
SUSPENSIVO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

Ab initio, informo que o presente Pedido de Reexame já foi conhecido por meio da Decisão Monocrática
www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 9 de outubro de 2018
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DECISÃO TC-2827/2013 - PROCESSO - TC-3953/2013
(APENSO: TC-4875/2012) -ASSUNTO - PEDIDO DE REEXAME DE DECISÃO - PEDIDO DE REEXAME DA DECISÃO
TC-1515/2013 – INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
DE CONTAS - RESPONSÁVEIS: BRAZ MONFERDINI E FABIOLA KISSTER MUTZ – CONHECER – CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO – NOTIFICAR: PRAZO 30 DIAS.
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, por unanimidade, em sua 44ª Sessão Ordinária, nos termos da
Proposta de Decisão do Relator, Auditor João Luiz Cotta
Lovatti, que integra esta Decisão, conhecer do presente Reexame de Decisão, interposto pelo Ministério Público de Contas, porquanto presentes os pressupostos
recursais, concedendo o efeito suspensivo requerido.
Portanto, vislumbro que no caso em tela é perfeitamente aplicável o efeito suspensivo ao recurso.
Ante todo o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Decisão.
1.3. Encaminhar os autos Núcleo de Controle Externo
de Recursos e Consultas - NRC, para análise e manifestação acerca dos argumentos apresentados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/10/2018 – 34ª 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, Sérgio Manoel Nader
Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e João Luiz Cotta Lovatti.
5. Membro do Ministério Público: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 02466/2018-8

Procuradores: BRUNA GARCIA CARVALHO (OAB:
23899-ES), DEICLESSUEL LIMA DAN (OAB: 9966-ES), ALFREDO ANGELO CREMASCHI
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – PRESCRIÇÃO – RESSARCIMENTO – SOBRESTAR – DECISÃO PLENÁRIA
09/2018.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
I - RELATÓRIO:
O presente feito cuida de Recurso de Reconsideração interposto pela Senhora Keyla do Nascimento de
Oliveira Lopes, na condição de Secretária da Sociedade Pestalozzi de Jerônimo Monteiro, por seu procurador, Alfredo Angelo Cremaschi, em face do Acórdão TC
017/2018-Primeira Câmara, prolatado nos autos do
processo TC 3723/2014 (Tomada de Contas Especial
determinada com o ﬁm de apurar possíveis irregularidades na execução de despesas da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro entre os exercícios de 2009
a 2012).

Relator

Processos: 04454/2018-4, 03723/2014-2

1. DELIBERAÇÃO

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator:

UG: PMJM - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ACÓRDÃO

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

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

1.1. ATRIBUIR ao Pedido de Reexame EFEITO SUSPENSIVO, na forma dos artigos 408, §1º do Regimento Interno deste Tribunal c/c 166, §1º da Lei Complementar
nº. 621/2012
1.2. Dar ciência aos recorrentes do teor da presente

Interessado: FRANCISCO ALCEMIR ROSSETO, NEUZEDINO DOMINGOS DE SOUZA, JOSE ROBERTO BAPTISTA LOUVEM, RUY ROBERTO RIBEIRO, ALFREDO ANGELO CREMASCHI
Recorrente: KEYLA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA LOPES
www.tce.es.gov.br

O referido Acórdão TC 017/2018-Primeira Câmara possui o seguinte teor:
1. Acórdão

1.1. Preliminarmente, por declarar a prescrição da
pretensão punitiva deste Tribunal de Contas em relação aos fatos ocorridos anteriormente a 09 de agosTerça-feira, 9 de outubro de 2018
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to de 2012;
1.2. Manter a seguinte irregularidade, apontada na
Instrução Técnica Inicial 261/2017:
2.1 Desvios de Recursos Públicos
Base legal: Inobservância do art. 37, caput, da Constituição Federal (Princípios da Legalidade e Moralidade)
do art. 62 c/c art. 63 da Lei 4.320/64 e art. 10, incisos I,
IX, XII da Lei 8.429/92.
Responsáveis:
Francisco Alcemir Rosseto (EX Prefeito do Município de
Jerônimo Monteiro);
Ruy Roberto Ribeiro (Ex Secretário Municipal de Fazenda de Jerônimo Monteiro);
José Roberto Baptista Louvem (Assistente Administrativo e Ex - Chefe de Departamento – Tesouraria do Município de Jerônimo Monteiro);
Neuzedino Domingos de Souza (Presidente da Sociedade Pestalozzi de Jerônimo Monteiro); e
Keyla do Nascimento Oliveira Lopes (Secretária na Sociedade Pestalozzi de Jerônimo Monteiro).
1.3. Julgar IRREGULARES as contas dos senhores Francisco Alcemir Rosseto, Ruy Roberto Ribeiro e José Roberto Baptista Louvem, em razão do cometimento da
irregularidade presentiﬁcada no subitem 2.1 deste Voto, nos termos do art. 84, inciso III, letras “c”, “d” e “e”
da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhes multa
individual de R$ 3.000,00, com fulcro no art. 135, II,
da Lei Complementar 621/2012, além da consequente
condenação ao RESSARCIMENTO ao erário municipal
de Jerônimo Monteiro, de forma solidária, dos valores
mencionados na tabela a seguir::

RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS

SUBITENS/ IRREGULARIDADES

IMPORTÂNCIA A SER RESSARCIDA
R$
VRTE
2.1. Desvio de Re109.881,38 34.483,40
cursos Públicos

Francisco Alcemir Rosseto
Ex-Prefeito Municipal
Ruy Roberto Ribeiro
Ex-Secretário Municipal de Fazenda
José Roberto Baptista Louvem
Assistente Administrativo e ex-Secretário Municipal de Departamento
Francisco Alcemir Rosseto
2.1. Desvio de ReEx-Prefeito Municipal
cursos Públicos
Ruy Roberto Ribeiro
Ex-Secretário Municipal de Fazenda
José Roberto Baptista Louvem
Assistente Administrativo e ex-Secretário Municipal de Departamento
Neuzedino Domingos de Souza
Presidente da Sociedade Pestalozzi de Jerônimo Monteiro
Keyla do Nascimento Oliveira Lopes
Secretária da Sociedade Pestalozzi de Jerônimo Monteiro

8.689,56

1.5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

www.tce.es.gov.br

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro presente: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Presidente).
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Marco Antonio da
Silva (Em substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (Convocada).

2.726,99

1.4. Julgar IRREGULARES as contas dos senhores os senhores Neuzedino Domingos de Souza e Keyla do Nascimento
Oliveira Lopes, da irregularidade presentiﬁcada no subitem
2.1 deste Voto, nos termos do art. 84, inciso III, letras “c”,
“d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, condenando-os
ao RESSARCIMENTO ao erário municipal de Jerônimo Monteiro, solidariamente aos senhores Francisco Alcemir Rosseto, Ruy Roberto Ribeiro e José Roberto Baptista Louvem,
do total de 2.726,99 VRTE, não aplicando multa aos mesmos em razão da incidência da prescrição.
2. Unânime.

3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da 1ª
Câmara

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.
Após trâmites processuais os autos foram encaminhados a
área técnica e ao MPC onde sugerem o conhecimento do
presente recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade e quanto ao mérito pelo não provimento.
Considerando que o Acórdão atacada reconheceu a aplicação da prescrição da pretensão punitiva desta Corte de
Contas;
Considerando a Decisão Plenária TC 09/2018 de sobrestar
os processos em trâmite no âmbito do Tribunal de Contas
do Espírito Santo, relativamente à imposição de dano causado ao erário, com a prescrição da pretensão punitiva para as demais penalidades, até a publicação do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 852.475, o qual ﬁxou a tese: são imprescritíveis as
ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de
ato doloso tipiﬁcado na Lei de Improbidade Administrativa,
VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de DECISÃO que submeto à consideração.
Terça-feira, 9 de outubro de 2018
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RODRIGO COELHO DO CARMO

NESES, WALTER LUIZ CARDOSO

ção dos interessados.

Conselheiro Relator

Representante: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA

1. DELIBERAÇÃO

Procuradores: EGEU ANTONIO BISI (OAB: 6273-ES), NATALIA FIOROT CORADINI (OAB:17690-ES), RHAYZA FRANCA RODRIGUES DE SOUSA (OAB: 20351-ES), SARA VIEIRA
BRANDAO (OAB: 29853-ES), STEPHANNIE VANESSA DE LIMA ALVARENGA RAMOS (OAB: 25010-ES), TATIANA PETERLE DANGELO MOTTA (OAB: 17475-ES), TIAGO ROCON ZANETTI (OAB: 13753-ES, OAB: 370452-SP), ZANETTI ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ: 09.390.438/0001-06)

Pugnou pela concessão de medida cautelar para suspender,
de imediato, o certame licitatório e, ao ﬁnal, constatadas as
irregularidades, pela retiﬁcação as mesmas, com eventual
aplicação de penalidades aos responsáveis.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. SOBRESTAR o presente processo nos moldes da Decisão Plenária TC 09/2018.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/09/2018 – 33ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício da presidência), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sergio Manoel Nader
Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição) e João Luiz Cotta Lovatti.
5. Membro do Ministério Público: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No Exercício da Presidência
Decisão 02468/2018-7
Processos: 09080/2017-7, 08560/2017-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UGs: PMS - Prefeitura Municipal de Serra, SEOB - Secretaria
Municipal de Obras de Serra
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: JEFFERSON ZANDONADI, JOAO CARLOS ME-

REPRESENTAÇÃO – SOBRESTAMENTO – CIENTIFICAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS
Trata-se de Representação com pedido de concessão
de medida cautelar, apresentada pela empresa Vitorialuz Construções Ltda., noticiando a ocorrência de possíveis ilegalidades no âmbito das Concorrências Públicas n.º
15/2017 e 16/2017, da Prefeitura Municipal de Serra, cujo
objeto é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução e obra de melhoria, revitalização e ampliação do sistema de iluminação pública, sob a responsabilidade dos Srs. João Carlos Meneses (Secretário Municipal de Obras), Jeﬀerson Zandonadi (Presidente da CPL de
Obras e Serviços) e Walter Luiz Cardoso (Diretor do Departamento de Iluminação Pública).
A representante, em suma, questionou (i) a exigência ilegal
de qualiﬁcação técnica ao exigir a experiência anterior em
serviço de instalação de módulo transceptor remoto; (ii) o
sobrepreço na planilha de orçamento, em especial com relação ao equipamento módulo transceptor remoto, contendo cotação feita por empresa que não fornece este tipo de
equipamento; e (iii) o não parcelamento do objeto em mais
regiões (apenas em duas), de modo a restringir a participawww.tce.es.gov.br

Inicialmente, os autos forma remetido à análise técnica. A
Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia – SecexEngenharia, na Manifestação Técnica n.º
01661/2017-1, sugeriu o conhecimento da representação e
a concessão da tutela cautelar.
Considerando os termos da Manifestação Técnica n.º
01231/2017-9, elaborada nos autos do Processo TC
3260/2017, na qual a SecexEngenharia, analisando o mesmo tema e o mesmo procedimento licitatório, entendeu
pela inexistência de irregularidade no que diz respeito à exigência de comprovação e experiência anterior referente ao
serviço de instalação de módulo transceptor remoto, devolvi os autos para manifestação técnica consolidada.
Após nova manifestação técnica, por meio da Decisão Monocrática n.º 02051/2017-2, determinei a notiﬁcação dos
responsáveis para que apresentassem suas razões prévias
e juntassem cópia integral dos processos administrativos.
Prestadas as informações preliminares, os autos foram remetidos à análise técnica.
Instada a manifestar-se, a SecexEngenharia, nos termos da
Manifestação Técnica n.º 00688/2018-6, opinou pelo sobrestamento do feito pelo prazo 60 (sessenta) dias.
Submetido à apreciação do Ministério Público de Contas,
na Manifestação MCP n.º 00255/2018-1, de lavra do Procurador Luciano Vieira, o Parquet de Contas ratiﬁcou o opinamento técnico.
Analisados os fundamentos expostos pelo corpo técnico,
entendo por corroborar a sugestão elencada na ManifesTerça-feira, 9 de outubro de 2018
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tação Técnica n.º 00688/2018-6, concluindo pelo sobrestamento do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, deixando
para apreciar o pedido cautelar após o término do prazo.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 95, inciso I,
e 101, parágrafo único, da Lei Complementar n. 621/2012,
acompanhando a área técnica e o Ministério Público de
Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 31 de agosto de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. DELIBERAÇÃO
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as
razões expostas pela relatora, em:
1.1. SOBRESTAR o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da deliberação plenária neste sentido;
1.2. CIENTIFICAR o representante.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/09/2018 – 33ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício
da presidência), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sergio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora/em substituição) e João Luiz Cotta Lovatti.
5. Membro do Ministério Público: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No Exercício da Presidência

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 9 de outubro de 2018
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Atos da 1ª Câmara

rador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 5002/2017).

Outras Decisões - 1ª Câmara

Mediante o Voto do Relator 6731/2017 e o Acórdão TC
1430/2017 Plenário, as contas do senhor Gilton Luis Ferreira frente à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de Aracruz no exercício de 2016 foram
julgadas regulares, na forma do inciso I, do artigo 84 da
Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao
responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal.

1 a CÂMARA

COMPOSIÇÃO DA 1a CÂMARA

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões)
abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na
Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Decisão 02373/2018-5

Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Processo: 05525/2017-4
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

UG: SEMPLA - Secretaria de Planejamento, Orçamento e
Gestão de Aracruz
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Mediante o Despacho 44393/2018, a SEGEX sugere o arquivamento dos autos, nos termos do art. 330, incisos I e
IV do Regimento Interno.

Responsável: GILTON LUIS FERREIRA

É o relatório.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
ARQUIVAR

2 FUNDAMENTAÇÃO

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento
e Gestão de Aracruz referente ao exercício de 2016, sob a
responsabilidade do senhor Gilton Luis Ferreira.

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Nos termos da Certidão de Trânsito em Julgado
1135/2018, o Acórdão TC 1430/2017 Plenário transitou
em julgado em 20 de agosto de 2018.

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 645/2017
e a Instrução Técnica Conclusiva 4293/2017, concluindo
pela regularidade das contas no aspecto técnico-contábil.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procuwww.tce.es.gov.br

O Acórdão TC 1430/2017 Plenário exauriu o objetivo para o qual o presente processo foi constituído, prolatando
uma decisão deﬁnitiva.
Todavia, com bem ressaltado pela área técnica, o mencionado Acórdão silenciou quanto ao que dispõe o §1º
do art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o
qual o arquivamento de processo será determinado pelo
colegiado competente.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos o entendimento técnico, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de DECISÃO que submeto à
sua consideração.
Terça-feira, 9 de outubro de 2018
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SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. ARQUIVAR os presentes autos, nos termos do artigo
330, incisos I e IV do Regimento Interno.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/09/2018 – 31ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(convocado).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 02505/2018-4
Processo: 09789/2013-4
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Responsável: EDSON HENRIQUE PEREIRA, LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA, ANTONIO SURDINE, ANA CELIA
CAMPOS, RONALDO CARLOS DA SILVA, ROBERTO PEREIRA RADAELLI, MILTON MENDONCA FILHO
Terceiro interessado: FORTUNA GRANITOS DO BRASIL LTDA
Procurador: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES (OAB:
32448-BA, OAB: 7935-ES)
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONVERTIDA DE REPRESENTAÇÃO – SOBRESTAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação convertida em Tomada de Contas Especial (Decisão Preliminar TC 69/2015 ﬂs. 244-245) encaminhada a esta Corte pelo senhor Carlos Rubens da Silva, então Presidente da Câmara Municipal de Barra de São Francisco, em face dos senhores Edson Henrique Pereira, ex-Prefeito Municipal de Barra de
São Francisco (gestão 2004/2006), e Agenário Gomes Filho, Procurador Municipal de Barra de São Francisco, noticiando possíveis irregularidades na permuta irregular
de um bem imóvel público pertencente ao Município de
Barra de São Francisco, ocorrida no ano de 2006, mediante a qual imóvel público adquirido pelo Município teria
passado diretamente para o domínio do senhor Agenário Gomes Filho.
Mediante o Voto 1833/2014 (ﬂs. 45-50) e Decisão TC5271/2014 (ﬂs. 51), foi determinado à área técnica que
apurasse os indícios de irregularidades apontados na presente Representação por ocasião da próxima Fiscalização
Ordinária a ser realizada no Município de Barra de São
www.tce.es.gov.br

Francisco.
Em cumprimento ao Plano de Fiscalização nº 55/2015
(ﬂs. 54-56), a 6ª Secretaria de Controle Externo elaborou o Relatório de Auditoria de Denúncia RA-D 5/2015
(ﬂs. 57/83, com documentação de suporte às ﬂs. 84-225),
apontando indícios de irregularidades ensejadores de dano ao erário, os quais foram reunidos na Instrução Técnica Inicial 499/2015 (ﬂs. 227-230), sugerindo a citação
dos responsáveis para apresentação de esclarecimentos
e trazendo propostas subsidiárias de encaminhamento.
Votei no sentido de converter o processo em Tomada de
Contas Especial, face de indícios de dano ao erário, pela
citação dos agentes responsáveis, oitiva do terceiro interessado empresa Fortuna Granitos do Brasil Ltda. – EPP,
e notiﬁcação do Município de Barra de São Francisco, na
pessoa de seu representante legal, o Prefeito Municipal,
senhor Luciano Henrique Pereira (Voto 2220/2015 - Decisão Preliminar TC 69/2015).
Devidamente citados, os senhores Luciano Henrique Pereira, Milton Mendonça Filho, Roberto Pereira Radaelli
e Antônio Surdine apresentaram justiﬁcativas conforme
explicitado no Despacho de ﬂs. 418-419 da Secretaria Geral das Sessões. Tendo em vista que a Secretaria Geral das
Sessões informou a impossibilidade de se citar os senhores Edson Henrique Pereira e Ronaldo Carlos da Silva, foi
determinada sua citação por edital, de acordo com a Decisão Monocrática Preliminar DECM 62/2016 (ﬂs. 292293 - Edital de Citação 007/2016 - ﬂs. 294-295).
Conforme informação prestada pelo Núcleo de Controle de Documentos (ﬂs. 417) e pela Secretaria Geral das
Sessões no Despacho de ﬂs. 418/419, o prazo para apresentação de justiﬁcativas venceu em 28/03/2016, sem
que os senhores Ana Célia Campos - Termo de Citação
Terça-feira, 9 de outubro de 2018
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2103/2015; Edson Henrique Pereira - Edital de Citação
007/2016 e Ronaldo Carlos da Silva - Edital de Citação
007/2016; juntassem aos autos qualquer justiﬁcativa.
Veriﬁcado o cumprimento da garantia processual do direito ao contraditório e à ampla defesa, que não compareceram aos autos no prazo legal demonstrando inércia processual, decidi pela REVELIA da senhora Ana Célia
Campos e dos senhores Edson Henrique Pereira e Ronaldo Carlos da Silva, com fulcro no art. 65, da Lei Complementar nº. 621/2012 c/c o art. 361 da Resolução TC nº
261/2013, na Decisão Monocrática 612/2016.
Em seguida, a área técnica elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 556/2017, onde conclui pela irregularidade das contas dos responsáveis.
Segue Parecer 950/2017 do Ministério Público de Contas, da lavra do Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, no mesmo sentido.
Foram os autos levados à deliberação plenária na sessão
ordinária do dia 14 de novembro de 2017, quando o colegiado decidiu por negar exequibilidade à Lei Municipal
n° 06/2006, por ofensa ao artigo 32, caput da CE, conforme Acórdão 1409/2017.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, veriﬁco que o feito se encontra devidamente instruído, o que resultaria na
aptidão para imediato julgamento, porém, considerando
o teor da instrução processual que aponta a existência de
dano ao erário ensejando, portanto, o ressarcimento aos
cofres públicos e ainda o reconhecimento pelo Ministério
Público de Contas da ocorrência do fenômeno prescricional, razão pela qual ﬁca afastado o cabimento de multa
em razão da irregularidade mantida.

Considerando a recente decisão do Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 852475, com repercussão geral reconhecida, entendendo pela imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de ato doloso de
improbidade administrativa.
Considerando, por derradeiro, determinação Decisão
Plenária nº 09/2018 desta Corte, que deliberou pelo sobrestamento dos processos abarcados pela matéria em
comento, até a publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, e tendo em conta a motivação aqui expendida,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
minuta de deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo relator, por:
1.1. SOBRESTAR os presentes autos na Secretaria Geral
das Sessões, restando prejudicada sua análise de mérito até a publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 852475, com repercussão geral reconhecida, onde a Corte Suprema entendeu pela imprescritibilidade de ações de ressarcimento
de danos ao erário decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/09/2018 – 31ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
www.tce.es.gov.br

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(convocado).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 02506/2018-9
Processo: 01353/2017-3
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida
Exercício: 2011
UG: CMCI - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: JULIO CESAR FERRARE CECOTTI, ARACI ALMEIDA FERNANDES DE SOUZA, OZANI GOMES DE MATOS
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – EXERCÍCIO DE 2011 –
SOBRESTAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial (convertida de Fiscalização Auditoria) levada a efeito na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do
senhor Júlio César Ferrare Cecotti, Presidente do Poder
Terça-feira, 9 de outubro de 2018
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Legislativo à época, e das servidoras públicas, senhoras
Araci Almeida Fernandes Souza e Ozani Gomes de Matos
Picoli, nos termos do item 8 do Acórdão TC 743/2016 Plenário (Processo TC 2280/2012), que determinou a autuação em apartado do item relativo ao pagamento indevido de gratiﬁcação, para proporcionar o exercício ao direito do contraditório e da ampla defesa, ante a possível
condenação de dano ao erário.
Na conclusão do Acórdão TC 734/2016 (Processo TC
2280/2012), assim restou decidido:
8. Apartar dos presentes autos o item relativo ao pagamento indevido às servidoras Araci Almeida Fernandes
Souza e Ozani Gomes de Matos Picoli pelo recebimento indevido de gratiﬁcação de participação em comissão
de licitação após o encerramento de sua participação na
mesma, para proporcionar às mesmas o exercício ao direito do contraditório e da ampla defesa, em solidariedade ao presidente da Câmara Municipal, senhor Júlio César Ferrare Cecotti;
9. Determinar ao atual presidente da Câmara Municipal
de Cachoeiro de Itapemirim que apenas realize ﬁxação
ou a alteração da remuneração de qualquer cargo, emprego ou função pública mediante lei especíﬁca, observada a iniciativa em cada caso;
Inicialmente, a área técnica elaborou a Instrução Técnica Inicial 187/2017, na qual apontou o seguinte indício
de irregularidade:
II.2 Concessão de gratiﬁcação sem amparo legal: irregularidade do pagamento da gratiﬁcação prevista na Resolução Nº 183/2008 a servidoras que não mais exerciam a
função junto da Comissão Permanente de Licitação
Base legal: Art. 37, I e X, da CF/88, c/c art. 135 do Esta-

tuto dos Servidores Públicos de Cachoeiro de Itapemirim
Responsáveis:
Júlio César Ferrare Cecotti (ex-Presidente da Câmara responsável solidário)
Araci Almeida Fernandes Souza
Ozani Gomes de Matos Picoli
Nesse sentido, foram exarados o Voto 1924/2017 e a
Decisão 1297/2017, convertendo o feito em Tomada de
Contas Especial e determinando a citação das senhoras
Araci Almeida Fernandes Souza e Ozani Gomes de Matos Picoli para apresentação de razões de defesa e a notiﬁcação do senhor ex-Presidente do Poder Legislativo, Júlio César Ferrare Cecotti, em face da responsabilidade solidária, deixando de citá-lo por este já haver exercitado o
direito de defesa com juntada de documentos no bojo do
Processo TC 2280/2012 (APENSOS: TC-2684/2012.
Devidamente citadas, as responsáveis apresentaram razões de defesa (Defesa / Justiﬁcativa 351/2017).
Os autos foram encaminhados à Secex Previdência, a
qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 5098/2017,
concluindo por acolher, em parte, as razões de justiﬁcativas, a ﬁm de afastar a irregularidade no recebimento da
gratiﬁcação no período de março a maio de 2011 e manter a irregularidade no período compreendido entre junho e dezembro de 2011.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 5702/2017).
Mediante o Voto Preliminar 1013/2018 e Decisão TC
585/2018 Primeira Câmara, decidiu-se pela notiﬁcação
www.tce.es.gov.br

dos responsáveis para que promovessem a liquidação do
débito no prazo de 30 dias, hipótese em que esse Tribunal julgaria as contas regulares com ressalva, na forma do
art. 87, §2º da Lei Complementar 621/2012.
Conforme certiﬁcado pelo Núcleo de Controle de Documentos no Despacho 22427/2018 e pela Secretaria Geral das Sessões no Despacho 22066/2018, o prazo concedido aos responsáveis se encerrou em 04/05/2018, sem
que tivesse sido apresentada qualquer documentação.
Nesse sentido, o Ministério Público de Contas exarou
o Parecer 2477/2018, reiterando os termos do Parecer
5702/2017 pela rejeição das contas e aplicação de multa.
Em seguida, tendo veriﬁcado que a ocorrência do pagamento da gratiﬁcação indevida deu-se no exercício de
2011 e que a Instrução Técnica Inicial 187/2017 datada
de março de 2017, encaminhei os autos para manifestação do Órgão Ministerial quanto à possível ocorrência de
prescrição.
Mediante o Parecer 2517/2018, da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, o Ministério Público de Contas pugnou pelo reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva, ressaltando que esta não alcança a veriﬁcação da ocorrência de prejuízo ao
erário.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, veriﬁco que o feito encontra-se devidamente instruído, o que resultaria
na aptidão para imediato julgamento, porém, considerando o teor da instrução processual que aponta a existência de dano ao erário ensejando, portanto o ressarcimento aos cofres públicos e ainda o reconhecimento peTerça-feira, 9 de outubro de 2018
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lo Ministério Público de Contas da ocorrência do fenômeno prescricional razão pela qual ﬁca afastado o cabimento de multa em razão da irregularidade mantida.

2. Unânime.

Considerando a recente decisão do Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 852475, com repercussão geral reconhecida, entendendo pela imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de ato doloso de
improbidade administrativa.

4. Especiﬁcação do quórum:

Considerando, por derradeiro, Decisão Plenária nº
09/2018 desta Corte, que deliberou pelo sobrestamento
dos processos abarcados pela matéria em comento, até a
publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e tendo
em conta a motivação aqui expendida, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de deliberação que submeto à sua consideração.

3. Data da Sessão: 19/09/2018 – 31ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(convocado).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.

Anual (Ordenador) da Prefeitura Municipal de Anchieta,
referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do
senhor Marcus Vinicius Doelinger Assad.
Inicialmente foi elaborado o Relatório Técnico 638/2017,
apontando indicativos de irregularidades, que foram consubstanciados na Instrução Técnica Inicial 1124/2017,
sugerindo a citação do senhor Marcus Vinicius Doelinger
Assad para apresentação de suas alegações de defesa,
como se demonstra a seguir:
Responsável

Itens
Subitens

Achados

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente

3.2.2

Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos
inventários de bens. Fundamentação legal: arts.
94 a 96 da Lei 4.320/64

Decisão 02507/2018-3

3.3.1

Realização de despesa sem prévio empenho.
Fundamentação legal: Lei nº 4.320/64, art. 60.

3.3.2

Despesa realizada com desvio de ﬁnalidade. Lei
Complementar nº 101/2000, art. 8º, parágrafo
único.

3.3.3

Realização de despesa sem previsão em lei
especíﬁca. Fundamentação legal: CRFB/88, art.
37, caput.

Processo: 05100/2017-3

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Relator

Exercício: 2016

1. DELIBERAÇÃO

UG: PMA - Prefeitura Municipal de Anchieta

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

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

1.1. SOBRESTAR os presentes autos na Secretaria Geral
das Sessões, restando prejudicada sua análise de mérito até a publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 852475, com repercussão geral reconhecida, onde a Corte Suprema entendeu pela imprescritibilidade de ações de ressarcimento
de danos ao erário decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONTAS DE GESTÃO
– EXERCÍCIO DE 2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA -– SOBRESTAR

Marcus Vinicius 3.4.2.1
Doelinger Assad

Responsável: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD
Procuradores: LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
www.tce.es.gov.br

Ausência de recolhimento de contribuição
patronal (RGPS e RPPS). Fundamentação legal:
Arts. 40 e 195, inciso I da Constituição Federal.

3.4.2.2

Ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias do RGPS retidas de serviços
de terceiros, produtor rural e autônomos.
Fundamentação legal: Arts. 40, 149, § 1º e 195,
inciso II da Constituição Federal.

3.6.1

Divergência entre os saldos das contas contábeis
da dívida ativa do Balanço Patrimonial e do
Demonstrativo da Dívida Ativa. Art. 93 da Lei
4320/64.

3.6.2.1

Baixo desempenho na cobrança de créditos
inscritos em da dívida ativa. Fundamentação
legal: arts. 1º, § 1º, 12 e 13 da Lei Complementar
101/2000.

Regularmente citado, o responsável anexou aos autos
suas justiﬁcativas e documentos (Resposta de ComuniTerça-feira, 9 de outubro de 2018
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cação 72/2018).
A documentação encaminhada foi analisada pela Secex
Contas, a qual concluiu na Instrução Técnica Conclusiva
1499/2018 pelo afastamento da inconsistência relativa
ao item 3.6.2.1 do Relatório Técnico 59/2017, e pela irregularidade das contas em razão da manutenção das irregularidades apontadas nos itens 3.2.2, 3.4.2.1, 3.4.2.2,
3.6.1 todos do Relatório Técnico 638/2017.
Quanto aos itens 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3 constatou-se que
não há nos autos documentos que permitam uma melhor avaliação sobre os fatos narrados, em consequência propõe:
- Determinar ao gestor atual a adoção de procedimentos administrativos de cobrança extrajudicial de títulos
executivos;
- Determinar ao gestor atual a adoção de procedimentos
administrativos para a apuração de responsabilidade pelos atrasos no pagamento de contribuições previdenciárias devidas ao RGPS;
- Formação de autos apartados para apuração dos três
itens arrolados, notiﬁcando-se a controladoria do município, bem como o atual ordenador de despesas para
que encaminhem:
Processos de contratação, de aditivos e de pagamentos relacionados à nota de lançamento contábil manual 033/2016, do contrato 096/2014, subscrito com a empresa Start Tech;
Processo Administrativo nº. 3.104/2017, acompanhados
dos comprovantes de transferências de recursos às contas de despesas gerais e, se houver, da respectiva reposição dos valores às contas vinculadas;
Processo Adm. nº. 4967/2017, acompanhado da Lei

680/2011, da Lei Complementar 27/2012, do Decreto
Legislativo 5384/2016 e dos comprovantes de pagamentos aos membros das mencionadas comissões.
Nos mesmos moldes o Ministério Público de Contas no
Parecer 1922/2018, da lavra do Procurador de Contas
Luis Henrique Anastácio da Silva

cessuais e legais, e tendo em conta a motivação aqui expendida, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte minuta de deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

É o relatório.

1. DELIBERAÇÃO

2 FUNDAMENTAÇÃO

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

Compulsando acuradamente os autos, veriﬁco que o feito encontra-se devidamente instruído, o que resultaria
na aptidão para imediato julgamento, porém, considerando a natureza do processo: Prestação de Contas de
Prefeito Ordenador e a instrução nele contida, no sentido de propor o julgamento pela irregularidade das contas, devemos nos acautelar e tecer as considerações
abaixo, haja vista as recentes discussões acerca do julgamento das contas de gestão do Chefe do Poder Executivo.
Não obstante o tema já ter sido objeto de orientação da
ATRICON, conforme Resolução nº 01/2018, que contém
recomendações para ﬁns de aplicação, no âmbito dos
Tribunais de Contas, da tese jurídica de repercussão geral editada pelo STF, em sede do RE 848.826/DF quanto
às competências institucionais do Tribunal de Contas, no
que se refere ao julgamento das contas do Prefeito ordenador de despesas, a matéria ainda se encontra em análise neste Tribunal.
Assim, em cumprimento à decisão do colegiado desta
Corte que determinou o sobrestamento do feito, nos casos onde haja a possibilidade de repercussão para ﬁns
de aplicação da lei ﬁcha limpa, até o posicionamento em
deﬁnitivo desta Corte, obedecidos todos os trâmites prowww.tce.es.gov.br

1.1. SOBRESTAR os presentes autos na Secretaria Geral
das Sessões, restando prejudicada sua análise de mérito até o posicionamento em deﬁnitivo desta Corte acerca da RESOLUÇÃO da ATRICON sobre o alcance e aplicação no âmbito dos Tribunais de Contas, da tese jurídica de repercussão geral editada pelo STF, em sede do
RE 848.826/DF
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/09/2018 – 31ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(convocado).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Terça-feira, 9 de outubro de 2018
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Presidente
Decisão 02508/2018-8
Processo: 05187/2017-4
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Sooretama
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: ESMAEL NUNES LOUREIRO, ALESSANDRO
BROEDEL TOREZANI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONTAS DE GESTÃO
EXERCÍCIO DE 2016 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA – SOBRESTAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual (Ordenador) da Prefeitura Municipal de Sooretama, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Esmael Nunes Loureiro.
Inicialmente foi elaborado o Relatório Técnico
1099/2017, apontando indicativos de irregularidades,
que foram consubstanciados na Instrução Técnica Inicial
1558/2017, sugerindo a citação dos senhores Esmael
Nunes Loureiro e Alessandro Broedel Torezani para apresentação de alegações de defesa, como se demonstra a
seguir, na forma da Decisão Monocrática 1989/2017:
Descrição do achado
3.2.1 Inconsistência entre os registros contábeis e
bancários relativos às disponibilidades Financeiras.
Base legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo
164 da CRFB/88

Responsáveis
Esmael Nunes Loureiro e
Alessandro Broedel Torezani

3.2.2.1 Divergência entre registros físicos e contábeis relativos aos bens em almoxarifado. Base Legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei 4.320/64,
arts. 94 e 96.
3.3.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual. Base Legal: (art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES,
art 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.)
3.4.2.1 Liquidação e recolhimento da contribuição
previdenciária dos servidores relativa ao Regime
Geral de Previdência Social (RGPS) a menor que o
retido. Base legal: Arts. 37 e 195, inciso II, da Constituição Federal/1988; art. 30, inciso I, alíneas “a”,
da Lei Federal nº 8.212/1991.
3.4.2.2 Ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias retidas de terceiros e dos segurados
do RGPS. Base legal: Art. 15, inciso I e art. 30, inciso
I, alínea “a” e “b” da Lei Federal 8.212/91; Arts. 40
e 195, inciso II da Constituição Federal.
3.4.2.3 Liquidação e pagamento de contribuição
previdenciária patronal relativa ao Regime Geral
de Previdência Social (RGPS) a menor que o devido. Base legal: Art. 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/1991.
3.5.1 Divergência entre os saldos das contas contábeis da dívida ativa do Balanço Patrimonial e do
Demonstrativo da Dívida Ativa. Base Legal: Anexo I
da IN 34/2015 do TCEES e artigos 85 e 89 da Lei
4.320/1964.
3.6.2 Evidências da não adoção de medidas necessárias e suﬁcientes à arrecadação dos valores inscritos em dívida ativa. Base legal: Arts. 1°, § 1°, 12, 13
e 14 da Lei Complementar 101/2000; artigo 85 da
Lei Federal 4.320/1964.

Esmael Nunes Loureiro e
Alessandro Broedel Torezani
Esmael Nunes Loureiro e
Alessandro Broedel Torezani

Esmael Nunes Loureiro

Esmael Nunes Loureiro

Esmael Nunes Loureiro

Esmael Nunes Loureiro e
Alessandro Broedel Torezani

Esmael Nunes Loureiro

Regularmente citados, os responsáveis anexaram aos
autos suas justiﬁcativas e documentos.
A documentação encaminhada foi analisada pela Secex
Contas, a qual concluiu na Instrução Técnica Conclusiva
2925/2018 pela irregularidade das contas.
Nos mesmos moldes o Ministério Público de Contas no
Parecer 3661/2018, da lavra do Procurador de Contas
Heron Carlos Gomes de Oliveira.
É o relatório.

2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, veriﬁco que o feito encontra-se devidamente instruído, o que resultaria
na aptidão para imediato julgamento, porém, considerando a natureza do processo: Prestação de Contas de
Prefeito Ordenador e a instrução nele contida, no sentido de propor o julgamento pela irregularidade das contas, devemos nos acautelar e tecer as considerações
abaixo, haja vista as recentes discussões acerca do julgamento das contas de gestão do Chefe do Poder Executivo.
Não obstante o tema já ter sido objeto de orientação da
ATRICON, conforme Resolução nº 01/2018, que contém
recomendações para ﬁns de aplicação, no âmbito dos
Tribunais de Contas, da tese jurídica de repercussão geral editada pelo STF, em sede do RE 848.826/DF quanto
às competências institucionais do Tribunal de Contas, no
que se refere ao julgamento das contas do Prefeito ordenador de despesas, a matéria ainda se encontra em análise neste Tribunal.
Assim, em cumprimento à decisão do colegiado desta
Corte que determinou o sobrestamento do feito, nos casos onde haja a possibilidade de repercussão para ﬁns
de aplicação da lei ﬁcha limpa, até o posicionamento em
deﬁnitivo desta Corte, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e tendo em conta a motivação aqui expendida, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte minuta de deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DELIBERAÇÃO

www.tce.es.gov.br
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo relator, por:
1.1. SOBRESTAR os presentes autos na Secretaria Geral
das Sessões, restando prejudicada sua análise de mérito até o posicionamento em deﬁnitivo desta Corte acerca da RESOLUÇÃO da ATRICON sobre o alcance e aplicação no âmbito dos Tribunais de Contas, da tese jurídica
de repercussão geral editada pelo STF, em sede do RE
848.826/DF.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/09/2018 – 31ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna De Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(convocado).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 02509/2018-2
Processo: 05162/2017-4
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Muniz Freire

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: PAULO FERNANDO MIGNONE
Procuradores: AMERICO SOARES MIGNONE (OAB:
12360-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES)
Prestação de Contas Anual – CONTAS DE GESTÃO – prefeitura municipal de muniz freire - EXERCÍCIO DE 2016
– sobrestar
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1- RELATÓRIO

Descrição do achado

Responsável Proposta de encaminhamento
3.2.2 Divergência entre o saldo Paulo
Fer- CITAÇÃO
contábil dos demonstrativos contá- nando Migbeis e o valor do inventário de bens none
em almoxarifado. Fundamentação
legal: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64
3.4.1.1 Recolhimento da contribuição patronal em valor menor que
o devido. Fundamentação legal:
Arts. 40 e 195, inciso I da Constituição Federal.

tados os seguintes indicativos de irregularidade.

Devidamente citado, e após o gestor apresentar sua defesa, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC
1046/2018, opinando no sentido de que este Egrégio
Tribunal de Contas julgue IRREGULARES a prestação de
contas anual do Senhor Paulo Fernando Mignone, ordenador de despesas no exercício ﬁnanceiro de 2016, conforme se transcreve:

5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, reﬂetiu a atu-

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Muniz Freire (Gestão), exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC
297/2016 e alterações posteriores.

Tratam os presentes autos das contas anuais apresentadas pelo Senhor Paulo Fernando Mignone, ordenador de
despesas no exercício de suas funções administrativas de
Prefeito do município de Muniz Freire, exercício de 2016.
Nos termos do Relatório Técnico 905/2017 foram apon-

ação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas na Prefeitura Municipal de Muniz Freire.
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.
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:
www.tce.es.gov.br

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, vimos opinar no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULARES a prestação de contas anual do Senhor Paulo Fernando Mignone, ordenador de despesas no exercício ﬁnanceiro de 2016, na forma do art. 84 da Lei Complementar
621/2012, em face da manutenção do seguinte indicativo de irregularidade:
2.2 Recolhimento da contribuição patronal em valor
Terça-feira, 9 de outubro de 2018
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menor que o devido (item 3.4.1.1 do RT 905/2017 e 2.2
desta Instrução);
Por ﬁm, cumpre-nos registrar que o gestor requereu o
direito à sustentação oral quando do julgamento deste
processo.
Vitória/ES, 26 de março de 2018.
JOSÉ ANTONIO GRAMELICH
Auditor de Controle Externo
Matrícula: 202.871
Por sua vez, o Ministério Público de Contas por meio de
parecer da lavra do eminente Procurador, Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, acompanhou o entendimento
da área técnica desta Corte de Contas, nos seguintes termos:
(...)
Isto posto, o Ministério Público de Contas anui ao posicionamento da área técnica constante da Instrução Técnica Conclusiva 01046/2018-8.
Requer, outrossim:
1. determinar ao atual Controlador-Geral do Município
de Muniz Freire que:
1.1. instaure Tomada de Contas Especial, para apuração
e quantiﬁcação do dano, bem como identiﬁcação dos
responsáveis, a ﬁm de apurar a totalidade dos encargos
ﬁnanceiros incidentes sobre o recolhimento em atraso
das parcelas devidas referentes às contribuições previdenciárias, e o ressarcimento aos cofres públicos, com
fulcro no artigo 83, §1º, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer em responsabilidade solidária, informando, ainda,
outros dados exigidos pela Instrução Normativa TC nº

32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo de 90
(noventa) dias, na forma do art. 14 da referida IN;

nador de despesas, a matéria ainda se encontra em análise neste Tribunal.

Vitória, 8 de outubro de 2018.

Assim, em cumprimento à decisão do colegiado desta
Corte que determinou o sobrestamento do feito, nos casos onde haja a possibilidade de repercussão para ﬁns
de aplicação da lei ﬁcha limpa, até o posicionamento em
deﬁnitivo desta Corte, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e tendo em conta a motivação aqui expendida, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte minuta de deliberação que submeto à sua consideração.

LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Procurador de Contas

Relator

É o relatório.

1. DELIBERAÇÃO

2- FUNDAMENTAÇÃO

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

1.2. comunique a esta Corte de Contas a Instauração
de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC
32/2014 e, acaso conﬁrmado o prejuízo, providencie sua
devolução ao erário do município, nos termos dos arts.
152 e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;

Compulsando acuradamente os autos, veriﬁco que o feito encontra-se devidamente instruído, o que resultaria
na aptidão para imediato julgamento, porém, considerando a natureza do processo: Prestação de Contas de
Prefeito Ordenador e a instrução nele contida, no sentido de propor o julgamento pela irregularidade das contas, devemos nos acautelar e tecer as considerações
abaixo, haja vista as recentes discussões acerca do julgamento das contas de gestão do Chefe do Poder Executivo.
Não obstante o tema já ter sido objeto de orientação da
ATRICON, conforme Resolução nº 01/2018, que contém
recomendações para ﬁns de aplicação, no âmbito dos
Tribunais de Contas, da tese jurídica de repercussão geral editada pelo STF, em sede do RE 848.826/DF quanto
às competências institucionais do Tribunal de Contas, no
que se refere ao julgamento das contas do Prefeito ordewww.tce.es.gov.br

1.1. SOBRESTAR os presentes autos na Secretaria Geral
das Sessões, restando prejudicada sua análise de mérito até o posicionamento em deﬁnitivo desta Corte acerca da RESOLUÇÃO da ATRICON sobre o alcance e aplicação no âmbito dos Tribunais de Contas, da tese jurídica de repercussão geral editada pelo STF, em sede do
RE 848.826/DF
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/09/2018 – 31ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias ChaTerça-feira, 9 de outubro de 2018
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moun;

A área técnica realizou a análise da Prestação de Con-

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovat-

tas e anexos por meio do Relatório Técnico 967/2017,

ti (convocado).

no qual constatou indícios de irregularidades aponta-

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 02510/2018-5
Processo: 05690/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: PMPC - Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: ANTONIO WILSON FIOROT, BRUNO TEOFILO ARAUJO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONTAS DE GESTÃO
EXERCÍCIO DE 2016 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO – SOBRESTAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Pedro Canário, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
do senhor Antônio Wilson Fiorot – ex-Prefeito Municipal.

dos na Instrução Técnica Inicial 1411/2017, com propositura de citação dos responsáveis, em razão dos
seguintes indícios de irregularidades, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 1767/2017:
Descrição do achado
2.1 Descumprimento do prazo de envio da prestação de contas. Fundamentação legal: art. 139,
Resolução TC 261/2013.
3.2.2 Divergência entre o saldo dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de
bens. Fundamentação legal: arts. 94 a 96 da Lei
4.320/64.
3.3.1 Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do controle
interno sobre a Prestação de Contas Anual. Fundamentação legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do
RITCEES, art 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
3.4.1 Resumo anual da folha de pagamento dos
servidores vinculados ao RGPS a ao RPPS apresenta informações incompletas. Fundamentação
legal: Instrução Normativa 34/2015.
3.4.2 Ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias retidas dos segurados do RGPS.
Fundamentação legal: Arts. 40, 149, § 1º e 195,
inciso II da Constituição Federal.
3.4.3 Ausência de movimentação e acúmulo de
saldo de contas de ativo realizável e passivo ﬂutuante. Fundamentação legal: Arts. 85, 87, 88,
89, 93, 101 e 105 da Lei 4.320/64.
3.4.4 Ausência de repasse do imposto de renda retido na fonte à Prefeitura Fundamentação
legal: Art. 158, inciso I, da Constituição Federal/1988; e artigos 85, 89, 91, 92, 93, 101, 103 e
105 da Lei 4.320/64.
www.tce.es.gov.br

Responsável
Bruno Teóﬁlo Araújo
Antonio
Wilson Fiorot
Antonio
Wilson Fiorot

3.6.1 Divergência entre os saldos das contas contábeis da dívida ativa do Balanço Patrimonial e
do Demonstrativo da Dívida Ativa. Fundamentação legal: arts. 39 e 89 da Lei 4320/64.
3.6.2.1 Baixo desempenho na cobrança de créditos inscritos em dívida ativa. Fundamentação
legal: arts. 1º, § 1º, 12 e 13 da Lei Complementar 101/2000.

Antonio
Wilson Fiorot
Antonio
Wilson Fiorot

Foram os responsáveis Srs. Antônio Wilson Fiorot e
Bruno Teófilo Araújo devidamente citados, na forma
dos Termos de Citação 2258/2017 e 2259/2017 respectivamente, e Certidões 379/2018 e 455/2018.
A contrafé do Termo de Citação 2258/2017 foi juntada aos autos na data de 19/02/2018, e do Termo de
Citação 2259/2017 na data de 28/02/2018.
Na data de 19/03/2018 o Sr. Antônio Wilson Fiorot
protocolou a Petição Intercorrente 498/2018 solicitando prorrogação de prazo para apresentação de
justificativas. Neguei a prorrogação requerida na for-

Antonio
Wilson Fiorot
Antonio
Wilson Fiorot

ma da Decisão Monocrática 878/2018 e encaminhei
para análise técnica.
A documentação foi analisada pela Secex Contas,
a qual concluiu na Instrução Técnica Conclusiva
2545/2018, onde conclui pelo julgamento pela irregularidade das contas apresentadas de responsabilidade do Sr. Antônio Wilson Fiorot, e cominação de

Antonio
Wilson Fiorot

multa ao Sr. Bruno Teófilo Araújo, pelo descumpri-

Antonio
Wilson Fiorot

blico de Contas, em nova manifestação da lavra do

mento do prazo para encaminhamento da PCA.
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério PúExcelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira, no Parecer do Ministério Público de Contas
Terça-feira, 9 de outubro de 2018
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3026/2018.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

É o relatório.

Relator

2 Fundamentação

1. DELIBERAÇÃO

Compulsando acuradamente os autos, verifico que
o feito encontra-se devidamente instruído, o que resultaria na aptidão para imediato julgamento, porém,
considerando a natureza do processo: Prestação de
Contas de Prefeito Ordenador e a instrução nele contida, no sentido de propor o julgamento pela irregularidade das contas, devemos nos acautelar e tecer as
considerações abaixo, haja vista as recentes discussões acerca do julgamento das contas de gestão do
Chefe do Poder Executivo.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM

Não obstante o tema já ter sido objeto de orientação da ATRICON, conforme Resolução nº 01/2018,
que contém recomendações para fins de aplicação,
no âmbito dos Tribunais de Contas, da tese jurídica
de repercussão geral editada pelo STF, em sede do
RE 848.826/DF quanto às competências institucionais
do Tribunal de Contas, no que se refere ao julgamento das contas do Prefeito ordenador de despesas, a
matéria ainda se encontra em análise neste Tribunal.

sede do RE 848.826/DF

Assim, em cumprimento à decisão do colegiado desta
Corte que determinou o sobrestamento do feito, nos
casos onde haja a possibilidade de repercussão para
fins de aplicação da lei ficha limpa, até o posicionamento em definitivo desta Corte, obedecidos todos
os trâmites processuais e legais, e tendo em conta a
motivação aqui expendida, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de deliberação
que submeto à sua consideração.

os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. SOBRESTAR os presentes autos na Secretaria Geral das Sessões, restando prejudicada sua análise de
mérito até o posicionamento em definitivo desta Corte acerca da RESOLUÇÃO da ATRICON sobre o alcance
e aplicação no âmbito dos Tribunais de Contas, da tese jurídica de repercussão geral editada pelo STF, em
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/09/2018 – 31ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

www.tce.es.gov.br
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

Outras Decisões - 2ª Câmara
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se
os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
COMPOSIÇÃO DA 2a CÂMARA
Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente
Domingos Augusto Taufner
Rodrigo Coelho do Carmo

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

Decisão 02502/2018-1
Processo: 03757/2015-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: IPRESI - Instituto de Previdência Dos Servidores do
Município de Ibiraçu
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: SUELLEN CONTE MARTINS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
– EXERCÍCIO DE 2014 – REABERTURA DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL – CITAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
VOTO DO RELATOR
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI.
RELATÓRIO.

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Ibiraçu – IPRESI, relativa ao exercício de 2014, sob
a responsabilidade da Sra. Suellen Conte Martins – Diretora Presidente.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte foram
www.tce.es.gov.br

analisadas pela Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal – SecexPrevidência, que expediu o Relatório Técnico 502/2016-1 (FLS. 16/38) evidenciando procedimentos irregulares e opinando pela convocação da
responsável para apresentação de justiﬁcativas quanto
aos achados detectados, como segue:
Descrição do achado

Proposta de
encaminhamento
3.1.1.1 Acúmulo de saldo de conta na dívida ﬂutuan- S u e l l e n Citação
te.
Conte MarBase Legal: Lei 4320/64, arts. 85, 88, 89, 93, 101 a tins
105.
3.3.1.1 Ausência de equilíbrio atuarial do regime pró- S u e l l e n Citação
prio de previdência apurado na avaliação atuarial Conte Martins
anual.
Base legal: art. 40, caput da Constituição Federal, art.
1º da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
3.3.2.1 Provisão matemática previdenciária contabili- S u e l l e n Citação
zada indevidamente.
Conte MarBase legal: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal nº. tins
4.320/64; Lei Federal n. 9.717/1998, art. 1º, inciso I;
Portaria MPS 403/2008, art. 17.
3.3.3.1. Propor plano de amortização do déﬁcit atua- S u e l l e n Citação
rial para o período de 2012 a 2045, com alíquota su- Conte Marplementar de até 42,84% sem demonstrar a sua com- tins
patibilidade com a capacidade ﬁnanceira e orçamentária do município e com os limites de gastos com
pessoal estabelecido na LRF, para o período compreendido.
Base Legal: art. 40, caput da Constituição Federal, art.
1º da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 1º, §1º, 19, inciso III e 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 19,
§ 2º da Portaria MPS nº. 403/2008.
3.3.3.2 Ausência de previsão/registro do plano de S u e l l e n Citação
amortização e de contribuições de aposentados e Conte Marpensionistas na provisão matemática previdenciária. tins
Base legal: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal
n. 4.320/64; Lei Federal nº 9.717/1998, art. 1º, inciso I; Portaria MPS 403/2008, art. 17.
3.4.1.1 Realização de gastos com despesas adminis- S u e l l e n Citação
Conte Martrativas do RPPS acima do limite legal.
Base Legal: art. 1º, inciso III, art. 6º, inciso VIII da Lei tins
Federal nº. 9.717/98 e arts. 13 e 15 da Portaria MPS
nº. 402/2008.

Terça-feira, 9 de outubro de 2018
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3.5.1.1 Ausência de recolhimento de contribuição patronal ao RPPS
Base legal: arts. 40, caput, art. 149, § 1° da Constituição Federal e art. 2º da Lei Federal nº. 9.717/98.
3.5.1.2 Recolhimento de contribuição retida do servidor em valor divergente ao registrado em folha de
pagamento.
Base legal: Art. 62, 63, § 1º, inciso I e II, da Lei
4.320/64
3.6.1 Existência de registro no Balanço patrimonial de
Dívida Ativa Tributária no valor de R$ 996.299,55 e Dívida Ativa Não Tributária no valor de R$ 738.162,58
sem atualização no exercício.
Base Legal: art. 85, 89, 100 e 105 da Lei 4320/64 e Princípio da Competência (Resolução CFC nº. 750/1993,
nº. 1.111/2007 alterada pela nº. 1.367/2011)

S u e l l e n Citação
Conte Martins
S u e l l e n Citação
Conte Martins

S u e l l e n Citação
Conte Martins

Os indícios de irregularidades apontados, e também
assinalados na Instrução Técnica Inicial 1133/2016-7
(FLS. 39/40), propiciaram a citação (Termo de Citação
50166/2016-4 (ﬂ. 44) de 25/1/2017 - contrafé juntada
aos autos em 23/2/2017 (ﬂ. 70) da Sra. Suellen Conte
Martins para apresentação de documentos e justiﬁcativas, determinada monocraticamente às folhas 42/43
(Decisão Monocrática nº 1713/2016-6).
Regularmente citada, a responsável exercitou seu direito
de defesa apresentando tempestivamente justiﬁcativas
e documentos comprobatórios às folhas 47/65.

Base Legal: Lei 4320/64, arts. 85, 88, 89, 93, 101 a 105.

403/2008, art. 17.

2.2 AUSÊNCIA DE EQUILÍBRIO ATUARIAL DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA APURADO NA AVALIAÇÃO
ATUARIAL ANUAL. (item 3.3.1.1 do RT 00502/2016-1)

2.6 REALIZAÇÃO DE GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS ACIMA DO LIMITE LEGAL. (item
3.4.1.1 do RT 00502/2016-1)

Base legal: art. 40, caput da Constituição Federal, art. 1º
da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Base Legal: art. 1º, inciso III, art. 6º, inciso VIII da Lei Federal nº. 9.717/98 e arts. 13 e 15 da Portaria MPS nº.
402/2008.

2.3 PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE. (item 3.3.2.1 do RT
00502/2016-1)

2.7 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL AO RPPS (item 3.5.1.1 do RT 00502/2016-1).

Base legal: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal nº. 4.320/64;
Lei Federal n. 9.717/1998, art. 1º, inciso I; Portaria MPS
403/2008, art. 17.
2.4 PROPOR PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT
ATUARIAL PARA O PERÍODO DE 2012 A 2045, COM ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE ATÉ 42,84% SEM DEMONSTRAR A SUA COMPATIBILIDADE COM A CAPACIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO E COM OS
LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL ESTABELECIDO NA
LRF, PARA O PERÍODO COMPREENDIDO. (item 3.3.3.1
do RT 00502/2016-1)

Dado seguimento ao trâmite processual, expediu a SecexPrevidência a Instrução Técnica Conclusiva 5180/20177 (Fls. 72/96), opinando pelo afastamento da irregularidade do subitem 2.8 (subitem 3.5.1.2 do RT 502/2016)
e pela manutenção das demais, em razão dos esclarecimentos e documentos apresentados não terem sido suﬁcientes para pôr ﬁm às irregularidades abaixo relacionadas:

Base Legal: art. 40, caput da Constituição Federal, art. 1º
da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 1º, §1º, 19, inciso III e
69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e

2.1 ACÚMULO DE SALDO DE CONTA NA DÍVIDA FLUTUANTE. (item 3.1.1.1 do RT 00502/2016-1)

Base legal: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal n.4.320/64;
Lei Federal nº 9.717/1998, art. 1º, inciso I; Portaria MPS

art. 19, § 2º da Portaria MPS nº. 403/2008.
2.5 AUSÊNCIA DE PREVISÃO/REGISTRO DO PLANO DE
AMORTIZAÇÃO E DE CONTRIBUIÇÕES DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS NA PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA. (item 3.3.3.2 do RT 00502/2016-1)

www.tce.es.gov.br

Base legal: arts. 40, caput, art. 149, § 1° da Constituição
Federal e art. 2º da Lei Federal nº. 9.717/98.
2.9 EXISTÊNCIA DE REGISTRO NO BALANÇO PATRIMONIAL DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NO VALOR DE R$
996.299,55 E DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NO VALOR DE R$ 738.162,58 SEM ATUALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO. (ITEM 3.6.1 do RT 00502/2016-1)
Base Legal: art. 85, 89, 100 e 105 da Lei 4320/64 e Princípio da Competência (Resolução CFC nº. 750/1993, nº.
1.111/2007 alterada pela nº. 1.367/2011)
Prosseguindo, em razão do descumprimento de normas
legais e regulamentares que regem a análise de contas
por este Tribunal, e por considerar que as irregularidades expressas nos subitens 2.2, 2.4, 2.6 e 2.7 supraditos
são de natureza grave, sugere a Secretaria de Controle
Externo de Previdência e Pessoal, quanto ao aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso III, alínea “d”,
da Lei Complementar nº 621/2012 e do art. 163, inciso
IV do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013), julgar
IRREGULARES as contas em apreço.
Nos termos regimentais, foram os presentes autos remetidos ao douto Ministério Público de Contas, que por
meio do Parecer 836/2018-4 (Fls. 100/109), da lavra do
Terça-feira, 9 de outubro de 2018
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Procurador Luciano Vieira, se manifestou anuindo aos
argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução
Técnica Conclusiva nº 5180/2017-7.
2. FUNDAMENTAÇÃO.
Preambularmente, certiﬁca a área técnica (Análise Inicial
de Conformidade 526/2015 – ﬂs. 7/13) que a prestação
de contas do exercício 2014 do Instituto de Previdência
dos Servidores do Município de Ibiraçu, sob a responsabilidade da Sra. Suellen Conte Martins, demonstra conformidade documental e tempestividade na apresentação, encontrando-se apta para instrução técnica na forma regimental.
Prosseguindo, ante a circunstanciada análise conclusiva proferida pela área técnica no que tange aos achados
de auditoria apontados no Relatório Técnico 502/2016,
tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis
que com exceção da irregularidade relativa ao subitem
3.5.1.2 do sobredito relatório técnico cujas justiﬁcativas
foram acatadas pela área técnica, as demais inconsistências apuradas não foram totalmente esclarecidas mesmo tendo sido oportunizado ao responsável o exercício
do contraditório e a plenitude de defesa, remanescendo
as seguintes irregularidades arroladas no Relatório Técnico 502/2016 e ratiﬁcadas na Instrução Técnica Conclusiva 5180/2017:
2.1 ACÚMULO DE SALDO DE CONTA NA DÍVIDA FLUTUANTE. (item 3.1.1.1 do RT 00502/2016-1)

da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

deral nº. 9.717/98 e arts. 13 e 15 da Portaria MPS nº.
402/2008.

2.3 PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE. (item 3.3.2.1 do RT
00502/2016-1)

2.7 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL AO RPPS (item 3.5.1.1 do RT 00502/2016-1).

Base legal: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal nº. 4.320/64;
Lei Federal n. 9.717/1998, art. 1º, inciso I; Portaria MPS
403/2008, art. 17.
2.4 PROPOR PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT
ATUARIAL PARA O PERÍODO DE 2012 A 2045, COM ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE ATÉ 42,84% SEM DEMONSTRAR A SUA COMPATIBILIDADE COM A CAPACIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO E COM OS
LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL ESTABELECIDO NA
LRF, PARA O PERÍODO COMPREENDIDO. (item 3.3.3.1
do RT 00502/2016-1)
Base Legal: art. 40, caput da Constituição Federal, art. 1º
da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 1º, §1º, 19, inciso III e
69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e
art. 19, § 2º da Portaria MPS nº. 403/2008.
2.5 AUSÊNCIA DE PREVISÃO/REGISTRO DO PLANO DE
AMORTIZAÇÃO E DE CONTRIBUIÇÕES DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS NA PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA. (item 3.3.3.2 do RT 00502/2016-1)

Base Legal: Lei 4320/64, arts. 85, 88, 89, 93, 101 a 105.

Base legal: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal n.4.320/64;
Lei Federal nº 9.717/1998, art. 1º, inciso I; Portaria MPS
403/2008, art. 17.

2.2 AUSÊNCIA DE EQUILÍBRIO ATUARIAL DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA APURADO NA AVALIAÇÃO
ATUARIAL ANUAL. (item 3.3.1.1 do RT 00502/2016-1)

2.6 REALIZAÇÃO DE GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS ACIMA DO LIMITE LEGAL. (item
3.4.1.1 do RT 00502/2016-1)

Base legal: art. 40, caput da Constituição Federal, art. 1º

Base Legal: art. 1º, inciso III, art. 6º, inciso VIII da Lei Fewww.tce.es.gov.br

Base legal: arts. 40, caput, art. 149, § 1° da Constituição
Federal e art. 2º da Lei Federal nº. 9.717/98.
2.9 EXISTÊNCIA DE REGISTRO NO BALANÇO PATRIMONIAL DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NO VALOR DE R$
996.299,55 E DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NO VALOR DE R$ 738.162,58 SEM ATUALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO. (ITEM 3.6.1 do RT 00502/2016-1)
Base Legal: art. 85, 89, 100 e 105 da Lei 4320/64 e Princípio da Competência (Resolução CFC nº. 750/1993, nº.
1.111/2007 alterada pela nº. 1.367/2011)
Desde logo, manifesto minha concordância com os pareceres prévios transcritos nos relatórios técnicos precedentes e no parecer ministerial, e tenho por oportuno assinalar o minudente exame trazido pelo Ministério
Público de Contas acerca do grau de reprovabilidade da
conduta do gestor, como segue.
Analisando os autos, vislumbro que recomendam os técnicos desta Corte e o Ministério Público de Contas considerar “irregular” a presente Prestação de Contas, por
entenderem que restaram evidenciadas impropriedades
de natureza “grave”, constantes de itens retro mencionados.
A seu turno, salientou o Ministério Público de Contas a
gravidade das “irregularidades” apuradas na prestação
de contas em análise, em síntese, ao considerar que:
A irregularidade relacionada à “provisão matemática
previdenciária contabilizada indevidamente” mencionada no subitem 3.3.2.1 do Relatório Técnico 0502/2016,
Terça-feira, 9 de outubro de 2018
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indicam distorções nos resultados orçamentário, ﬁnanceiro e patrimonial do Instituto, impossibilitando o conhecimento de sua real situação atuarial, consubstanciando grave inﬂação às normas gerais de contabilidade
e aos princípios contábeis apregoados na Lei 4.320/1964.
Reforça tal entendimento trazendo entendimento proferido pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais (processo
nº 873469) sobre o tema.
Reportou-se, ainda, à posição deste Tribunal (processos
TC 3137/2014) e do Tribunal de Contas de Mato Grosso (Resolução Normativa nº 17/2010) pela irregularidade das contas por reconhecerem que a inconsistência no
registro contábil da provisão matemática previdenciária
constitui falha grave, resultando na responsabilização do
ordenador de despesas, imputando-lhe multa.
No tocante à irregularidade tratada no subitem 3.3.3.1
do Relatório Técnico 0502/2016 (Propor plano de amortização do déﬁcit atuarial para o período de 2012 a 2045,
com alíquota suplementar de até 42,84% sem demonstrar a sua compatibilidade com a capacidade ﬁnanceira
e orçamentária do município e com os limites de gastos
com pessoal estabelecido na LRF, para o período compreendido), assevera o Ministério Público de Contas não
haver comprovação de que o município comporte os valores propostos pelo plano de amortização, eis que as
alíquotas não estão embasadas em critérios razoáveis,
o que acarreta comprometimento da gestão e da receita municipal.
Sedimenta que as irregularidades que maculam a prestação de contas consubstanciam grave infração às normas
legais e regulamentares de natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional ou patrimonial, transcrevendo Acórdão nº 1280/2017 (processo TC 3356/2015)

proferido pela Segunda Câmara desse Tribunal de Contas julgando irregulares as contas anuais e impondo multa ao gestor, por vislumbrar, tal como no caso em exame,
grave violação às normas.
Acentua, demais disso, que o Tribunal Superior Eleitoral
tem ﬁrme jurisprudência no sentido de que o descumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal importa irregularidade insanável, e que se revela no item 3.3.3.1 do
RT 502/2016 tal ofensa.
Por ﬁm, no que tange à irregularidade tratada no subitem 3.5.1.1 do Relatório Técnico 0502/2016 (ausência
de recolhimento da contribuição patronal relativa ao
RPPS), destaca o Ministério Público de Contas o recolhimento a menor no montante de R$ 5.850,96 das contribuições patronais que produz, em consequência, prejuízo potencial em razão da incidência de juros e correção
monetária a ser suportado pelo Instituto.
Sustenta o Ministério Público de Contas que têm as contribuições patronais natureza jurídica de tributo “por
corresponderem à prestação pecuniária instituída em lei
e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”, razão pela qual não caberia ao administrador público “juízo de valor no tocante à oportunidade ou
conveniência no perfazer da exação”.
Em consonância com jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e posicionamento dos Tribunais de Contas,
arremata o Ministério Público de Contas esta questão
aﬁrmando que tal irregularidade conﬁgura “fato grave,
de caráter insanável”; sublinhando a gravidade da conduta o fato dela “consubstanciar ato de improbidade administrativa consoante art. 11, inciso I da Lei 8.429/92”.
Feitas essas considerações, entendo que os argumentos
www.tce.es.gov.br

apresentados pelo Ministério Público de Contas põe em
evidência o elevado grau de reprovabilidade da conduta da gestora, demonstrando que indicativos de irregularidade constatados não consubstanciam simples falta
de natureza formal; e sim grave infração a normas legais
e regulamentares de natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária e patrimonial, maculando a prestação de contas em análise, em consonância com o art. 84, inciso III,
alínea “d” da Lei Complementar 621/2012, cabendo imputação de multa pecuniária à responsável.
3. CONCLUSÃO.
E, tendo em conta que tem o administrador público o dever de observar o disposto nas regras legais, perﬁlho do
mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
Acompanhando integralmente o parecer ministerial e
o entendimento da área técnica, JULGAR IRREGULAR a
presente Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Ibiraçu sob a
responsabilidade da Sra. Suellen Conte Martins, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2014, no que tange ao aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso III,
alíneas “d” da Lei Complementar nº 621/2012, tendo em
vista o reconhecimento de irregularidades que remanesTerça-feira, 9 de outubro de 2018
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cem na instrução Técnica Conclusiva 5180/2017-7, descritas abaixo:
1.1 –Subitem 2.1 - ACÚMULO DE SALDO DE CONTA NA
DÍVIDA FLUTUANTE (subitem 3.1.1.1 do RT 00502/20161)
Base Legal: Lei 4320/64, arts. 85, 88, 89, 93, 101 a 105.
1.2 – Subitem 2.2 - AUSÊNCIA DE EQUILÍBRIO ATUARIAL
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA APURADO NA
AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL (subitem 3.3.1.1 do RT
00502/2016-1)
Base legal: art. 40, caput da Constituição Federal, art. 1º
da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
1.3 –Subitem 2.3 - PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE (subitem
3.3.2.1 do RT 00502/2016-1)
Base legal: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal nº. 4.320/64;
Lei Federal n. 9.717/1998, art. 1º, inciso I; Portaria MPS
403/2008, art. 17.
1.4 – Subitem 2.4 - PROPOR PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL PARA O PERÍODO DE 2012
A 2045, COM ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE ATÉ 42,84%
SEM DEMONSTRAR A SUA COMPATIBILIDADE COM A
CAPACIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO E COM OS LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL
ESTABELECIDO NA LRF, PARA O PERÍODO COMPREENDIDO (subitem 3.3.3.1 do RT 00502/2016-1)
Base Legal: art. 40, caput da Constituição Federal, art. 1º
da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 1º, §1º, 19, inciso III e
69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 19, § 2º da
Portaria MPS nº. 403/2008.

1.5 – Subitem 2.5 - AUSÊNCIA DE PREVISÃO/REGISTRO DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO E DE CONTRIBUIÇÕES DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS NA PROVISÃO
MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA (subitem 3.3.3.2 do RT
00502/2016-1)
Base legal: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal n.4.320/64;
Lei Federal nº 9.717/1998, art. 1º, inciso I; Portaria MPS
403/2008, art. 17.
1.6 –Subitem 2.6 - REALIZAÇÃO DE GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS ACIMA DO LIMITE
LEGAL (subitem 3.4.1.1 do RT 00502/2016-1)
Base Legal: art. 1º, inciso III, art. 6º, inciso VIII da Lei Federal nº. 9.717/98 e arts. 13 e 15 da Portaria MPS nº.
402/2008.
1.7 – Subitem 2.7 - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS (subitem 3.5.1.1
do RT 00502/2016-1).
Base legal: arts. 40, caput, art. 149, § 1° da Constituição
Federal e art. 2º da Lei Federal nº. 9.717/98.
1.8 –Subitem 2.9 - EXISTÊNCIA DE REGISTRO NO BALANÇO PATRIMONIAL DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NO
VALOR DE R$ 996.299,55 E DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NO VALOR DE R$ 738.162,58 SEM ATUALIZAÇÃO NO
EXERCÍCIO. (subitem 3.6.1 do RT 00502/2016-1)
Base Legal: art. 85, 89, 100 e 105 da Lei 4320/64 e Princípio da Competência (Resolução CFC nº. 750/1993, nº.
1.111/2007 alterada pela nº. 1.367/2011).
APLICAR MULTA pecuniária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) à responsável, Sra. Suellen Conte Martins,
com amparo no art. 87, inciso IV c/c art. 135, incisos I e
II da Lei Complementar nº 621/2012, considerando que
incorreu a gestora em irregularidades de natureza grave.
www.tce.es.gov.br

DETERMINAR:
- Ao atual gestor: a elaboração de estudo de viabilidade orçamentária e ﬁnanceira, conforme análises do item
2.4.
- Ao atual Chefe do Poder Executivo: a realização de repasse do valor dos gastos que excedeu ao limite estabelecidos em lei para despesas administrativas, conforme
exposto no item 2.6.
- Ao atual gestor e ao responsável pelo sistema controle
interno – a abertura de procedimento administrativo visando a regularização do recolhimento dos valores devidos e para apuração, nos moldes da IN 32/2014, de responsabilidade/ressarcimento ao RPPS das possíveis despesas com multas, informando os resultados alcançados
na próxima prestação de contas, conforme exposto no
item 2.7.
- Ao atual gestor, nos termos da legislação vigente e
do MCASP - a atualização dos valores das dívidas ativas
tributárias e não tributária, conforme demonstrado no
item 2.9.
4. DAR CIÊNCIA à interessada e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
VOTO-VISTA O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I – RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
do Instituto de Previdência dos Servidores do Município
de Ibiraçu, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2014, sob
a responsabilidade da Sra. Suellen Conte Martins – DireTerça-feira, 9 de outubro de 2018
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tora Presidente.
Na 25ª. Sessão Ordinária da 2ª. Câmara, ocorrida no dia
1º de agosto de 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,
entendendo pela irregularidade da Prestação de Contas
Anual do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Ibiraçu sob a responsabilidade da Sra. Suellen
Conte Martins, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2014,
no que tange ao aspecto técnico-contábil, nos termos do
art. 84, inciso III, alíneas “d” da Lei Complementar nº
621/2012, reconhecendo as seguintes irregularidades:
1.1 –Subitem 2.1 - ACÚMULO DE SALDO DE CONTA NA
DÍVIDA FLUTUANTE (subitem 3.1.1.1 do RT 00502/20161)
Base Legal: Lei 4320/64, arts. 85, 88, 89, 93, 101 a 105.
1.2 – Subitem 2.2 - AUSÊNCIA DE EQUILÍBRIO ATUARIAL
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA APURADO NA
AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL (subitem 3.3.1.1 do RT
00502/2016-1)

1.4 – Subitem 2.4 - PROPOR PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL PARA O PERÍODO DE 2012
A 2045, COM ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE ATÉ 42,84%
SEM DEMONSTRAR A SUA COMPATIBILIDADE COM A
CAPACIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO E COM OS LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL
ESTABELECIDO NA LRF, PARA O PERÍODO COMPREENDIDO (subitem 3.3.3.1 do RT 00502/2016-1)
Base Legal: art. 40, caput da Constituição Federal, art. 1º
da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 1º, §1º, 19, inciso III e
69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 19, § 2º da
Portaria MPS nº. 403/2008.
1.5 – Subitem 2.5 - AUSÊNCIA DE PREVISÃO/REGISTRO DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO E DE CONTRIBUIÇÕES DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS NA PROVISÃO
MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA (subitem 3.3.3.2 do RT
00502/2016-1)
Base legal: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal n.4.320/64;
Lei Federal nº 9.717/1998, art. 1º, inciso I; Portaria MPS
403/2008, art. 17.
1.6 –Subitem 2.6 - REALIZAÇÃO DE GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS ACIMA DO LIMITE
LEGAL (subitem 3.4.1.1 do RT 00502/2016-1)

Base legal: art. 40, caput da Constituição Federal, art. 1º
da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Base Legal: art. 1º, inciso III, art. 6º, inciso VIII da Lei Federal nº. 9.717/98 e arts. 13 e 15 da Portaria MPS nº.
402/2008.

1.3 –Subitem 2.3 - PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE (subitem
3.3.2.1 do RT 00502/2016-1)

1.7 – Subitem 2.7 - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS (subitem 3.5.1.1
do RT 00502/2016-1).

Base legal: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal nº. 4.320/64;
Lei Federal n. 9.717/1998, art. 1º, inciso I; Portaria MPS
403/2008, art. 17.

Base legal: arts. 40, caput, art. 149, § 1° da Constituição
Federal e art. 2º da Lei Federal nº. 9.717/98.
1.8 –Subitem 2.9 - EXISTÊNCIA DE REGISTRO NO BAwww.tce.es.gov.br

LANÇO PATRIMONIAL DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NO
VALOR DE R$ 996.299,55 E DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NO VALOR DE R$ 738.162,58 SEM ATUALIZAÇÃO NO
EXERCÍCIO. (subitem 3.6.1 do RT 00502/2016-1)
Base Legal: art. 85, 89, 100 e 105 da Lei 4320/64 e Princípio da Competência (Resolução CFC nº. 750/1993, nº.
1.111/2007 alterada pela nº. 1.367/2011).
APLICAR MULTA pecuniária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) à responsável, Sra. Suellen Conte Martins,
com amparo no art. 87, inciso IV c/c art. 135, incisos I e
II da Lei Complementar nº 621/2012, considerando que
incorreu a gestora em irregularidades de natureza grave.
DETERMINAR:
- Ao atual gestor: a elaboração de estudo de viabilidade orçamentária e ﬁnanceira, conforme análises do item
2.4.
- Ao atual Chefe do Poder Executivo: a realização de repasse do valor dos gastos que excedeu ao limite estabelecidos em lei para despesas administrativas, conforme
exposto no item 2.6.
- Ao atual gestor e ao responsável pelo sistema controle
interno – a abertura de procedimento administrativo visando a regularização do recolhimento dos valores devidos e para apuração, nos moldes da IN 32/2014, de responsabilidade/ressarcimento ao RPPS das possíveis despesas com multas, informando os resultados alcançados
na próxima prestação de contas, conforme exposto no
item 2.7.
- Ao atual gestor, nos termos da legislação vigente e
do MCASP - a atualização dos valores das dívidas ativas
tributárias e não tributária, conforme demonstrado no
item 2.9.
Terça-feira, 9 de outubro de 2018
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Posteriormente, foi realizado pedido de vista pelo Parquet de Contas, que se manifestou nos seguintes termos:
Isto posto, considerando que as irregularidades constatadas maculam, de forma insanável, a prestação de contas, o Ministério Público de Contas pugna pela emissão
de acórdão pela IRREGULARIDADE DAS CONTAS da Sra.
Suellen Conte Martins, por perfeita subsunção na hipótese da alínea “d”, inciso III, do artigo 84, da LC 621/2012,
sem prejuízo da aplicação de multa à responsável e da
expedição de determinação, consoante voto do relator.
Requer, outrossim, nos termos do arts. 38, parágrafo
único, e 281 do RITCEES, sejam formados autos apartados com a ﬁnalidade de apurar a responsabilidade solidária pelas irregularidades.
Assim, visando analisar com maior profundidade os autos, pedi vistas com que ora me manifesto.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Compulsando os autos, constata-se que a responsabilização pela totalidade das irregularidades apresentadas
pela área técnica foi atribuída tão somente à Ordenadora de Despesas, isto é, a Sra. Suellen Conte Martins.
Quanto a este fato, é de conhecimento amplo que os Institutos de Previdência enfrentam inúmeras diﬁculdades,
desde os parcos recursos para custear as despesas administrativas, bem como pela realização de pagamentos
de remuneração, concessão de benefícios, dentre tantos
outros atos.
Seus gestores, portanto, devem lidar com as mais variadas diﬁculdades, o que demanda, por vezes (e em sua
maioria), uma tomada de decisão que é antecedida por
outras manifestações, ou seja, em âmbito de matéria

previdenciária, existe a atuação de outros agentes, não
somente a do gestor, o que nos leva a indagar, especialmente neste caso, sobre a responsabilidade recair exclusivamente na ﬁgura da Sra. Suellen Conte Martins.
O que quero dizer é que, como se sabe, o ordenador de
despesas é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento e dispêndio. É a autoridade com atribuições deﬁnidas em ato próprio, entre as quais, destaco: a
de movimentar créditos orçamentários, empenhar despesas e efetuar pagamento, que o caracteriza como tal,
conforme preceitua o § 1º do artigo 80 do Decreto Lei
nº200/67.
Ademais, torna-se importante trazer para a discussão o
que se entende por matriz de responsabilidade vez que
esta é um instrumento adequado para tal discriminação,
ferramenta útil, colocada à disposição do auditor para
que ele possa melhor fundamentar uma proposta de citação dos responsáveis, estabelecendo um roteiro mínimo para especiﬁcar a conduta, o resultado e os responsáveis pela ocorrência, almejando atingir os seguintes
objetivos:
Identiﬁcar os agentes responsáveis pela ocorrência lesiva e caracterizar a sua responsabilidade;
Identiﬁcar a conduta (ação ou omissão) culposa ou dolosa do agente;
Evidenciar a relação de causa e efeito entre a conduta e
o resultado ilícito observado;
Avaliar a reprovabilidade da conduta e a culpabilidade
do agente (atenuantes / agravantes);
Deﬁnir adequadamente as propostas de encaminhamento para as irregularidades constatadas.
www.tce.es.gov.br

O princípio da segregação de funções também norteia
a questão e diz que não se pode permitir, por exemplo,
que todas as fases ou as fases mais críticas do processo
de execução da despesa se concentrem nas mãos de somente um servidor ou agente público.
Em recente julgado exarado por esta própria C. Corte de
Contas, em caso semelhante ao ora retratado, foi proferida decisão no sentido de não se responsabilizar única e
exclusivamente apenas um agente público no que se refere á infração de dano ao erário, justamente com fundamento na matriz de responsabilidade (matéria que vem
sendo aplicada desde o ano de 2008) senão vejamos:
ACÓRDÃO TC-258/2015 - PLENÁRIO
Tratam os autos de auditoria ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, referente ao
exercício de 2008, cuja gestão foi de responsabilidade do senhor (...).
(...) II.1) DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E
AUSÊNCIA DE GRAVE INFRAÇÃO E INJUSTIFICADO DANO
AO ERÁRIO OU DE DESFALQUE:
A área técnica desta Corte de Contas citou apenas o
prefeito, Sr. (...), pela prática de ato ilegal presentiﬁcado nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9.
3.1.10, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13, 3.1.14 e 3.1.15 da ITC Nº
1887/2013 e pelo cometimento de infração que causou
dano injustiﬁcado ao erário, disposta nos itens 3.1.1,
3.1.3 e 3.1.5 da mesma ITC, condenando-o ao ressarcimento.
O responsável apontado, por sua vez, destaca a necessidade de citação de outros agentes públicos responsáveis, tendo em vista a impossibilidade de responsabilização exclusiva do Chefe do Executivo e necessidade de
Terça-feira, 9 de outubro de 2018
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individualização das condutas, em ofensa ao art. 5º, XLVI, e art. 71, II da Constituição Federal c/c art. 4º, inc. I
da Lei Complementar 32/93.
(...) Na realidade, nos idos de 2007, época ainda posterior ao do processo TC 1785/2001, citado como precedente pelo responsável, os indícios de irregularidade
eram apurados por este Tribunal apenas sob a responsabilidade do Ordenador de Despesas, deixando de incluir
os demais responsáveis, conforme determinava a Lei Orgânica deste Tribunal à época e como dispõem as Constituições Federal e Estadual.
No entanto, nas auditorias relativas ao exercício de
2008, como a hipótese vertida nestes autos, esta Corte
de Contas já teria adotado a matriz de responsabilidade, individualizando as condutas de todos que dessem
causa às inconsistências veriﬁcadas.
(...) identiﬁco na tese da defesa o entendimento por mim
exposto em outras ocasiões, nas quais ﬁrmo a posição
de que um prefeito, além das atribuições políticas-gerenciais, desempenha também tarefas de índole administrativa, o que inviabilizaria a abrangência de uma conduta de forma onipotente, eis que não caberia ao Prefeito a tudo se encarregar.
(...) merece destaque a posição que adotei em outros
votos, nos quais consolidei o entendimento sobre a matéria – responsabilidade subjetiva e individualização da
pena, senão vejamos: A formação da vontade da Administração depende da atuação de vários agentes, integrantes de um ou diferentes órgãos estatais. Essa atuação é feita por meio do processo administrativo, que
é um conjunto de atos jurídicos, inclusive atos particulares, necessários à manifestação da vontade estatal.
Tais atos, via de regra, não são praticados por um úni-

co agente, mas por vários agentes que atuam numa
cadeia, numa relação de interdependência. Portanto,
uma decisão administrativa não depende, majoritariamente, da vontade única e exclusiva de um agente público. Pelo contrário, as inúmeras decisões da Administração Pública, ainda que tenham o ato ﬁnal expedido
por um único agente, dependem do trabalho conjunto
de inúmeros agentes que atuam por meio de um processo administrativo.

parte deste Tribunal está nesse momento prejudicada.

(...) Por vezes, na busca de imprimir maior celeridade ao
julgamento, deﬁne-se a responsabilidade por critérios
objetivos, como por exemplo, ser o agente detentor da
carga patrimonial ou gestor do contrato. Há muito tempo não se cogita, no âmbito dos tribunais, a imputação
de responsabilidade objetiva. Sempre a condenação terá por causa a responsabilidade subjetiva dos agentes.
Por isso, é necessário demonstrar o dolo ou culpa, pelo
menos no sentido lato, para justiﬁcar a imputação de débito ou multa.

A sanção punitiva visa a alterar o comportamento do
agente, de forma que somente pode ser aplicada àquele que atuou contrariamente à norma, sendo os aspectos subjetivos do tipo e da culpabilidade, bem como as
demais circunstâncias legais, mecanismos de aferição
do quantum de pena deve ser aplicado. E não só. Todos quantos atuaram contrariamente à norma devem
ser responsabilizados na medida de sua culpabilidade,
não podendo o Estado eleger um ou outro para responder pelo ilícito.

Desta forma, não vislumbro nas hipóteses em questão
a caracterização do nexo de causalidade da irregularidade com a atuação da agente apontado como responsável, e, tendo em vista que esse aspecto subjetivo se
mostra determinante para a aferição da culpabilidade
e da sanção a ser aplicada, entendo prejudicada a responsabilização do agente nas irregularidades ora apontadas. Considerando, ainda, que não houve à época da
instrução processual o chamamento aos autos dos demais agentes possivelmente envolvidos, e, por derradeiro, considerando que a sanção deve ser aplicada na
medida da culpabilidade do agente, ou seja, a responsabilidade deve ser individualizada, o que não ocorreu
nos presentes autos, entendo que a ação punitiva por

No âmbito deste Tribunal de Contas, é de relevo registrar que a individualização da sanção decorre não só da
aplicação do princípio da culpabilidade como do próprio texto legal. O artigo 57, inciso I da Lei Complementar 621/2012 deﬁne claramente na fase instrutória, no
primeiro contato deste órgão de controle com os indícios de irregularidade que “cabe ao Tribunal de Contas
ou ao Relator deﬁnir a responsabilidade individual ou
solidária pelo ato impugnado, inclusive do terceiro que,
como contratante ou parte interessada, haja concorrido para o dano”.

www.tce.es.gov.br

Nessa linha de entendimento ganha relevo a culpabilidade, que é importante não apenas para determinar a
existência da infração, uma vez que, sem ela, a infração
inexiste, mas também para determinar a penalidade a
ser aplicada. De fato, a penalidade deve ser proporcional à culpabilidade, ou seja, deve ser proporcional ao
juízo de reprovação que se faz sobre a conduta contrária à norma.

Nesse caminhar, cumpre enfatizar que esta Corte de
Contas deﬁne a responsabilidade individual ou solidária
de cada agente de acordo com o disposto no artigo 57,
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inciso I da Lei Orgânica, as sanções previstas serão aplicadas de forma individual, a cada agente que tiver concorrido pelo dano.
Os artigos 383 e 384 do Regimento Interno desta Corte
de Contas diz que:
Art. 383. A sanção será aplicada, de forma individual, a
cada agente que tiver concorrido para o ato, na medida
de sua participação.
§ 1º O recolhimento da multa é da responsabilidade pessoal do infrator.
§ 2º Nenhuma sanção passará da pessoa do responsável.
Art. 384. A decisão que determinar a aplicação de multa
deﬁnirá as responsabilidades individuais.
Observa-se assim que nem sempre se pode responsabilizar uma única pessoa por todos os atos que levaram a
prática de irregularidade, devendo ser analisado o grau
de reprovabilidade da conduta do agente; a gravidade da
falta e o potencial de lesividade do ato praticado para a
Administração Pública, ou seja, a conduta deve ser individualizada, de forma que a penalidade alcance a todos
que tenha efetivamente concorrido para o dano.
As diretrizes para as Normas do Controle Interno do Setor Público da Organização Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores – INTOSAI (2007, p. 46) preceitua quanto a segregação de funções que:
Não deve haver apenas uma pessoa ou equipe que controle todas as etapas-chave de uma transação ou evento.
As obrigações e responsabilidades devem estar sistematicamente atribuídas a certo número de indivíduos, para
assegurar a realização de revisões e avaliações efetivas.
Cumpre ressaltar ainda que em Parecer emitido pelo

Próprio Ministério Público, neste caso em apreço, o Parquet reconheceu, igualmente, a necessidade de se ter
avaliada a responsabilidade de outros agente que concorreram para as irregularidades apontados pelo corpo
técnico desta Corte, aﬁrmando, ainda, pela impossibilidade de responsabilidade tão somente da Sra. Suellen,
conforme trecho transcrito abaixo:
Pelo que se constata, a responsabilização limitou-se à ordenadora de despesas, Sra. Suellen Conte Martins.
Todavia, nos termos do art. 57, inciso I, da LC 621/2012,
deveria ter sido avaliada a responsabilidade de outros
agentes que contribuíram de alguma forma para a consumação das ilicitudes, o que ainda não foi levado a efeito.
(...)
Requer, outrossim, nos termos do arts. 38, parágrafo
único, e 281 do RITCEES, sejam formados autos apartados com a ﬁnalidade de apurar a responsabilidade solidária pelas irregularidades.
Nesta linha de intelecção, trago à baila ainda manifestação proferida em recente Voto-vista pelo Ilustre Conselheiro Domingos Augusto Taufner, no processo TC –
3213/2015, matéria análoga ao caso ora apresentado,
que assim se manifestou:
Observa-se, assim, que nem sempre se pode responsabilizar uma única pessoa por todos os atos que levaram
a prática de irregularidade, devendo ser analisado o grau
de reprovabilidade da conduta do agente; a gravidade da
falta e o potencial de lesividade do ato praticado para a
Administração Pública, ou seja, a conduta deve ser individualizada, de forma que a penalidade alcance a todos
que tenha efetivamente concorrido para o dano na mewww.tce.es.gov.br

dida da sua participação.
Nesta senda, considerando que ainda não se operou
a prescrição (ato de punir), é possível que esses outros
agentes possam vir ao processo e responder na medida
da sua conduta a prática irregular apurada por nosso corpo técnico, o que me faz vislumbrar como a medida mais
apropriada aos autos, bem como prezando por uma adequada imputação de responsabilidade será a reabertura da instrução processual alcançando todos os agentes
que tenham concorrido para prática da irregularidade.
No caso dos autos, além da citação do Diretor Presidente, do chefe do Executivo e Legislativo à época, do Controlador Interno, todos agentes elencados na proposta
de citação na ITI do exercício posterior, veriﬁco a necessidade de trazer aos autos também o responsável pela
contabilidade da autarquia ante aos inúmeros achados
decorrentes de irregularidade contábil.
Diante de tudo o que fora até o momento exposto, sem
necessidade de maiores elucidações, posto que a matéria acerca da impossibilidade de responsabilidade exclusiva de apenas um agente encontra-se amplamente debatida nesta Corte, bem como já exaustivamente tratada neste Voto, veriﬁcando que ainda não tenha se operado a prescrição, entendo pela possibilidade que os demais agentes que concorreram para a prática das irregularidades possam vir ao processo e responder na medida
da sua conduta, o que me faz vislumbrar como a medida mais apropriada aos autos, bem como prezando por
uma adequada imputação de responsabilidade, pela reabertura da instrução processual, sendo esta a medida
justa e razoável.
Faz-se, portanto, necessário, que sejam também citados
o Chefe do Executivo e Legislativo do exercício de 2014,
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o Controlador Interno, o responsável pela contabilidade e os demais responsáveis que tenham concorrido para as irregularidades elencadas pelo corpo técnico desta Corte.
Nesses termos, divergindo da área técnica, do Ministério
Público de Contas e do Relator destes autos VOTO para
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado
.SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
1. DELIBERAÇÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas neste voto, no sentido de:
1.1. REMETER os autos à área técnica para reabertura
da instrução processual, contemplando a análise da responsabilidade de todos os agentes que tenham concorrido para o ato, de forma individual ou solidária, na medida de cada participação da Sra. Diretora Presidente, do
chefe do Executivo e do Legislativo à época, do Controlador Interno e do Contador mediante a prática das irregularidades constantes destes autos, relativas ao exercício de 2014.
2. Por maioria. Nos termos do voto-vista do sr. conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
3. Data da Sessão: 19/09/2018 – 32ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do

Carmo;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 02535/2018-5
Processo: 03340/2018-8
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
UG: PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA,
DILZERLY MIRANDA MACHADO TINOCO, SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA LTDA,
MARCELA DA CRUZ MOTA
FISCALIZAÇÃO - AUDITORIA – DEIXAR DE CONVERTER
EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CITAR.

pecializadas – SecexMeios elaborou o Relatório de Auditoria nº 00019/2018-9 opinando pela citação dos responsáveis tendo em vista os seguintes indicativos de irregularidades:
Nomear servidor no cargo de designação temporária para ser ﬁscal do contrato em descumprimento contratual;
Ausência de substituição de funcionário terceirizado pela empresa em decorrência das faltas;
Pagamento de verba indevida constante na planilha de
custos (vale transporte);
Pagamento de insumos constantes na planilha de custos e não repassado pela empresa aos empregados (uniformes);
Ausência de controle por parte da Secretaria de Educação na gestão dos contratos terceirizados
Após, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial nº
00491/2018-2 opinando pela conversão do processo de
ﬁscalização em tomada de contas especial e pela citação
dos responsáveis.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

É o relatório. Passo a fundamentação.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Relatório de Auditoria
de Conformidade realizada na Prefeitura Municipal de
Presidente Kennedy, no período compreendido entre
16/04/2018 e 30/05/2018. A referida auditoria teve como objeto avaliar a regularidade na contratação e na
execução dos serviços de limpeza predial e de portaria
nas unidades escolares do município realizados por meio
de terceirização de mão de obra.

Em face dos achados apontados na Instrução Técnica Inicial nº 00491/2018-2, com fulcro nos artigos 56, II e III da
Lei Complementar 621/2012, 157, II e III do Regimento
Interno desta Corte de Contas, bem como em respeito
aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, entendo que o correto seja a citação dos responsáveis para que se manifestem com relação às supostas irregularidades apontadas pela equipe técnica, para
complementação da instrução processual.

A Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Es-

Já em relação à Conversão do processo em tomada de
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contas especial, não vislumbro ainda um forte indício de
irregularidade que cause dano ao erário, não sendo necessário a conversão do processo neste momento, sem
prejuízo de que esta determinação seja dada posteriormente.
Deixo nesse momento de acolher a sugestão da equipe
técnica de converter o processo de ﬁscalização em tomada de contas especial, para que caso necessário a mesma
seja feita após o contraditório e análise das justiﬁcativas.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da Área Técnica, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DELIBERAÇÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. Deixar de converter o presente processo de ﬁscalização em tomada de contas especial neste momento.
1.2. Citar as Sras. Dilzerly Miranda Machado Tinoco –
Secretária Municipal da Educação –, Marcela da Cruz
Mota – Fiscal do Contrato, Novo Horizonte Conservadora Ltda. – Empresa Contratada – e Servilimpe Serviços
de Conservação e Limpeza Vitória Ltda. – Empresa Contratada, nos termos do artigo 56, III da Lei Complementar 621/2012 e 157, II do Regimento Interno desta Corte
Contas, para e que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem, individual ou coletivamente, alegações de defesa, bem como documentos que entenderem

necessários, e/ou recolham as importâncias devidas, em
razão dos achados de auditorias apontados individual ou
coletivamente, de acordo com a Instrução Técnica Inicial
nº 00491/2018-2.
1.3. Citar as Sras. Dilzerly Miranda Machado Tinoco –
Secretária Municipal da Educação –, Marcela da Cruz
Mota – Fiscal do Contrato –, Novo Horizonte Conservadora Ltda. – Empresa Contratada – e Servilimpe Serviços de Conservação e Limpeza Vitória Ltda. – Empresa
Contratada, nos termos do artigo 56, II, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e do artigo 157, III do Regimento Interno desta Corte de Contas, para que, no prazo
de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem individual ou coletivamente, razões de justiﬁcativas, bem como
documentos que entenderem necessários, em razão dos
achados de auditoria, de acordo com a Instrução Técnica
Inicial nº 00491/2018-2.
1.4. ADVERTÊNCIAS:
1.4.1. Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012;
1.4.2. Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei
Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por
recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por membro da família ou empregado do responsável ou do interessado;
1.4.3. As demais comunicações pós-citação serão feitas
na forma do artigo 241 do Regimento Interno, ou seja,
pelo Diário Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas do
Espírito Santo instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar 621/2012 e regulamentado pela Resolução TC
www.tce.es.gov.br

262/2013;
1.4.4. Poderá o interessado exercer sua defesa por todos
os meios em direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral, deverão ser observados os requisitos do art. 327 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas quando do julgamento dos presentes autos, cuja
data será publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo por meio da divulgação
da pauta de julgamento na forma do art. 101 do mesmo
diploma regimental, tudo em observância aos princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como da publicidade;
1.4.5. Para ﬁns de aplicação do Artigo 87, do § 2º, da Lei
Complementar 621/2012, os responsáveis deverão observar a necessidade de demonstração de boa-fé na prática de atos e/ou omissões reportadas na Instrução Técnica Inicial;
1.4.6. Ressalto que o não atendimento desta solicitação
poderá implicar em sanção de multa, conforme disposição dos arts. 135, §2º, da LC 621/12 e 391, do Regimento Interno desta Corte de Contas;
1.5. Encaminhar cópia do Relatório de Auditoria nº 00019/2018-9 e da Instrução Técnica Inicial nº
00491/2018-2, juntamente com os Termos de Citação
aos responsáveis.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/10/2018 – 34ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo
Coelho do Carmo;
Terça-feira, 9 de outubro de 2018

30

ATOS DA 2a CÂMARA

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti.
5. Membro do Ministério Público: Heron Carlos Gomes
de Oliveira.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 02536/2018-1
Processos: 05976/2009-7, 08826/2010-5
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida
Exercício: 2008
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibitirama
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: PREFEITURA IBITIRAMA
Responsável: PAULO LEMOS BARBOSA, JURACI LUIZ DA
COSTA
AUDITORIA ORDINÁRIA – EXERCÍCIO DE 2008 – AUTORIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO PARCELADO DE IMPORTÂNCIA DEVIDA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura de Ibitirama, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Lemos Barbosa (período de 09/01/2008
a 17/08/2008, e 18/09/2008 e 31/12/2008) e Juraci
Luiz da Costa (01/01/2008 a 08/01/2008 e 18/08/2008
a 17/09/2008), com o objetivo de averiguar a legalidade dos atos de gestão praticados no exercício do ano de
2008.
Compulsando os autos, veriﬁca-se que o Relatório Técni-

co de Auditoria Ordinária nº 161/2009, apontou uma série de irregularidades relativas ao ano de 2008, na Prefeitura de Ibitirama, sobre gestão dos responsáveis acima mencionados.
Instada a se manifestar, a 5º Controladoria Técnica Inicial (ITI 97/2010, ﬂs. 952/992) apontou as seguintes irregularidades: (i) Execução inadequada do convênio: ausência de comprovante de recolhimento do FGTS, IRRF
e contribuição previdenciária; (ii) Convite homologado
sem ao menos três propostas apresentadas ou ao menos três empresas habilitadas; (iii) Convite endereçado
a empresas fora do ramo do objeto licitado; (iv) Terceirização de serviços permanentes e essenciais, cuja função esta prevista nas atribuições dos cargos públicos da
municipalidade; (v) Contabilização indevida das despesas decorrentes de substituição de mão-de-obra; (vi) Ausência de clareza na especiﬁcação do objeto da licitação;
(vii) Ausência de orçamento detalhado com preços unitários; (viii) Ausência de regular liquidação; (ix) Ausência
de publicação em jornal do resumo do edital – pregão;
(x) Ausência em jornal do resumo do edital – tomada de
preços; (xi) Alteração do objeto da licitação; (xii) Ausência de alteração de membro da comissão permanente de
licitação; (xiii) Ausência de comprovação de exclusividade do representante comercial; (xiv) Ausência de justiﬁcativa da dispensa; (xv) Contratação temporária de servidores sem autorização legislativa; (xvi) Contratação de
agentes comunitários de saúde sem prévio processo seletivo público; (xvii) Contratação por prazo determinado de agentes comunitários de saúde; (xviii) Ausência de
concurso público; (xix) Contratação temporária de servidores em realização do processo seletivo e (xx) Concessão irregular de reajuste nos subsídios do prefeito e vicewww.tce.es.gov.br

-prefeito em desacordo com a Constituição Federal.
Citados a se manifestarem ás ﬂs. 1001, os responsáveis
juntaram aos autos as devidas justiﬁcativas (ﬂ. 1013),
acompanhadas da respectiva documentação às ﬂs.
1013/1263.
Em seguida, houve pronunciamento da Instrução Técnica Conclusiva (ITC 3199/2013) às ﬂs. 1269, que assim
concluiu:
3.2.1: Converter, preliminarmente, os presentes autos
em tomada de contas especial em face da existência de
dano ao erário, presentiﬁcado no item 3.1.8 e 3.1.20,
no valor de R$ 31.354,00 equivalentes a 17.310,68 VRTE, na forma do artigo 57, inciso IV da Lei Complementar 621/2012, ressaltando que os responsáveis já foram
devidamente citados quanto á possibilidade de ressarcimento, nos moldes do artigo 157, inciso II, da Resolução
TCE 261/2013 e Termos de Citação nº 0918/2010 e nº
0199/2010, ﬂs. 1003/1004.
3.2.2 Negar executoriedade ao artigo 4º da Lei Municipal nº 509/2004, e por via reﬂexa do Decreto nº
016/2008 (Item 2.20 desta ITC), ante sua incompatibilidade com os artigos 29, inciso V, e 37, inciso X, da CF,
nos termos do artigo 176 da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012 e súmula nº 347 do STF, considerando irregular a Concessão de Reajuste nos Subsídios do Prefeito
e Vice-Prefeito.
3.2.3. Acolher as razões de justiﬁca excluindo a responsabilidade do senhor Paulo Lemos Barbosa pelo ato auditado nos itens. 2.3 e 2.19.
3.2.4. Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas
pelo Sr. Paulo Barbosa, em razão das irregularidades
dispostas nos itens 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9,
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2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 e 2.20
desta Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a aplicação
de multa ao responsável com amparo no artigo 62 e na
forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93.
3.2.5. Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentada
pelo Sr. Juraci da Costa, em razão das irregularidades
dispostas nos itens 2.8 e 2.20 desta Instrução Técnica
Conclusiva sugerindo a aplicação de multa ao responsável com amparo no artigo 62 e na forma do artigo 96, inciso II da Lei Complementar Estadual nº 32/93.
3.2.6. Julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Lemos
Barbosa, Prefeito Municipal de Ibitirama, no período:
9/1 a 17/8/2008 e 18/9 a 31/12/2008, pela prática de
ato ilegal presentiﬁcado nos itens 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6,
2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17
e 2.18 e pelo cometimento de infração que causou dano
injustiﬁcado ao erário disposto nos itens 2.8 e 2.20, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$ 27.979,93
equivalentes a 15.447,41 VRTE, com amparo no artigo
84, inciso III, alíneas “c”, “d”, e “e” da Lei Complementar 621/2012.
3.2.7. Julgar irregulares as contas do Sr. Juraci Luiz da
Costa - Prefeito Municipal de Ibitirama no período: 1/1
a 8/1/2008 e 18/8 a 18/9/2008, pelo cometimento de
infração que causou dano injustiﬁcado ao erário disposto nos itens 2.8 e 2.20, condenando ao ressarcimento no
valor de R$ 3.374,95 equivalentes a 1.863,27 VRTE, com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da
Lei Complementar 621/2012.
3.2.8. Recomendar, com base no inciso XXXVI, do artigo 1º da Lei Complementar 621/2012, à gestão atual da
Prefeitura Municipal de Ibitirama que doravante efetue

a correta contabilização da despesa na forma preconizada pela equipe de auditoria no item 2.5, desta Instrução
Técnica Conclusiva, incluindo a despesa citada na rubrica
3.1.90.34 – Outras Despesas de Pessoal -, como forma de
se prevenir a Administração Municipal das sanções cabíveis e previstas na LRF.
Em seguida, às ﬂs. 1391/1403, o Ministério Público de
Contas:
1 – Preliminarmente, na forma dos artigos 176 e 177
da LC 621/2012 c/c art. 332 e 333 da Resolução TC
261/2013, seja instaurado incidente de inconstitucionalidade para negar exequibilidade ao art. 4º da Lei Municipal n. 509/04 e ao Decreto Municipal n. 16/08;
II – Quanto ao mérito:
1 – pela conversão do feito em tomada de contas especial, nos termos dos artigos 57, IV e 115 da LC n. 621/12;
2 – seja julgada IRREGULAR, com fulcro no art. 84, inciso
III alíneas “c”, “d” e “e”, da Lei Complementar nº 621/12,
a presente tomada de constas especial, sob responsabilidade de Paulo Lemos Barbosa e Juraci Luiz Costa;
3 – seja Paulo Lemos Barbosa condenado a ressarcir ao
erário municipal a importância de R$ 27.979,23 equivalentes a 15.447,41 VRTE (itens 8 e 20 da ITI 97/2010),
aplicando-lhe multa proporcional ao dano, nos termos
do art. 134 da LC n. 621/12;
4 – seja Juraci Luiz da Costa condenado a ressarcir ao
erário municipal a importância de R$ 3.374,95 equivalentes a 1.863,27 VRTE (itens 8 e 20 da ITI 27/2010), aplicando-lhe multa proporcional ao dano, nos termos do
art. 134 da LC n. 621/12;
5 – seja cominada multa pecuniária a Paulo Lemos Barbosa, relativo aos apontamentos constantes nos itens 1,
www.tce.es.gov.br

2, 3, 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19
da ITI 97/2010, e a Juraci Luiz da Costa (itens 8 e 20 da
mesma ITI), na forma dos arts. 87, inciso IV, e 135 da LC
n. 621/12 c/c art. 382 e seguintes da Res. TC n. 261/13;
6 – seja, nos moldes do art. 83, inciso VI da LC n. 621/12,
determinado ao atual Chefe do Poder Executivo Municipal de Ibitirama a instauração de Tomada de Contas Especial, em razão da irregularidade apontada no item 2.4
da ITC 3199/2013 (item 4 da ITI 97/2010 e processo TC –
8826/2010 – em apenso);
7 – nos termos do art. 87, inciso VI da LC n. 621/12, seja
expedida recomendação (rectius: determinação) sugerida pelo NEC à ﬂ. 1387 (item 3.2.8).
Retornaram-se os autos para nova manifestação do Parquet de Contas (às ﬂs. 1415/1416), dessa vez para se posicionar acerca da prescrição da pretensão punitiva, emitindo parecer nos seguintes termos:
No caso vertente, observa-se que o prazo prescricional (norma material, com efeito retroativo, portanto) iniciou-se no momento da ocorrência do fato – ano
de 2008 – interrompendo-se com a citação válida dos
responsáveis – a juntada do último AR ocorreu em
20/05/2010, e exaurindo-se, por completo, no ano de
2015.
Não obstante, persiste a atuação ﬁscalizadora do Tribunal de Contas para veriﬁcação da ocorrência de prejuízo
ao erário e adoção de medidas corretivas (art. 71, § 5º,
da LC n. 621/2012).
No caso vertente, restou identiﬁcada a ocorrência de
dano injustiﬁcado ao erário decorrente das seguintes
irregularidades:
2.8 Ausência de regular liquidação (item 8 da ITI
Terça-feira, 9 de outubro de 2018
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97/2010). Base legal: art. 62 e 63 da Lei n. 4.320/64
Responsável: Paulo Lemos Barbosa – Prefeito e Juraci
Luiz da Costa – Prefeito substituição. Ressarcimento:
Paulo Lemos Barbosa – R$ 22.566,80 (12.458,88 VRTE)
e Juraci Luiz da Costa - R$ 2.820,85 (1.557,36 VRTE).
2.20 Concessão irregular de reajuste nos subsídios do
prefeito e do vice-prefeito em desacordo com a Constituição Federal/88 (item 20 da ITI 97/2010). Base legal: art. 37, inciso X da CF/88. Responsável: Paulo Lemos Barbosa – Prefeito e Juraci Luiz da Costa – Prefeito substituição. Ressarcimento: Paulo Lemos Barbosa
- R$ 5.413,13 (2.988,53 VRTE) e Juraci Luiz da Costa R$ 554,10 (305,91 VRTE).
Posto isso, o Ministério Público de Contas reitera a
manifestação de fls. 1391/1402, com ressalva quanto à aplicação das sanções pecuniárias aos responsáveis, em decorrência da consumação da prescrição
da pretensão punitiva, a qual se pugna para que seja decretada.
Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993, bem como no parágrafo único do art. 53
da LC n. 621/2012, reserva-se ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento.
Após trâmites processuais os autos foram levados a
julgamento que, por maioria, foi proferida a Decisão
1791/2018, nos seguintes termos:
RECONHECER a prescrição da pretensão punitiva
quanto aos itens 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.9;
2.10; 2.11; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17; 2.18; 2.19 da
ITC nº 3199/2013, extinguindo-se o feito com resolução de mérito com base com base no artigo 374 do
Regimento Interno desta Casa de Contas, c/c o artigo

487, II, do CPC:
RECONHECER a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por ausência de matriz afastando a responsabilização em relação aos Srs. Paulo Lemos Barbosa e Juraci Luiz da Costa quanto ao item 2.8 da ITC
3199/2013.

398, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal, não
cabe recurso da decisão preliminar que rejeita as alegações de defesa;
Cumprido o prazo, com ou sem comprovação do ressarcimento ao erário, RETORNAR os autos à conclusão
do Relator para julgamento final dos autos;
DAR ciência aos interessados.

REJEITAR as razões de justificativas dos Srs. Paulo Lemos Barbosa e Juraci Luiz da Costa referente ao item
2.20 da ITC 3199/2013;

Ato contínuo, por meio de Petição Intercorrente de
evento nº 19, o Sr. PAULO LEMOS BARBOSA protocolou pedido de parcelamento da importância devida.

CONVERTER os presentes autos em Tomada de Contas Especial em face da existência de dano ao erário,
apontado nos itens 2.20 da ITC 3199/2013, no valor
total de R$ 6.521,33), na forma do artigo 57, inciso IV,
da Lei Complementar n° 621/2012.

É o relatório.

Com fundamento no art. 157 §3º do Regimento Interno, pela NOTIFICAÇÃO ao Sr. Paulo Lemos Barbosa
responsável pelos pagamentos realizados nos meses
de fevereiro a julho e setembro a dezembro no valor
de R$ 5.413,13 equivalente a 2.988,53 VRTE, e ao Sr.
Juraci Luiz da Costa pelos pagamentos realizados em
agosto de 2008 no valor de R$ 554,10 equivalente a
305,91 VRTE, no prazo improrrogável de 30 dias, a
contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 146 da LC 621/12), o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Municipal, a qual deverá ser
atualizada monetariamente na data da efetiva quitação, na forma da legislação em vigor, sob pena de ter
suas contas julgadas irregulares, nos termos dos artigo 157, §§2º e 3º do Regimento Interno e artigo 84,
inciso III, alínea ‘c’, da LC 621/2012;
ALERTAR aos responsáveis que, nos termos do art.
www.tce.es.gov.br

FUNDAMENTAÇÃO
II.1. DO PEDIDO DE PARCELAMENTO
Compulsando os autos, verifico que o pleito de parcelamento do débito realizado pelo Sr. Paulo Lemos
Barbosa encontra amparo no Regimento Interno deste Tribunal, conforme se vê:
Art. 459. O Tribunal poderá autorizar o recolhimento
parcelado de importância devida, em até vinte e quatro vezes, desde que o processo não tenha sido remetido para inscrição em dívida ativa ou para cobrança
judicial.
No presente caso, entendo estar atendida a condição
para o deferimento do parcelamento, uma vez que o
processo não foi remetido para inscrição em dívida
ativa ou para cobrança judicial.
Com efeito, diante de tais fatores, assim como do permissivo conferido a este Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 459 e ss. da
Resolução TC 261/2013, autorizo o parcelamento, em
24 (vinte e quatro) parcelas iguais, dos valores deviTerça-feira, 9 de outubro de 2018
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dos em virtude da condenação imposta no âmbito da
Decisão 1791/2018.
Ressalto que o recolhimento das parcelas deverá ser
comprovado mensalmente, até que se promova o recolhimento integral da importância devida. Sobre cada parcela, corrigida monetariamente, incidirão os
correspondentes acréscimos legais, na forma do art.
459, § 4º, do RITCEES.

Público de Contas, para acompanhamento e monitoramento da cobrança dos parcelamentos deferidos,
conforme disposto no artigo 305, parágrafo único, do
RITCEES.

(OAB: 8978-ES)

2. Unânime.

O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:

3. Data da Sessão: 03/10/2018 – 34ª sessão ordinária
da Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:

No mais, destaco que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do
saldo devedor, conforme artigo 459, § 5º da Resolução TC 261/2013.

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo
Coelho do Carmo;

Ante todo o exposto, VOTO para que seja adotada a
deliberação que ora submeto à apreciação deste Plenário.

5. Membro do Ministério Público: Heron Carlos Gomes de Oliveira.

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Deferir o pedido de parcelamento requerido pelo
Sr. Paulo Lemos Barbosa, em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais, corrigidas monetariamente, com a devida
incidência dos acréscimos legais, nos termos do artigo
459 e ss. do RITCEES, devendo a primeira parcela ser
paga no prazo de 30 dias após a publicação desta decisão, seguindo-se as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes;
1.2. Encaminhar os autos à Secretaria do Ministério

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 02537/2018-4
Processo: 03460/2014-5
Classificação: Tomada de Contas Especial - Auditoria
UG: PMCB - Prefeitura Municipal de Conceição da Barra
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: JORGE DUFFLES ANDRADE DONATI, JORGE TIMBOIBA DUARTE, ROBERT DE ALMEIDA SOUZA, ADELIA AUGUSTA DE MATTOS PEREIRA MARCHIORI, MARCOS CESAR MORAES DA SILVA, ALEX DA SILVA
MOURA, VIACAO MAR ABERTO LTDA - EPP, INCOMOL-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Procuradores: TACIO DI PAULA ALMEIDA NEVES (OAB:
9114-ES), ESIO JOSE BARBOSA MARCHIORI FILHO
www.tce.es.gov.br

PEDIDO DE PARCELAMENTO – AUTORIZAR PARCELAMENTO DE MULTA – REMETER AO MPC – DAR CIÊNCIA.

I - RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Parcelamento de multa pecuniária interposto pela Senhora Adelia Augusta de Mattos Pereira Marchiori, por intermédio de seu Procurador Dr. Esio José Barbosa Marchiori Filho, em decorrência do Acórdão TC 1757/2017-Segunda Câmara,
proferido nos autos do Processo TC-3460/2014 (Tomada de Contas Especial).
O plenário decidiu, dentre outros pontos, pela aplicação de multa pecuniária, individual a Senhora Adelia Augusta de Mattos Pereira Marchiori, Secretária de
Educação do município de Conceição da Barra, exercício 2013, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em
razão de prática de atos ilegais.
Nesse contexto, a responsável requereu o parcelamento da multa em 6 (seis) parcelas mensais, conforme
Protocolo 3082/2018.
O Ministério Público de Contas, através de Parecer
3868/2018, da lavra do Procurador Luciano Vieira,
pugnou pelo deferimeno do pedido de parcelamento
da responsável supracitada.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O Acórdão TC 1757/2017-Segunda Câmara, proferido nos autos do Processo TC- 3460/2014 (Tomada de
Contas Especial) traz o valor a ser pago em decorrênTerça-feira, 9 de outubro de 2018
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cia da multa aplicada pela prática de atos ilegais pela
Senhora Adelia Augusta de Mattos Pereira Marchiori,
Secretária de Educação do Município de Conceição da
Barra, exercício 2013, entre outros.
Ainda, que o acórdão tenha transitado em julgado em
02/05/2018, dia subsequente ao término do prazo recursal, com base no art. 363, parágrafo único, do Regimento Interno do TCEES e não houve a inscrição em
dívida ativa, nem qualquer providência para sua cobrança judicial até o presente momento, o que possibilita a autorização do parcelamento da importância
devida, conforme requerido pelos responsáveis, nos
termos do art. 459 do RITCEES, in verbis:
Art. 459. O Tribunal poderá autorizar o recolhimento
parcelado de importância devida, em até vinte e quatro vezes, desde que o processo não tenha sido remetido para inscrição em dívida ativa ou para cobrança
judicial.
Esta Corte de Contas já decidiu pela possibilidade de
parcelamento de multa em outros processos, conforme abaixo exemplificado:
TC-04852/2014-3 Responsáveis: Edison Valentim Fassarella Procuradores: Gustavo Coelho Martins e Valde
Moura de Jesus Junior

sessão ordinária do Plenário, realizada no dia oito de
novembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos
termos do voto do vice-presidente, conselheiro José
Antônio Almeida Pimentel, que integra esta Decisão:
Parcelar a multa fixada em 10 (dez) vezes, devendo a
primeira parcela vencer no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da notificação do responsável, e as demais
30 (trinta) dias após o vencimento da anterior, alertando-o que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos moldes do artigo 459, §4º, 5º e 6º do Regimento Interno deste Tribunal. Remeter os presentes autos ao Ministério Público de Contas para acompanhamento e monitoramento, conforme solicitado, e
disposto no artigo 463 do mesmo diploma legal.
DECISÃO TC-2527/2008- PROCESSO - TC-2823/2005
(APENSO: TC-3653/2004)
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO
TC-470/2005 – RECORRENTE:
MOACYR CARONE ASSAD (PREFEITO MUNICIPAL DE
ANCHIETA – EXERCÍCIO DE

o pedido de parcelamento solicitado pelo Sr. Moacyr
Carone Assad, para que a multa imputada pelo Acórdão TC-470/2005, redimensionada pelo Acórdão TC063/2008, devidamente atualizada até a data de seu
recolhimento, seja paga em 12 (doze) vezes, na forma do art.
174 do Regimento Interno, ressaltando que a falta de
recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, dando-se ciência
ao interessado.
Conforme exposto acima e em acompanhamento ao
Parecer 3868/2018 emitido pelo Ministério Público de
Contas que se posicionou, através da lavra do Procurador Luciano Vieira, o parcelamento da multa aplicada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser
deferido em 6 (seis) parcelas iguais de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme solicitado, por ser perfeitamente cabível.
Ante todo o exposto, VOTO, para que seja adotada a
deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
RODRIGO COELHO DO CARMO

2004) – PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO – DEFERIR EM 12 PARCELAS - DAR

Conselheiro Relator

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR (EXERCÍ- CIO DE 2013) – JURISDICIONADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DEFERIR PARCELAMENTO – AO MPEC. O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL: DECISÃO

CIÊNCIA.

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

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC04852/2014- 3, DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na 40ª

DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, por unanimidade, em sua 36ª sessão ordinária, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Dailson Laranja, deferir

Considerando que é da competência deste Tribunal
autorizar o recolhimento parcelado da importância
devida nos presentes autos, conforme artigo 73 da Lei
Complementar 32/93;

www.tce.es.gov.br

1. DELIBERAÇÃO

1.1 AUTORIZAR o PARCELAMENTO da multa no valor
de 3.000,00 (três mil reais) devidamente atualizada, à
Senhora Adélia Augusta de Mattos Pereira Marchiori
em 6 (seis) parcelas IGUAIS devendo a primeira parceTerça-feira, 9 de outubro de 2018
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la vencer no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da responsável, e as demais 30 (trinta) dias
após o vencimento da anterior, alertando-a que deverá comprovar o cumprimento do parcelamento mensalmente junto a Secretária do Ministério Público de
Contas, bem como que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do
saldo devedor, nos moldes do artigo 459, §4º, 5º e 6º
todos do Regimento Interno deste Tribunal;

UG: PMF - Prefeitura Municipal de Fundão

RODRIGO COELHO DO CARMO

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

Relator

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO
CARMO:

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em

1.2. REMETER os autos ao Ministério Público de Contas para acompanhamento e monitoramento, conforme solicitado, e disposto no artigo 463 do referido diploma legal;

I – RELATÓRIO

pelo Relator, pelo:

1.3. DAR CIÊNCIA à interessada.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/10/2018 – 34ª sessão ordinária
da Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos Augusto Taufner;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti.
5. Membro do Ministério Público: Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 02538/2018-9
Processo: 02104/2018-4
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017

Responsável: JOILSON ROCHA NUNES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 2º SEMESTRE DE
2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO – ARQUIVAR.

O presente feito cuida da análise do Relatório de Gestão Fiscal, sugerindo emissão de Parecer de Alerta à
Prefeitura Municipal de Fundão, sob a responsabilidade do Sr. Joilson Rocha Nunes, devido ao jurisdicionado ter ultrapassado o limite para alerta, relativamente
ao 2º semestre de 2017.
Por meio do Parecer de Alerta – art. 59 da Lei Complementar 101/2000 – foi informado à Unidade Gestora as providências que deveriam ser adotadas, a área
técnica através da Instrução Técnica 290/2018-4, informou que foram acolhidas e tomadas as devidas
medidas, na forma regimental.
Manifestou-se o Ministério Público Especial de Contas, por meio do Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira – Parecer 2245/2018-1, em
concordância com a proposição do setor técnico, IT
290/2018-4, no sentido de que sejam os autos arquivados.
II – CONCLUSÃO
Ante o exposto Assim, atendido o proposto, VOTO pelo ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do art. 330,
IV do RITCEES.
www.tce.es.gov.br

1. DELIBERAÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2104/2018, DECIDEM os Srs. Conselheiros do Tribunal
Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas

1.1. Arquivamento dos autos de Relatório de Gestão
Fiscal, relativo ao 2º semestre de 2017, da Prefeitura
Municipal de Fundão, sob a responsabilidade do Senhor Joilson Rocha Nunes.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/10/2018 – 34ª sessão ordinária
da Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos Augusto Taufner;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti.
5. Membro do Ministério Público: Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
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