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PLENÁRIO

Atos do Plenário
Acórdãos e Pareceres - Plenário
ACÓRDÃOS

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

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

Terças-feiras às 14 horas

A Representante alega que o atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa MADE INFO SERVIÇOS LTDA
ME, participante do certame, descumpre exigência editalícia dado a generalidade de seu conteúdo.

Processo: 05910/2018-7

Determinada a oitiva dos responsáveis conforme disposto
no § 3º, do art. 125 da Lei Complementar nº 621/2012, estes prestaram informações, e sua análise pelo Núcleo de
Tecnologia da Informação - NTI redundou na seguinte proposta de encaminhamento Instrução Técnica Conclusiva
ITC 2745/2018:

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Ante todo o exposto, submetemos à consideração superior
a seguinte proposta de encaminhamento:

UG: PMES - Polícia Militar do Espírito Santo

Conhecer e receber a representação, pelo preenchimento
dos requisitos constantes do artigo 94 da Lei Complementar 621/2012.

ACÓRDÃO TC- 1002/2018 – PLENÁRIO

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: MARLUSSI MENEGHEL FONSECA, ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO
Representante: SAESA DO BRASIL LTDA

SESSÕES

des identiﬁcadas no Pregão Eletrônico nº 023/2018, destinado ao Registro de Preços de Multifuncional Laser Monocromática para posterior fornecimento, conforme especiﬁcações do Anexo I do respectivo Edital (Processo nº
81327471).

Indeferir o pleito cautelar, haja vista a não existência de suas condições autorizadoras, conforme descrito nesta peça;

Procurador: RODRIGO ALVES ROSELLI (OAB: 15687-ES)

No mérito, julgar pela improcedência da presente representação;

REPRESENTAÇÃO – CONHECER – INDEFERIR CAUTELAR –
IMPROCEDENTE – DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR.

Cientiﬁcar o representante da decisão do Tribunal, nos termos do artigo 307, § 7º do RITCEES e arquivar os autos.

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
3378/2018 se manifesta nos seguintes termos:

Tratam os presentes autos de Representação, com pedido de adoção de medida cautelar, proposta pela empresa
SAESA DO BRASIL LTDA, em desfavor da Polícia Militar do
Espírito Santo (PMES), em razão de supostas irregularida-

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, comfulcro no
art. 3º, inciso II, da LC n. 451/2008, à guisa dos argumentos fáticos e jurídicos contidos na Instrução TécnicaConclu-

www.tce.es.gov.br
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siva 02745/2018-4, oﬁcia pela IMPROCEDÊNCIA da representação, nos termos dos arts. 95, inciso I, e 101,parágrafo único, da LC n. 621/2012 c/c art. 178, inciso I, e 186 do
RITCEES.
É o relatório.
Os artigos 94 e 101, ambos da Lei Complementar nº 621,
de 8 de março de 2012, ao dispor sobre os requisitos de admissibilidade de feitos dessa natureza estabelecem critérios objetivos que balizam o seu conhecimento.
Em análise inicial dos autos veriﬁco presentes clareza em
sua redação, possui informações sobre o fato, a autoria, as
circunstâncias e os elementos de convicção, bem como está acompanhada de indícios de prova, portanto deve ser
conhecida.
Ainda em fase preliminar, veriﬁco que foi pedido a paralisação e suspensão da Pregão Eletrônico n° 023/2018 até o
ﬁm das apurações e investigações realizadas por esse Tribunal.
O representante busca no seu pedido a atuação deste Tribunal em relação à hipótese presente no art. 124, caput
e no parágrafo único da Lei Complementar nº 621/2012,
pela qual, no início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineﬁcácia da decisão de mérito, esta Corte poderá, de ofício ou mediante provocação, com
ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares.

dição para a concessão da medida foi detidamente avaliada pelo NTI, valendo destacar o seguinte trecho da ITC
2745/2018, in verbis:

computadores com todos acessórios.

Da apresentação de atestado de capacidade técnica genérico

Ressalta ainda que o atestado apresentado não descreve sequer a quantidade das impressoras fornecidas, suas
marcas, e o número exato dos demais serviços prestados.

De acordo com a representante, ao veriﬁcar os documentos habilitatórios apresentados pela empresa MADE INFO
SERVIÇOS LTDA ME, declarada vencedora do pregão, entendeu aquela que o atestado de capacidade técnica seria
por demais genérico, não cumprindo as exigências estipuladas no item 1.3 do edital:

Impressoras Jato de Tinta e Laser, Scanners: Venda, conﬁguração, instalação e manutenção.”

Das justiﬁcativas
Os responsáveis notiﬁcados alegam primeiramente que
o item 1.3 do edital não faz exigência que o atestado seja igual ao objeto, admitindo-se que seja de natureza semelhante.

1.3 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (a) Comprovação de que
o licitante forneceu, sem restrição, produto igual ou semelhante ao indicado no Anexo I do edital. A comprovação
será feita por meio de apresentação de no mínimo 1 (um)
atestado, devidamente assinado, carimbado e em papel
timbrado da empresa ou órgão comprador.

a) Comprovação de que a Iicitante forneceu, sem restrição,
produto igual ou semelhante ao indicado no Anexo l do
edital. A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 01 (um) atestado, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão
comprador;

Alega a denunciante que a qualiﬁcação técnica tem a ﬁnalidade de aferir a aptidão técnica do licitante conferindo segurança à Administração Pública de que o mesmo possui
pleno conhecimento técnico para a execução do contrato,
caso se sagre vencedor do certame, e que o atestado apresentado seria AMPLO E GENÉRICO, não prestando qualquer tipo de informação referente à capacidade da empresa em atender as exigências do edital, in verbis:

Trata-se do disposto no art. 30, II da lei 8.666/93, combinado com §3º do mesmo artigo:

A análise do substrato conceitual para o deferimento da
medida cautelar está relacionada à existência dos requisitos que a doutrina denomina como fumus boni juris e o periculum in mora, indispensáveis para concessão de liminar
nesta espécie de procedimento.

“Atestamos que a Empresa MADE INFO SERVIÇOS LTDA
ME, sediada na Rua Augusto Calmon, nº 95, 2º pavimento – JUCUTUQUARA – VITÓRIA – ES, CEP: 29040-730, CNPJ
sob o nº 21.344.057/0001-88, forneceu-nos e fornece diversos tipos de materiais e serviços na área de TI e Telecomunicação como por exemplo:

Compulsando os autos, observo que a apuração da con-

Microcomputadores: já nos forneceu mais de 20 microwww.tce.es.gov.br

Art. 30. A documentação relativa à qualiﬁcação técnica limitar-se-á a:
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação,
bem como da qualiﬁcação de cada um dos membros da
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
§ 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.
Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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Além disso, informam que exigir comprovação de experiência anterior em condições idênticas ao objeto a ser contratado restringiria o universo de participantes, excluindo
aqueles que poderiam atender às necessidades da Administração.

Servidores: Venda, conﬁguração, instalação e manutenção,

ca, estruturação de rede, conﬁguração, instalação e manutenção de servidores.

Materiais de Som, Áudio e Video Proﬁssionais: Venda de
produtos do tipo Microfones, Ampliﬁcadores. Reﬂetores,
Mesa de Som, Caixas de som, suportes e tripés.

Ratiﬁcando tal entendimento, os notiﬁcados citam ainda
entendimentos do TCE/MG, TRF 4ª Região e do TCU.

Desta feita, entendemos que o referido atestado é capaz
de demonstrar a capacidade técnica da empresa em fornecer o objeto do Pregão Eletrônico n° 023/2018.

Mini Torre compacta p/ solução multimídia: Venda de
equipamento para transmissão, gravação e edição simultânea de videos.

O conjunto probatório analisado conduz naturalmente à
conclusão de ausência dos pressupostos para concessão
de medida cautelar e também resolve a questão meritória, eis que regulares os procedimentos adotados pela Comissão de Licitação na análise do ponto inquinado nesta
representação.

Noticiam ainda o uso indevido do princípio da vinculação
ao instrumento convocatório por parte de empresas que
não ofertam o menor preço nos certames, e em seguida
buscam incessantemente encontrar falhas na documentação de habilitação das empresas arrematantes, com o intuito de desclassiﬁcá-las e assim, auferir vantagem econômica com argumentos descabidos.
Por ﬁm, pontuam que tal princípio deve ser aplicado conjuntamente os demais princípios norteadores das licitações públicas, sob pena de se desclassiﬁcar a proposta
mais vantajosa por exigências formais que não inﬂuem na
capacidade de fornecimento dos objetos, restando frustrado o objetivo do certame.
Da análise
Compulsando os autos, veriﬁca-se que a empresa MADE
INFO SERVIÇOS LTDA ME apresentou atestado de capacidade técnica fornecido pela empresa LB2 INTERATIVA LTDA-ME, no qual é atestado o fornecimento dos seguintes
produtos/serviços:
Microcomputadores: já nos forneceu mais de 20 microcomputadores com todos acessorios.
Impressoras Jato de Tinta a Laser, Scanners: Venda, conﬁguração, instalação e manutenção.
Scanners 3D: Venda e Conﬁguração
Notebook: Já nos forneceu mais de 10 notebooks.

Câmeras Fotográﬁcas Proﬁssionais: Venda não só de câmeras como também de acessórios. Lentes, suportes e etc.
Nobreak: Venda, conﬁguração instalação e manutenção.
TV’s e Eletrodomésticos: Venda, conﬁguração, instalação
e manutenção.
PABX, Equipamentos de rede: Venda, conﬁguração, instalação e manutenção.
CFTV: Venda, conﬁguração, instalação e manutenção,
Estruturação de rede: A empresa realizou toda a infraestrutura de cabeamento e rede desde a passagem de cabo
até a ativação e certiﬁcação de cada ponto, envolvendo REDE, SERVIDORES, ALARME, PABX, CFTV
A MADE INFO SERVIÇOS LTDA ME, nos fornece todo serviço de TI, TELEFONIA e SEGURANÇA ELETRONICA
Atestamos que até o momento não há motivo que a desabone.
Pode-se observar que entre os produtos/serviços arrolados pela empresa LB2 Interativa, encontram-se “impressoras Jato de tinta e Laser”, produtos esses enquadrados como similares ao objeto da contratação. Além disso, veriﬁca-se também que a empresa MADE forneceu serviços outros, de complexidade superior à dos serviços previstos no
edital, tais como serviços de telefonia, segurança eletrôniwww.tce.es.gov.br

Diante do exposto, nos termos da proposição técnica subscrita na ITC 2745/2018 e no Parecer Ministerial 3378/2018,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de DECISÃO que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER da presente representação, vez que preenche os requisitos de admissibilidade, na forma dos arts.
94 e 101, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012;
1.2. INDEFERIR a concessão da medida cautelar requerida
diante da ausência dos requisitos autorizadores da medida prevista no art. 124 da Lei Complementar nº 621/2012;
1.3. NO MÉRITO, considerar improcedente a representação com fulcro no art. 95 da Lei Complementar nº
Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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621/2012;
1.4. À Secretaria Geral das Sessões para as comunicações
processuais;
1.5. Transitado em julgado, arquivem-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:

ACÓRDÃO TC-1253/2018 – PLENÁRIO
Processos: 05619/2018-1, 06543/2017-4, 00202/2009-5
Classiﬁcação: Embargos de Declaração
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Recorrente: ANTONIO BITENCOURT, RODRIGO DADDA LUGAO, GONÇALO EUSTAQUIO DO VALE
Procuradores: PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)

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

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONHECIMENTO – DAR
PROVIMENTO – ARQUIVAR.

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

RELATÓRIO

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos conjuntamente, através de advogado, pelos senhores Antônio
Bitencourt, Gonçalo Eustáquio do Vale e Rodrigo Dadda Lugão, em face do Acórdão TC 359/2018-Plenário, passado
nos autos do processo TC 6543/2017 alusivo a Recurso de
Reconsideração anteriormente apresentado pelos ora Recorrentes, tendo a parte dispositiva da decisão recorrida sido exarada nos seguintes termos:
1. ACÓRDÃO TC- 359/2018 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Conhecer o presente Recurso de Reconsideração interposto em face do ACÓRDÃO TC n.º 581/2017 – Plenário;
1.2. Não dar provimento ao recurso, pelas razões já expostas, mantendo-se incólume os termos do ACÓRDÃO TC n.º
www.tce.es.gov.br

581/2017;
1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Por maioria. Vencidos os conselheiros Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, que votou por dar provimento ao
recurso, afastando a responsabilidade do Sr. Antônio Bitencourt, o ressarcimento e multas, desconvertendo-se os autos, sendo acompanhado pelo conselheiro Domingos Augusto Taufner.
3. Data da Sessão: 10/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner e Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti e
Marco Antonio da Silva.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Controle Externo de
Recursos e Consultas, foi elaborada Instrução Técnica de
Recurso ITR 00219/2018-4, propondo o conhecimento e o
não provimento dos embargos declaratórios opostos.
Tal entendimento foi compartilhado pelo Ministério Público de Contas, conforme se depreende do Parecer
03616/2018-7.
Após, vieram os autos conclusos para este Gabinete.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
DOS PRESSUPOSTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Imperioso destacar inicialmente que o pressuposto especíﬁco de admissibilidade dos embargos de declaração é
que exista na decisão – em sua parte dispositiva –, obscuSegunda-feira, 22 de outubro de 2018
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ridade, contradição ou omissão, na forma do § 1º do art.
167 da Lei 621/2012 e art. 1022 do CPC/2015 em aplicação subsidiária, conforme dispõe o art. 70 da LC 622/2012.
No mais, a análise dos pressupostos recursais passa pela
veriﬁcação, no caso concreto, da tempestividade, da capacidade da parte, o interesse recursal, a legitimidade processual, assim como do cabimento do recurso. Esse delineamento é condição essencial para que, em fase posterior, se possa adentrar ao mérito recursal, julgando pelo
seu provimento ou não provimento.
No presente caso, é patente o preenchimento de todos
os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual passo à
análise meritória.
DO MÉRITO
Sabe-se que o exame de Embargos de Declaração eventualmente opostos impõe ao julgador a análise de pressupostos processuais especíﬁcos que se relacionam à demonstração da existência de obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou parecer prévio emitido pelo Tribunal.
Sobre o mérito atinente à omissão alegada nos presentes
autos, a posição ﬁrmada pela área técnica, consubstanciada na Instrução Técnica de Recurso ITR 00219/2018-4, e
anuída no Parecer 03616/2018-7, aponta a inexistência de
omissão no Acórdão TC 359/2018-Plenário, indicando que
no âmbito do referido Acórdão houve a apreciação do documento referenciado pelo embargante, a saber: o “atestado de conclusão deﬁnitiva de obra”.
Conforme se depreende da ITR 00219/2018-4:
[...]
Nos presentes Embargos de Declaração os Recorrentes
alegam, em apertada síntese, que haveria omissão no
Acórdão TC 359/2018-Plenário (Recurso de Reconsider-

ação – TC 6543/2017, em apenso) eis que não teria levado
em consideração documento apresentado quando da interposição do Recurso de Reconsideração, documento este relativo ao “Atestado de Conclusão Deﬁnitiva de Obra”
que, na ótica dos Embargantes, faria prova da entrega e
recebimento dos aparelhos de ar condicionado em prédio
municipal (sede da Prefeitura Municipal de Marataízes).
Passando-se à análise veriﬁca-se que não há omissão a
ser suprida, pelos seguintes fundamentos a seguir alinhavados:
Inicialmente convém trazermos o conceito de “acórdão”
conferido no artigo 204 do Código de Processo Civi:
Art. 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais.
Por sua vez, o Regimento Interno do TCEES (aprovado pela Res. TC 261/2013) estabelece, em seu art. 436 e incisos,
formalmente, o conteúdo dos “acórdãos” proferidos por
este Tribunal, vejamos:
Art. 436. O Acórdão e o Parecer Prévio deverão ser precedidos de ementa e conterão, além do relatório:
I - a epígrafe, que conterá a indicação do colegiado que
proferiu a decisão ou deliberação, o número, o assunto, o
número do processo principal e seus apensos ou anexos, a
indicação do órgão ou entidade jurisdicionada, a identiﬁcação do responsável ou interessado, a identiﬁcação do advogado constituído nos autos e seu respectivo número de
inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o exercício
ou período a que se referir, quando for o caso;
II - a fundamentação e a parte dispositiva, que conterá a indicação da conclusão de mérito e o conteúdo da proposta
de deliberação.
III - a proposta de voto ou o voto vencedor e, no todo ou
www.tce.es.gov.br

em parte, os vencidos, bem como o voto de desempate,
quando houver;
IV - o registro dos impedimentos e das suspeições;
V - a proclamação do resultado por unanimidade ou por
maioria de votos;
VI - a data da sessão em que foi concluída a decisão ou deliberação;
VII - o prazo para recolhimento da importância a que o interessado foi condenado a pagar, quando lhe for desfavorável a decisão, ou para interpor recurso, se ainda cabível
(grifamos).
De se notar que os acórdãos emanados deste Tribunal são,
inexoravelmente, compostos pelos votos dos Conselheiros
do Órgão Colegiado, incluindo-se os votos vencidos, conforme expressamente previsto no inciso III do art. 436 do
RITCEES, acima destacado.
A apropriação de tal premissa é essencial para o exame
meritório da pretensão deduzida nestes Declaratórios eis
que os próprios Embargantes reconhecem que o documento apresentado em suporte ao seu Recurso de Reconsideção (TC 6543/2017), qual seja, o “Atestado de Conclusão Deﬁnitiva de Obra”, foi considerado e analisado no Voto Vista do Exmo. Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun (proferido no julgamento do Recurso de Reconsideração), conforme se detém do seguinte excerto dos
presentes Declaratórios:
Dada a gravidade da matéria [...] dentro de um Processo onde a controvérsia das informações deu o norete, o
MD Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun pediu Vistas e, depois de EFETIVAMENTE ANALISAR OS AUTOS, proferiu seu Voto Vista, de onde se extrai (caixa alta
no original):
Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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Os Embargantes citam, inclusive trecho do Voto Vista do
Exmo. Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
que, por sua vez, não deixa dúvidas sobre a contemplação do documento (“Atestado de Conclusão Deﬁnitiva de
Obra”) trazido em suporte ao Recurso de Reconsideração
de que tratam os autos do TC 6543/2017 (em apenso), vejamos:
ACÓRDÃO TC 359/2018 - PLENÁRIO
[...]
VOTO VISTA DO CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
[...]
II.3 Do mérito
Registro minha divergência quanto ao voto do Em. Relator, no que se refere ao mérito da questão, razão pela qual
apresento as argumentações e os fundamentos abaixo.
O recorrente se insurge quanto ao ACÓRDÃO TC n.º
581/2017-3 – Plenário, que tem o seguinte teor dispositivo:
[...]
Corroborando tal assertiva, destaco, nos documentos
apresentados em sede recursal, a apresentação do documento novo denominado “Atestado de Conclusão Deﬁnitiva de Obra”, de ﬂs. 16/26, assinado pelo Engenheiro Arquiteto da Prefeitura Municipal de Marataízes, Sr. Rogério
Sant’anna.
O referido documento foi registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo – CREA-ES, datado de 27/10/2009, atestando a existência do seguinte quantitativo de equipamentos:
07 unidades de 60.000 BTU’s

03 unidades de 36.000 BTU’s

mento do ressarcimento e das multas individuais imputadas, bem como demais consequências decorrentes.

02 unidades de 30.000 BTU’s

[...] (g.n).

Ou seja, o documento em questão, que sequer foi alvo de
consideração pela ITR 297/2017, atesta não só a conclusão
da obra, como atesta a existência de todos os aparelhos de
ar condicionado tipo teto/piso ora questionados.

Enfatize-se que o respeitável Voto Vista do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun constitui-se em parte
integrante do Acórdão TC 359/2018, ora embargado, conforme se pode facilmente constatar, não só do disposto
no prefalado art. 436, III, do RITCEES, como da leitura do
próprio julgado.

04 unidades de 48.000 BTU’s

Destaca que o documento fora registrado no CREA-ES 10
meses após a saída do Prefeito responsabilizado neste processo, já na gestão do Prefeito que o sucedeu, e três meses após o comparecimento da equipe de auditoria deste
Tribunal.
Nos termos do art. 435, da Lei n. 13.105, de 16 de março de
2015 – Código de Processo Civil, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
A superveniência de documentos novos com eﬁcácia sobre
a prova produzida é admitida nesta Corte de Contas para
ﬁns de cabimento de revisão, nos termos do art. 171, da
Lei Complementar nº 621/2012, de 8 de março de 2012.
Entendo, pois, ser relevante o ateste de recebimento de
todos os itens que se consideravam ausentes efetuado por
engenheiro arquiteto da Prefeitura Municipal de Marataízes, uma vez que reforça os atestes anteriormente dados
nas medições de pagamento.
Assim, tendo em vista o caso concreto, com base no documento apresentado e privilegiando a busca da verdade
real, dou provimento ao recurso, razão pela qual entendo que deva ser reformulado o Acórdão TC 581/2017-3,
proferido pelo Plenário desta Corte de Contas, para afastar também a irregularidade constante do item 7.2 da IEC
46/2015 e ITC 5507/2015 e consequentemente afastawww.tce.es.gov.br

Portanto, desvela-se estreme de dúvidas que o documento - referido pelos Embargantes, qual seja, o “Atestado de Conclusão Deﬁnitiva de Obra” (ﬂs. 16-27 do TC
6543/2017, em apenso), cuja suposta omissão, quanto ao
seu conhecimento por esta Corte, foi invocada como causa de pedir dos presentes Declaratórios - foi claramente
contemplado no Voto Vista exarado pelo Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, servindo, inclusive,
como fundamento para a sua proposta de deliberação,
que, entrentanto, restou vencida pelo voto dos demais
Conselheiros integrantes do Plenário deste TCEES.
Resulta evidenciado, portanto, que o conteúdo do documento “Atestado de Conclusão Deﬁnitiva de Obra” foi considerado no julgamento do Recurso de Reconsideração de
que tratam os autos do Processo TC 6543/2017, inexistindo, assim, omissão a ser suprida quanto ao Acórdão
359/2018-Plenário, razão pela qual opinamos pelo improvimento dos presentes Embargos de Declaração.
(grifei)
Apesar do entendimento ﬁrmado pela área técnica e anuída pelo Ministério Público de Contas destacar a análise do
documento “Atestado de Conclusão Deﬁnitiva de Obra” no
Voto proferido pelo Conselheiro Rodrigo Flávio Freire FaSegunda-feira, 22 de outubro de 2018
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rias Chamoun, que posteriormente veio a compor o Acórdão 359/2018-Plenário, a tempo, devo reconhecer que no
Voto prevalecente no âmbito do processo TC 6543/2017,
que trata do recurso de reconsideração interposto para
ﬁns de reforma do Acórdão 581/2017-Plenário, é patente
a existência de vício de omissão.
No caso, a omissão diz respeito à ausência de qualquer
consideração no Voto vencedor acerca das razões que ensejaram o não provimento do recurso de reconsideração,
com base em documento novo que potencialmente poderia afastar a responsabilidade dos embargantes e a própria
irregularidade descrita no item “liquidação irregular da
despesa”, tratado no item 3.2 da IEC 46/2015, nos autos do
processo TC 202/2009.
De fato, ainda que a manutenção, reforma ou anulação dos
termos do Acórdão 581/2017-Plenário estivesse sujeita ao
convencimento do julgador, é cogente, à luz da regra constitucional que exige a fundamentação das decisões proferidas por órgãos públicos, que as escolhas decisórias adotadas estivessem devidamente motivadas, conferindo-se
clareza às decisões e segurança jurídica a todo o sistema,
o que, por certo, engloba a legítima expectativa do jurisdicionado no que se refere aos fundamentos apresentados
em sede de recurso.
Com efeito, atendo-se ao exame do documento ignorado no Voto vencedor, objetivamente atesto que assiste razão aos embargantes quando documentalmente, mediante a apresentação de Atestado de Conclusão Deﬁnitiva de
Obra, assinado pelo Engenheiro Arquiteto da Prefeitura
Municipal de Marataízes, Sr. Rogério Sant’anna e registrado
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo – CREA-ES, datado de 27/10/2009, conseguem
comprovar a conclusão da obra e, mais do que isso, o rece-

bimento dos aparelhos de ar condicionado no quantitativo
inicialmente questionado.
Diante do esclarecimento fundado em prova documental,
entendo que devam ser providos os presentes embargos
declaratórios, conferindo-lhes efeito modiﬁcativo, reconhecendo-se a regularidade dos atos praticados pelos embargantes no tocante ao item questionado, à luz dos eventos acima externados, e afastando-se a irregularidade em
questão, bem como o ressarcimento e as multas pecuniárias individuais que dela decorrem.
Ante o exposto, divirjo do entendimento da área técnica
e do Ministério Público de Contas, e VOTO para que seja
adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Conhecer os presentes Embargos de Declaração, tendo em vista estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no RITCEES;
1.2. Dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, conferindo-lhe efeitos modiﬁcativos, de modo a suprir a omissão identiﬁcada, alterando-se o Acórdão TC nº
359/2018-Plenário pelas razões expostas, afastando a irregularidade constante do item 3.2 da IEC 46/2015 e ITC
5507/2015, mantida no Acórdão 581/2017-Plenário, e, por
consequência, o ressarcimento solidário no valor equivalente a 17.619,00 VRTE e as multas pecuniárias individuais
www.tce.es.gov.br

no valor de 1.500 VRTE imputados aos responsáveis, devendo os embargantes serem cientiﬁcados da decisão nos
termos regimentais;
1.3. Desconverter os autos de Tomada de Contas Especial,
em razão do afastamento do ressarcimento.
1.4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/09/2018 - 32ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos
termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria
Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC- 852/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

Processos: 01558/2018-1, 01301/2009-5, 01223/2009-9,
02862/2007-1, 01195/2007-4

1.1. Por arquivar o presente processo com fundamento
no art. 288, §4º do RITCEES – Res. 261/2013, nos termos
do artigo 330, IV do mesmo diploma legal, sem baixa do
débito/responsabilidade quanto aos senhores Luciano
Manoel Machado, Rubens Marcelino de Souza e Elisângela Ridolﬁ de Azevedo, ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento
do débito para as medidas de direito;
1.2. Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público
de Contas, conforme o solicitado.

UG: FME - Fundo Municipal de Educação de Guaçuí

O douto Órgão Ministerial insurge-se contra a referida
Decisão por meio dos presentes Embargos de Declaração
alegando a existência do elemento de contradição.

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

É o relatório.

Interessado: LUCIANO MANOEL MACHADO, RUBENS
MARCELINO DE SOUZA,

2 FUNDAMENTAÇÃO

Classiﬁcação: Embargos de Declaração

ELISANGELA RIDOLFI DE AZEVEDO
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DA DECISÃO
5068/2017 PRIMEIRA CÂMARA – RECORRENTE MPEC –
CONHECER – DAR PROVIMENTO
SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

ção interpostos pelo Ministério Público de Contas, em face da Decisão 5068/2017 Primeira Câmara, proferida em
13 de dezembro de 2017, acostada às ﬂs. 701/705 do Processo TC 2862/2007, nos seguintes termos:

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Embargos de Declarawww.tce.es.gov.br

O presente recurso é cabível e tempestivo, e a parte é legítima, razão pela qual seu conhecimento se impõe.
De fato, procede a tese Ministerial no sentido de que o
Parecer do Ministério Público 5983/2017 (Processo TC
2862/2007 – ﬂs. 690/692) pugnava pelo arquivamento do
feito sem baixa do débito / responsabilidade apenas do
senhor Luciano Manoel Machado.
Ao corroborar o referido Parecer, equivocadamente foi
determinado o arquivamento dos débitos dos senhores
Rubens Marcelino de Souza e Elisângela Ridolﬁ de Azevedo, dos quais esta Corte de Contas já havia dado quitação,
nos Acórdãos TC 308/2013 e 309/2013, como bem ressalSegunda-feira, 22 de outubro de 2018
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tado na peça Ministerial.
Tendo em vista essa contradição, ratiﬁco integralmente o
posicionamento Ministério Público Especial de Contas
para tomar como razão de decidir a fundamentação constante da Petição de Recurso 053/2018 (ﬂs.02/04) da lavra do Procurador Geral de Contas Luciano Vieira, a ﬁm
de que seja determinado o arquivamento do débito / responsabilidade apenas do senhor Luciano Manoel Machado.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, corroborando o entendimento do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Geral de Contas Luciano Vieira, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
DELIBERAÇÃO que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, 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. Por conhecer os Embargos;
1.2. Por dar provimento ao presente aos Embargos de
Declaração, no sentido de reformar a Decisão 5068/2017
Primeira Câmara (Processo TC 2862/2007), reconhecendo
a contradição do item 1.1 do seu Dispositivo, a ﬁm de excluir os nomes dos senhores Rubens Marcelino de Souza
e Elisângela Ridolﬁ de Azevedo, passando o item em tela
a ter a seguinte redação:
1.3. Por arquivar o presente processo com fundamento

no art. 288, §4º do RITCEES – Res. 261/2013, nos termos
do artigo 330, IV do mesmo diploma legal, sem baixa do
débito/responsabilidade quanto ao senhor Luciano Manoel Machado, ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito
para as medidas de direito.

Processo: 05512/2017-7

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO DE ALEGRE – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR COM RESSALVAS – DETERMINAÇÃO.

3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência) e Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (relator).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 866/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

www.tce.es.gov.br

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: MAURICIO DUARTE VENANCIO

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALEGRE – SAAE,
referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do
senhor MAURÍCIO DUARTE VENÂNCIO.
Com base no Relatório Técnico n.º 00555/2017-1 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 01081/2017-1, foi proferida
a Decisão Monocrática n.º 01565/2017-6, por meio da
qual o senhor Maurício Duarte Venâncio foi citado para
justiﬁcar os seguintes indícios de irregularidade:
3.2.2 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque;
3.3 Ausência de medida administrativa para viabilizar a
emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas razões de justiﬁcativas, bem como documentação de apoio
(Defesa n.º 01124/2017-6 e Peça Complementar n.º
09601/2017-3).
Instada a manifestar-se, a área técnica, por meio da InsSegunda-feira, 22 de outubro de 2018
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trução Técnica Conclusiva n.º 01492/2018-9, opinou pelo
afastamento do indício identiﬁcado no item 3.2.2 do Relatório Técnico (divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens
em estoque), em razão de ter sido constatado equívoco
no arquivo XML enviado junto à PCA, tendo havido, com
base nos documentos apresentados conjuntamente à defesa, correspondência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens em
estoque.
No que diz respeito ao item 3.3 (ausência de medida administrativa para viabilizar a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual), entendeu a área técnica que, embora o gestor tenha comprovado que empreendeu esforços no sentido de implementar
uma estrutura de controle interno na autarquia, o mesmo
não conseguiu organizá-la minimamente, razão pela qual
sugeriram a manutenção da irregularidade.
No entanto, tendo em vista as medidas efetivamente empreendidas pelo responsável, sugeriram a regularidade
com ressalvas das contas, com expedição e determinação ao atual gestor, para que adote as medidas necessárias para o encaminhamento, nas futuras prestações de
contas, o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, previsto no artigo 82, §2° c/c artigo 135, §4° do RITCEES e artigo 4° da Res. TCEES 227/2011, na forma indicada
na IN TC n°43/2017.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
02352/2018-3, de lavra do Procurador Luciano Vieira, ratiﬁcou o opinamento técnico, concluindo pela regularidade com ressalvas da prestação de contas, com expedição
de determinação.
É o Relatório.

Analisados os autos, acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas acerca do afastamento da irregularidade indicada no item 3.2.2 do Relatório Técnico (divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens
em estoque). Adoto, como razões de decidir, os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica
Conclusiva n.º 01492/2018-9, abaixo transcritos:
“2.1 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque (ITEM 3.2.2 do RTC)
Base legal: Instrução Normativa 34/2015 e artigos 85 e
89 da Lei 4320/64.De acordo com o Relatório Técnico:
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques e
de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2016:
Tabela 1)Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$ 1,00
Descrição

Balanço Patrimonial
(a)
Estoques
293.661,34
Bens Móveis
529.766,44
Bens Imóveis
798.425,62
Bens Intangíveis
0,00

Inventário
(b)
295.602,34
529.766,44
798.425,62
0,00

Diferença
(a-b)
-1.941,00
0,00
0,00
0,00

Fonte: Processo TC 05512/2017-7 - Prestação de Contas
Anual/2016
Conforme divergências demonstradas na tabela anterior,
veriﬁca-se que o valor inventariado do bem não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil
do Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe falhas na
www.tce.es.gov.br

contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não
elaboração do inventário físico, na medida em que há divergências entre o inventário de bens e os valores registrados na contabilidade.
Considerando a baixa representatividade material expressado pela divergência entre inventário de bens em estoque e registros contábeis, considerando também que o
bem consta do inventário, ou seja, não se trata de bem
registrado na contabilidade e não encontrado, assim sugere-se recomendação ao gestor para que promova ajuste ou registro do bem que consta do inventário e que ainda não fora registrado na contabilidade.
De acordo com a defesa do responsável:
No que diz respeito a esse quesito, se observarmos o TERALM enviado eletronicamente no Balanço Geral 2016, o
Chefe de Seção de Material e Transporte apura o valor de
R$ 293.661,34 (duzentos e noventa e três mil, seiscentos
e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), valor
que pode ser confrontado com o Resumo do Inventario
do Almoxarifado - Material de Consumo e o Balanço Patrimonial Anexo XIV. (Demonstrativos em Anexo 1)
Acreditamos que o que possa ter sido passível de erro, foi
o arquivo .XML processado pelo Sistema da E&L Software
Ltda, pois se o Balanço Patrimonial impresso pelo sistema
contábil que é interligado com o sistema de almoxarifado
deu o mesmo valor apurado pelo chefe do almoxarifado,
não vemos outra alternativa do que um erro de sistema
Alega o responsável, que o valor de R$ R$293.661,34 também é o mesmo constante no termo de responsabilidade
de bens em almoxarifado assinado pelo chefe do almoxarifado e, acredita que o erro possa ter ocorrido no sistema, uma vez que o mesmo está interligado com as inforSegunda-feira, 22 de outubro de 2018
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mações constantes entre o balanço patrimonial e o sistema de almoxarifado.
Ao analisar a peça complementar 9601/2017 (sistema etcees), constatou-se documento assinado pelo chefe da
seção de material e transporte conﬁrmando o valor de
R$293.661,34, valor esse registrado no Balanço Patrimonial, sendo, também registrado no Resumo do Inventário do Almoxarifado. Por ﬁm, há a possibilidade de registro equivocado, quando foi encaminhado o arquivo XML,
ocasionando essa divergência. O valor divergente representa 0,66% do valor registrado no Balanço Patrimonial
no valor de R$1.941,00
Diante dos fatos e argumentos apresentados na justiﬁcativa, sugere-se o afastamento da irregularidade”.
No que diz respeito à irregularidade pontuada no item
3.3 (ausência de medida administrativa para viabilizar a
emissão do parecer do controle interno sobre a prestação
de contas anual) do Relatório Técnico, divirjo da conclusão técnica e ministerial, concluindo pelo seu afastamento.
Em princípio, nos termos expostos no Relatório Técnico
n.º 00555/2017-1, o corpo técnico caracterizou o indício
de irregularidade nos seguintes termos:
“Ao analisar o Relatório e o Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido na IN 34/2015, conclui-se que o relatório de controle interno não foi conclusivo.
Em sua defesa, o gestor do SAAE de Alegre alega que vem
seguindo as instruções normativas do Poder executivo
municipal, tomando por base as IN’s baixadas pela Unidade Central, porém ainda não foi ﬁnalizado. O Coordenador Geral de Controle Interno aﬁrma que assumiu suas funções em janeiro de 2017, portanto, de fato, não vis-

toriou as contas do SAAE por não ter havido tempo hábil.
Desta forma, sugere-se que o gestor seja citado por não
ter adotado as medidas administrativas que viabilizassem
a emissão do parecer de controle interno do SAAE, visto
que o prazo para implantação do controle interno já se
encerrou”.
Em sua defesa, o gestor alegou (i) que protocolizou (no
dia 27/08/2015), junto à Prefeitura Municipal de Alegre,
pedido de criação do cargo de Auditor de Controle Interno, que seria responsável pelo controle interno da autarquia. Aduz que obteve informação junto à Câmara Municipal que, até dezembro de 2016, não houve projeto de lei
apresentado nesse sentido.
Sustenta, ainda, que, (ii) com a falta de pessoal habilitado
para o exercício do controle interno no SAAE, a Prefeitura
disponibilizou o então Coordenador Geral do Controle Interno para que exercesse a função também na autarquia
no exercício de 2016. Além disso, no exercício de 2017,
o servidor ocupante do cargo de Coordenador Geral do
Controle Interno foi alterado, o que teria diﬁcultado ainda mais o trabalho.
Por ﬁm, (iii) alegou que não caberia ao SAAE forçar a elaboração de um relatório mais consistente do que o apresentado.
Procede a argumentação do responsável que, em verdade, adotou as medidas administrativas que tinha à sua
disposição para tentar estruturar minimamente o controle interno da autarquia, já que solicitou a criação de cargo para que proﬁssional devidamente habilitado pudesse
exercer a função exclusivamente no SAAE.
Não sendo possível, a elaboração do relatório ﬁcou a cargo de proﬁssional cedido pela Prefeitura Municipal, sendo
www.tce.es.gov.br

que a responsabilidade por eventual inconclusão do parecer não pode recair sobre o gestor da autarquia, que não
tem ingerência sobre o conteúdo do mesmo.
Destaco, ainda, que, em casos idênticos, este Tribunal tem
se manifestado pela regularidade das contas, com expedição de recomendação ao atual gestor, para que adote
as medidas administrativas necessários e suﬁcientes para
possibilitar a elaboração e encaminhamento, nas futuras
prestações de contas, do Relatório e Parecer do Controle
Interno a que se refere o artigo 82, §2º da Lei Complementar n.º 621/2012 c/c artigo 135, §4º, do RITCEES e art. 5º
da Res. TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017.
É o caso do Processo TC 7096/2016, por exemplo, no qual
se debateu a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Governo de Vitória. Na ocasião do julgamento,
a Corte deliberou pela regularidade com recomendação,
nos termos do voto do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun (Acórdão TC 00603/2018-4).
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n.º 621/2012, divergindo parcialmente da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta
de deliberação que submeto à apreciação.
Em 07 de junho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões
expostas pela Relatora:
Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALEGRE – SAAE, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor MAURÍCIO DUARTE VENÂNCIO, dando-lhe
quitação;
2. RECOMENDAR ao atual gestor que adote as medidas
administrativas necessários e suﬁcientes para possibilitar
a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações
de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a
que se refere o artigo 82, §2º da Lei Complementar n.º
621/2012 c/c artigo 135, §4º, do RITCEES e art. 5º da Res.
TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017;

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 867/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05960/2017-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de Pancas

3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

2. Unânime.

Responsável: LAERCIO MIGUEL MARTINS, ERALDO CAVICCHINI MATOS

3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PANCAS – EXERCÍCIO 2016 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PANCAS, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade dos senhores
ERALDO CAVICCHINI MATOS e LAERCIO MIGUEL MARTINS.

vos contábeis e o valor dos inventários de bens
Regulamente citados, os responsáveis apresentaram suas
justiﬁcativas – Defesas n.º 01269/2017-6 e 00044/20187.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º
01506/2018-7, manifestou-se pelo afastamento da irregularidade identiﬁcada no item 3.2.1 do Relatório Técnico
– divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens.
Conforme exposto na suscitada instrução, junto à prestação de contas foram encaminhados os inventários de
bens em estoque, bens móveis e bens imóveis relativos à
Prefeitura Municipal de Pancas, quando deveriam ser encaminhados aqueles relativos ao Fundo Municipal de Assistência Social.
Junto às defesas, foram encaminhados os inventários corretos, sendo constatada a ausência de divergência entre
os mesmos e os registros contábeis.
Em razão disso, sugeriu, ao ﬁnal, o julgamento pela regularidade da prestação de contas anual.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público
de Contas, conforme Parecer n.º 02271/2018-3, de lavra
do Procurador Luciano Vieira, opinando pelo julgamento
pela regularidade da prestação de contas.

Nos termos do Relatório Técnico n.º 00794/2017-6, da
Instrução Técnica Inicial n.º 01310/2017-1 e da Decisão
Monocrática n.º 01639/2017-6, o gestor foi citado sobre
o indício de irregularidade constante dos itens 3.2.1 da
análise contábil, quais sejam:

É o Relatório. Passo a fundamentar.

3.2.1. Divergência entre o saldo contábil dos demonstrati-

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e

www.tce.es.gov.br

Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado pela área técnica, entendo que as presentes Contas devem
ser julgadas regulares.

Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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85 da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões
expostas pela relatora:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PANCAS, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos
senhores ERALDO CAVICCHINI MATOS e LAERCIO MIGUEL MARTINS., dando-lhes quitação;
1.2. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora

CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 868/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06089/2017-2
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Mimoso do Sul
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: ALAN MASSINI POSSE, MARCELO TUNHOLI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL – EXERCÍCIO
DE 2016 – REGULAR COM RESSALVAS – DETERMINAÇÃO.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO
SUL – SAAE, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos senhores MARCELO TUNHOLI e ALAN
MASSINI POSSE.
Com base no Relatório Técnico n.º 00759/2017-4 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 01208/2017-1, foi proferida
www.tce.es.gov.br

a Decisão Monocrática n.º 01635/2017-8, por meio da
qual os senhores Marcelo Tunholi e Alan Massini Posse
foram citados para justiﬁcar os seguintes indícios de irregularidade:
3.2.1 Divergência entre os saldos das contas contábeis da
dívida ativa do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo
da Dívida Ativa;
3.2.2 Ausência de cobrança administrativa e/ou judicial
da dívida ativa.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram suas razões de justiﬁcativas, bem como documentação de
apoio (Defesas n.º 00105/2018/1 e 00198/2018-6).
Instada a manifestar-se, a área técnica, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 01492/2018-9, opinou pelo afastamento do indício identiﬁcado no item 3.2.1 do
Relatório Técnico (divergência entre os saldos das contas
contábeis da dívida ativa do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Ativa).
No que diz respeito ao item 3.2.2 (Ausência de cobrança administrativa e/ou judicial da dívida ativa), o corpo
técnico manifestou-se pela manutenção da irregularidade, já que, analisada a documentação apresentada pelos
responsáveis, restou evidenciada a precariedade das medidas de cobrança administrativa e/ou judicial dos débitos
inscritos em dívida ativa.
Entretanto, por considerar que tal irregularidade é de natureza moderada, sugeriu o julgamento pela regularidade com ressalva das contas, com a expedição de determinação para que o atual gestor que adote as medidas necessárias, viabilizando a cobrança administrativa e/ou judicial da Dívida Ativa Não Tributária, seguindo as determinações legais dos arts. 8, 11 e 13 da Lei Complementar n.º
Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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101/2000 c/c o princípio da eﬁciência do art. 37 da CR/88
e a Portaria n.º 567/04 da STN (item 4.2 do Manual de
Procedimentos relativos à dívida ativa).
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
02297/2018-8, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, ratiﬁcou o opinamento técnico, concluindo pela regularidade com ressalvas da prestação de contas, com expedição de determinação.
É o Relatório.
Analisados os autos, acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas acerca da regularidade com ressalvas na Prestação de Contas Anual. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º
01492/2018-9, abaixo transcritos:
2 INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
Nos termos do referido RTC, foram apontados na conclusão o seguinte achado de irregularidade:
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo chamamento dos responsáveis para apresentação de justiﬁcativas
quanto aos achados detectados, conforme propostas de
encaminhamento sugeridas a seguir:
2.1 Divergência entre os saldos das contas contábeis da
dívida ativa do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo
da Dívida Ativa (item 3.2.1 do RTC)
Base Legal: IN TC 40/2016.
De acordo dom o Relatório Técnico Contábil:
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os registros nas contas contábeis representativas da dívida ativa da unidade
gestora:
Tabela 2) Análise da Dívida Ativa Não Tributária

Fonte: Processo TC 06089/2017-2 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Veriﬁca-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos de
natureza não tributária inscritos em dívida ativa, evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, diverge dos saldos das respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial.
Alegam os responsáveis:
Em relação a divergência encontrada entre o Saldo de Divida Ativa no Balanço Patrimonial e o Demonstrativo da
Divida Ativa, informamos que a empresa responsável pelo Sistema de Cobrança (MGF Informática), não estava
preparada para a geração do Demonstrativo no formato
XML, conforme determinação do Tribunal de Contas do
Estado do Espirito Santo através da Instrução Normativa
n° n° 40 de 08 de novembro de 2016.
Informamos ainda que ate a presente data, a MGF Informática não disponibilizou o Arquivo de forma a atender
o TCE/ES.
Esperamos que na Prestação de Contas referente ao Exercício de 2017, esta pendencia seja sanada. Anexo apresentamos as Cobranças efetuadas desde março de 2017
requerendo a Geração correta do Arquivo.
Argumenta o responsável, que a empresa responsável para gerar o formato XML das informações entre o saldo da
dívida ativa no Balanço Patrimonial e o Demonstrativo da
Dívida Ativa não estava preparada para gerar essa informação. Esclarece que, o arquivo referente a PCA de 2017,
provavelmente, apresentará essas informações.
Dessa forma, realizou-se consulta no sistema CidadesWeb
TCEES, onde pode se constatar que no exercício de 2017
houve o registro do valor de R$1.337.336,72 no Demonswww.tce.es.gov.br

trativo de Dívida Ativa (DEMDAT.pdf) e no Balanço Patrimonial (BALPAT.pdf). Pode-se veriﬁcar, que no exercício
de 2017 não houve movimentação de Dívida Ativa em
2017, e o registro de saldo anterior registrado no saldo
anterior desses documentos para o exercício de 2016 foi
o valor de R$1.337.336,72.
Levando-se em conta as argumentações apresentadas pelo responsável, as quais foram veriﬁcadas nesta análise,
opina-se pelo afastamento da irregularidade.
2.2 Ausência de cobrança administrativa e/ou judicial da
dívida ativa (item 3.2.2 do RTC)
Base Legal: art. 39, §§ 1º, 2º e 4º da Lei 4.320/64, art. 2º e
§2º da Lei 6.830/80, Portaria nº 567/04 da STN (item 4.2
do Manual de Procedimentos relativos à dívida ativa), art.
11 da Lei Complementar nº 101/2000 c/c o princípio da
eﬁciência do art. 37 da CR/88.
De acordo com o Relatório Técnico Contábil (RTC):
Com base no arquivo Balancete de Veriﬁcação Contábil
(BALVER), foram extraídas algumas informações que subsidiam as análises relativas à cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa:
Tabela 3) Movimentação da Dívida Ativa
Fonte: Processo TC 06089/2017-2 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Considerando a tabela supra dos valores relativos à Dívida Ativa Não Tributária no montante informado sem atualização no valor do saldo de R$ 1.337.336,72 e as demais
análises realizadas nos documentos que compõem esta
prestação de contas, constata-se que a dívida ativa da Fazenda Pública não está sendo objeto de cobrança administrativa e/ou judicial.
Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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Alegam os responsáveis:
Informamos que durante o exercício em questão, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mimoso do Sul – SAAE
Mimoso, foi administrado por dois gestores, sendo a administração do Sr. ALAN MASSINE POSSE, ocorreu a partir
de 08/04/2016, onde com a ﬁnalidade de redução da Divida Ativa, tomou varias providencias, entre elas o Parcelamento de Dividas com a Redução de Juros e a cobrança
por Via Judicial.
Anexo encaminha copias de Processos contra o Município
de Mimoso do Sul e Hospital Apostolo Pedro.
O Relatório Técnico Contábil constatou que a dívida ativa da Fazenda Pública não está sendo objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Foi demonstrado na tabela de movimentação da Dívida o valor de saldo anterior de
R$1.337.341,72, tendo sido efetuada, somente, baixa no
valor de R$5,00, passando para 1.337.336,72 de saldo para o exercício seguinte (2017).
O responsável alega que em 2017 foram ajuizados dois
processos na data de 09/01/2017, com o pedido de cobrança da dívida ativa pela Unidade Gestora. Detalham-se a seguir os documentos apresentados e anexados ao
sistema etcees:
Conforme peça complementar 1455/2018 (sistema etcees), o documento apresenta o acompanhamento processual, sendo o requerido o município de Mimoso do Sul no
valor da causa de R$27.268,29;
Conforme peça complementar 1454/2018 (sistema etcees), o documento apresenta o acompanhamento processual, sendo o requerido o Hospital Apóstolo Pedro no valor da causa de R$162.451,38;
Nas documentações encaminhadas, pode se notar que o

responsável tomou providências no exercício de 2017, realizando o ajuizamento em 09/01/2017, não tendo sido
efetivado no exercício 2016 em análise.
Dando prosseguimento, o total de valor das duas causas ajuizadas em 2017, em valor nominal, corresponderam R$189.719,67, que equivale a 14,18% do valor de
R$1.337.336,72 da Dívida Ativa Não Tributária no exercício de 2016. Portanto, o valor total da Dívida Ativa Não
Tributária não está sendo objeto de cobrança administrativa e/ou judicial em sua totalidade, ﬁcando 85,82 % do
valor da Dívida ausente de cobrança administrativa e/ou
judicial.
Levando-se em conta as argumentações apresentadas e a
tomada de providências parcial do responsável, as quais
foram veriﬁcadas nesta análise, opina-se pela manutenção da irregularidade e sugerindo determinar ao atual
gestor, que adote as medidas necessárias, viabilizando a
cobrança administrativa e/ou judicial da Dívida Ativa Não
Tributária, seguindo as determinações legais arts. 8, 11 e
13 da Lei Complementar nº 101/2000 c/c o princípio da
eﬁciência do art. 37 da CR/88 e a Portaria nº 567/04 da
STN (item 4.2 do Manual de Procedimentos relativos à dívida ativa).
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO
SUL - SAAE, exercício de 2016, formalizada de acordo com
a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade dos Sr. ALAN MASSINI POSSE E MARCELO
TUNHOLI.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suﬁcientes ao afastamento das seguintes irregularidades:
www.tce.es.gov.br

Ausência de cobrança administrativa e/ou judicial da dívida ativa (item 3.2.2 do RTC)
Base Legal: art. 39, §§ 1º, 2º e 4º da Lei 4.320/64, art. 2º e
§2º da Lei 6.830/80, Portaria nº 567/04 da STN (item 4.2
do Manual de Procedimentos relativos à dívida ativa), art.
11 da Lei Complementar nº 101/2000 c/c o princípio da
eﬁciência do art. 37 da CF/88.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR
C/ RESSALVAS da prestação de Contas do Sr. ALAN MASSINI POSSE E MARCELO TUNHOLI, no exercício de 2016,
conforme dispõe o art. 84, inciso II, da Lei Complementar
621/2012 c/c art.162, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno
do TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013.
Considerando o item 2.1 desta Instrução Conclusiva, determinar ao atual gestor, que adote as medidas necessárias, viabilizando a cobrança administrativa e/ou judicial da Dívida Ativa Não Tributária, seguindo as determinações legais arts. 8, 11 e 13 da Lei Complementar nº
101/2000 c/c o princípio da eﬁciência do art. 37 da CR/88
e a Portaria nº 567/04 da STN (item 4.2 do Manual de Procedimentos relativos à dívida ativa)”.
Ante o exposto, por entender que a irregularidade mantida tem natureza moderada, acompanhando o posicionamento técnico e ministerial, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões
expostas pela relatora:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de
Contas Anual do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL – SAAE, referente ao exercício
de 2016, sob a responsabilidade dos senhores MARCELO
TUNHOLI e ALAN MASSINI POSSE, dando-lhes quitação;
1.2. DETERMINAR ao atual gestor que adote as medidas
necessárias para viabilizar a cobrança administrativa e/ou
judicial da Dívida Ativa Não Tributária, seguindo as determinações legais dos arts. 8, 11 e 13 da Lei Complementar nº 101/2000 c/c o princípio da eﬁciência do art. 37 da
CR/88 e a Portaria n.º 567/04 da STN (item 4.2 do Manual
de Procedimentos relativos à dívida ativa);

Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 869/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04023/2015-3
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014

1.3. Arquivar, após o trânsito em julgado.

UG: IPASMA - Instituto de Previdência e Assistência Dos
Servidores do Município de Mantenópolis

2. Unânime.

Relator: Marco Antônio da Silva

3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Responsável: JEAN CARLOS COELHO DE OLIVEIRA

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2014 –
AFASTAR IRREGULARIDADES – MANTER IRREGULARIDADES – IMPUTAR RESSARCIMENTO – APLICAR MULTA
- DETERMINAÇÕES – CIÊNCIA AOS INTERESSADOS – ENCAMINHAR AO MPEC - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Município de Mantenópolis - IPASMA, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Jean Carlos
Coelho de Oliveira - Presidente.
O responsável foi regularmente citado e notiﬁcado, através da Decisão Monocrática 01016/2017-9, Termo de Ciwww.tce.es.gov.br

tação 01102/2017-1 e Termo de Notiﬁcação 01482/20177, conforme Relatório Técnico 0510/2016-5 e Instrução
Técnica Inicial - ITI 01163/2016-8, para manifestação sobre os itens de irregularidades 3.2.1, 3.3.1.1, 3.3.1.2,
3.3.2.1, 3.3.3.1, 3.3.3.2, 3.3.4.1, 3.4.1, 3.5.1.1 e 3.6.1, para apresentação de documentação pendente, e, não tendo comparecido aos autos, dentro do prazo determinado, foi declarado REVEL, através da Decisão Monocrática
01548/2017-2.
O gestor trouxe aos autos a documentação, de ﬂs. 85, ainda que extemporaneamente, cuja juntada foi determinada por este Relator, visando a busca da verdade real.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal – Secex Previdência, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 01252/20189, opinou pela insubsistência das irregularidades apontadas nos itens 2.3 e 2.5 da ITC (3.3.1.2 e 3.3.3.1 – ITI),
bem como pela irregularidade das Contas, com expedição de determinações e com aplicação de multa ao gestor, em razão da mantença dos indicativos de irregularidades 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 da ITC
(itens 3.2.1, 3.3.1.1, 3.3.2.1, 3.3.3.2, 3.3.4.1, 3.4.1, 3.5.1.1,
3.6.1 e 3.5.2.1 - ITI).
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos termos do
Parecer de ﬂs. 145-148, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este Magistrado de Contas para
emissão de relatório e voto para efeito de deliberação do
Colegiado, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Município de Mantenópolis - IPASMA, relativa ao exercício de 2014 em comento, necessário é sua análise para
posterior deliberação em razão da documentação que lhe
deu suporte.
DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica e o Parquet de Contas opinaram pela insubsistência das irregularidades apontadas nos itens 2.3 e 2.5 da ITC (3.3.1.2 e
3.3.3.1 – ITI), bem como pela irregularidade das Contas,
com expedição de determinações e com aplicação de
multa ao gestor, em razão da mantença dos indicativos
de irregularidades tratados nos itens 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7,
2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 da ITC (itens 3.2.1, 3.3.1.1, 3.3.2.1,
3.3.3.2, 3.3.4.1, 3.4.1, 3.5.1.1, 3.6.1 e 3.5.2.1 – ITI).
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
01252/2018-9, litteris:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando os indicativos de irregularidades expressos
no Relatório Técnico 00510/2016-5, na ITI 01163/2016-8,
na Decisão Monocrática 01016/2017-7, nos Termos de Citação 01120/2017-1 e Notiﬁcação 01482/2017-7; e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV,
da Resolução TC nº 261/2013;
Considerando que o diretor executivo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Município de Mantenópolis, relativo ao exercício de 2014,
Sr. Jean Carlos Coelho de Oliveira não atendeu as solici-

tações contidas nos Termos de Citação 01120/2017-1 e
Notiﬁcação 01482/2017-7, emitidos por este Tribunal, e
não encaminhou sua defesa, razão pela qual foi considerado REVEL, pela Decisão Monocrática 01548/2017-2, de
04/10/2017;
Considerando que as irregularidades apontadas nos itens
2.3 e 2.5, após novas análises foram consideradas insubsistentes, sugere-se a manutenção das seguintes irregularidades:
2.1 BALANÇO FINANCEIRO APRESENTA SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE EM MONTANTE INFERIOR
APURADO PELO TCEES (item 3.2.1 do RT 00510/2016-5).
Base legal: art. 85, 86, 93, 101, 103 e 105 da Lei Federal
nº 4.320/1964.
Responsável: Jean Carlos Coelho de Oliveira (diretor executivo)
2.2 AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ATUARIAIS SEGREGADOS POR FUNDOS (item 3.3.1.1 do RT
00510/2016-5)
Bale legal: art. 8º do parágrafo único e art. 50, incisos I e III
da Lei Complementar 101/2000 (LRF), arts. 1º e 6º da Lei
9.717/1998; arts. 71 a 74 da Lei Federal nº 4.320/1964;
art. 20 a 22 da Portaria MPS nº 403/2008.
Responsável: Jean Carlos Coelho de Oliveira (diretor executivo)
2.4 ESTUDO ATUARIAL CONSOLIDADO PROJETOU PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA PARA CONTAS DO
PLANO FINANCEIRO DE FORMA INDEVIDA (item 3.3.2.1
do RT 00510/2016-5)
Base legal: Art. 40, caput, da Constituição Federal/1988;
art. 8º, parágrafo único, art. 50, incisos I e III, e art. 69
www.tce.es.gov.br

da Lei Complementar 101/2000 (LRF); arts. 1º e 6º da
Lei 9.717/1998; arts. 71 a 74 e 85 da Lei Federal nº.
4.320/1964; e arts. 17 e 20 a 22 da Portaria MPS nº
403/2008.
Responsável: Jean Carlos Coelho de Oliveira (diretor executivo)
2.6 PROPOR PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL SEM ESTUDO DE VIABILIDADE
(item 3.3.3.2 - RT 00510/2016-5)
Base legal: Art. 40, caput, da Constituição Federal/1988;
art. 69 da Lei Complementar 101/2000 (LRF); arts. 1º e 2º
da Lei 9.717/1998; art. 3º da Portaria MPS nº 402/2008; e
arts. 18 e 19 da Portaria MPS nº 403/2008.
Responsável: Jean Carlos Coelho de Oliveira (diretor executivo)
2.7 AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DOS RECURSOS E OBRIGAÇÕES CORRESPONDENTES AOS PLANOS FINANCEIROS E PREVIDENCIÁRIOS (item 3.3.4.1 - 00510/2016-5)
Base legal: Art. 8º, parágrafo único, e art. 50, incisos I e
III da Lei Complementar 101/2000 (LRF); art. 1º, inciso I
e art. 6º, inciso VII, da Lei 9.717/1998; arts. 71 a 74 da
Lei Federal nº. 4.320/64; arts. 20 a 22 da Portaria MPS nº
403/2008.
Responsável: Jean Carlos Coelho de Oliveira (diretor executivo)
2.8 REALIZAÇÃO DE GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS ACIMA DO LIMITE LEGAL (item 3.4.1
do RT 00510/2016-5)
Base legal: Art. 1º, inciso III, art. 6º, inciso VIII, da Lei Federal nº. 9.717/1998 e arts. 13 e 15 da Portaria MPS nº.
Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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402/2008.
Responsável: Jean Carlos Coelho de Oliveira (diretor executivo)
2.9 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (item 3.5.1.1 do RT
00510/2016-5)
Base legal: Art. 85, 102 e 103 da Lei 4.320/1964; e Instrução Normativa TC nº. 28/2013 (alterada pela IN TC nº.
33/2014), Anexo 06.
Responsável: Jean Carlos Coelho de Oliveira (diretor executivo)
2.10 AUSÊNCIA DE REGISTRO DOS PARCELAMENTOS DE
DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (item 3.6.1 do RT 00510/2016-5)
Base Legal: Arts. 85, 89, 101 e 105 da Lei 4.320/64; Princípio da Oportunidade (Resoluções CFC 750/1993 e
1.111/2007, alterada pela 1.367/2011); e Portaria MPS
509/2013.
Responsável: Jean Carlos Coelho de Oliveira (diretor executivo)
2.11 AUSÊNCIA DO RESUMO ANUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (06-34 - FOLRGP), NA
MÍDIA DIGITAL (item 3.5.2.1 do RT 00510/2016-5).
Base legal: Instrução Normativa TC nº. 28/2013 (alterada
pela IN TC nº. 33/2014), Anexo 06.
Responsável: Jean Carlos Coelho de Oliveira (diretor executivo)
Considerando que as irregularidades 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7,
2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 são de natureza grave, pois comprometem a continuidade e a solvência do RPPS e o equi-

líbrio ﬁscal do município, opina-se, quanto ao aspecto
técnico-contábil, pela IRREGULARIDADE da Prestação de
Contas, relativa ao exercício de 2014, do diretor executivo
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
Públicos do Município de Mantenópolis - IPASMA, SR. JEAN CARLOS COELHO DE OLIVEIRA, 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).
Sugere-se, ainda, a determinação:
ao atual gestor e ao controle interno, considerando a possibilidades de a diferença ser ﬁnanceira, abertura de procedimentos administrativos, nos termos da IN 32/2014,
para apurar a diferença apontada, no montante de R$
7.467,43, equivalentes a 2.962,09 VRTE, passível de devolução, se não comprovada por meio de justiﬁcativas e
provas documentais, informando a este Tribunal de Contas na próxima prestação anual de contas (item 2.1 desta Instrução).
gestor responsável para que proceda a separação entre
os registros ﬁnanceiros, orçamentários e patrimoniais dos
Fundos Previdenciário, Financeiro e Taxa de Administração do RPPS, em observância ao artigo 8º, parágrafo único, e artigo 50, incisos I e III da Lei Complementar Federal
101/2000 (LRF); artigo 1º, inciso I, e artigo 6º, inciso VII,
da Lei Federal 9.717/1998; artigos 71 a 74 da Lei Federal
4.320/1964; artigo 21 da Portaria MPS 403/2008, até a
próxima prestação de contas (item 2.7 desta instrução).
ao atual chefe do Poder Executivo, que repasse ao IPASMA, com base no § 2º do art. 55 da Lei Municipal nº
1.078/2006, e consoante determina o § 3º do art. 13 da
Portaria MPS 402/2008, o valor R$ 101.083,94, com aplicação de índice oﬁcial de atualização e de taxa de juros,
www.tce.es.gov.br

comprovando o devido recolhimento, acompanhado da
memória de cálculos, na próxima prestação de contas do
RPPS (item 2.8 desta Instrução).
ao atual gestor e ao responsável pelo controle interno para instauração de procedimento administrativo, a ﬁm de
veriﬁcar a regularidade do pagamento das contribuições
previdenciárias patronais no exercício de 2014, levantando multas e juros em decorrência do não recolhimento
tempestivo, nos termos da IN 32/2014, apurando responsabilidade e promovendo o devido ressarcimento, dando
ciência das medidas adotas a este Tribunal de Contas na
próxima prestação de contas (item 2.9 desta Instrução).
ao atual gestor e ao responsável pelo controle interno para instauração de procedimento administrativo, a ﬁm de
veriﬁcar a regularidade do pagamento, a favor do RGPS,
das contribuições previdenciárias retidas de servidores e
as patronais, no exercício de 2014; levantar possíveis diferenças entre o devido/retido e o recolhido/pago, e o pagamento de multas e juros em decorrência do não recolhimento tempestivo. Nos termos da IN 32/2014, apurar
responsabilidade e promover o devido ressarcimento ao
tesouro, comprovando as providências tomadas na próxima prestação de contas do RPPS. (item 2.11 desta Instrução)
Sugere-se aplicação de multa pelo não atendimento à Notiﬁcação desta Corte, na forma do art. 389 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, Resolução 261/2013.
Sugere-se, ainda, dar ciência do julgamento deste Egrégio
Tribunal de Contas à Secretaria de Previdência Social vinculada ao Ministério da Fazenda. – g.n.
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer de ﬂs. 145-148, se manifestou
Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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no mesmo sentido.
2. DO MÉRITO:
Com relação aos indicativos de irregularidades, cujo afastamento foi sugerido pela área técnica, entendo que a
análise mostra-se adequada, razão pela qual a acompanho e afasto os referidos itens de irregularidades 2.3 e
2.5 da ITC (3.3.1.2 e 3.3.3.1 – ITI), pelas razões ali expendidas.
Assim, cumpre a este Relator o enfrentamento de mérito
dos indicativos de irregularidade cuja mantença foi sugerida pela área técnica, à luz da documentação constante
dos autos, das razões de defesa, bem como da legislação
aplicável, a saber:
2.1. BALANÇO FINANCEIRO APRESENTA SALDO FINAL
PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE EM MONTANTE INFERIOR
AO APURADO PELO TCEES (item 2.1 – ITC e 3.2.1– ITI):
Base normativa: artigos 85, 86, 93, 101, 103 e 105, da Lei
Federal 4.320/1964.
De acordo com o relato técnico, o saldo em espécie para o exercício seguinte, representado pela rubrica contábil “Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional”
evidenciado no Balanço Financeiro é de R$ 4.605.190,14.
Todavia, somando-se e subtraindo-se a movimentação
orçamentária e extraorçamentária, bem como as transferências ﬁnanceiras recebidas e concedidas no exercício,
em análise, ao saldo advindo de 2013, encontra-se um
saldo de R$ 4.612.657,57, resultando em diferença, no
valor de R$ 7.467,43.
Ressaltou que o Balanço Patrimonial registra o mesmo valor constante do Balanço Financeiro, sendo que a diferença apurada, caso não seja sanada, é passível de ressarcimento, equivalendo a 2.962,0904 VRTE´s.

O gestor, ainda que intempestivamente, justiﬁcou que a
divergência apontada foi corrigida no balanço de 2015,
conforme anexo (ﬂs. 91-93).
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade, argumentando em síntese,
que o gestor não se manifestou tempestivamente, sendo declarado REVEL, e que, em face da ausência de justiﬁcativas que ensejasse nova análise, mantêm-se a análise
contida no relatório técnico.
Sugeriu, ainda, a expedição de determinação ao atual gestor do IPASMA, bem como ao responsável pelo controle
interno, no sentido de que seja instaurado procedimento administrativo, nos termos da IN/TC 32/2014, visando apurar a diferença apontada, passível de devolução,
comunicando-se os resultados a este Tribunal nas próximas contas.
Examinando o acervo processual, veriﬁco que a diferença apontada realmente ocorreu, e, em razão disso, o somatório dos ingressos (receitas) e dispêndios (despesas)
apresenta a mesma diferença.
Quanto à alegação do gestor, no sentido de que a referida
diferença foi corrigida no balanço de 2015 (ﬂs. 91-93), entendo que não deve ser acolhida, haja vista que, embora o balanço apresentado contenha o mesmo somatório
para os ingressos e dispêndios, demonstrada na coluna
dos ingressos, contém o mesmo saldo advindo do balanço anterior, qual seja R$ 4.605.190,14.
A diferença apontada refere-se à ausência de registro de
receita ou o registro a maior de despesa, no entanto, não
consta do balanço de 2015, apresentado, o registro correto da diferença, no valor de R$ 7.467,43, nem na receita, nem na despesa.
www.tce.es.gov.br

Em assim sendo, permanece a irregularidade, razão pela
qual acolho parcialmente o entendimento técnico e do
Órgão Ministerial, mantendo-se a irregularidade, imputando ao gestor o ressarcimento, no valor de R$ 7.467,43,
equivalente a 2.962,0904 VRTE´s, deixando de acolher a
sugestão de instauração de Tomada de Contas Especial.
2.2. AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ATUARIAIS
SEGREGADOS POR FUNDOS (item 2.2 – ITC e 3.3.1.1 –
ITI):
Base normativa: artigos 8º, parágrafo único, e 50, incisos I e III, da Lei Complementar Federal 101/2000; artigos 1º e 6º, da Lei Federal 9717/1998; artigos 71 a 74
da Lei Federal 4.320/1964; e artigos 20 a 22 da Portaria
MPS 403/2008.
Segundo o relato técnico, a ausência de estudos atuariais
segregados por fundos contraria o disposto na Lei Municipal 1078/2006, que instituiu a segregação de massa no
município.
Embora o gestor não tenha se manifestado especiﬁcamente sobre este item, veriﬁca-se que, ainda que intempestivamente, manifestou-se sobre o item 3.3.4.1 da Instrução Técnica Inicial - ITI, que envolve também este item,
alegando, em síntese, o seguinte:
- O Instituto foi criado pela Lei 614/1994, sendo a criação
ratiﬁcada pela Lei 641/1994, de 29/8/94, a qual foi omissa
quanto aos segurados inativos e pensionistas anteriores à
sua vigência, razão pela qual a Prefeitura assumiu esses
segurados diretamente em sua folha de pagamento, tendo o Instituto passado a admitir segurados, apenas a partir da data da Lei 641/94;
- Com o advento da Lei 1078/2006, foi criado o Fundo Financeiro para os segurados posteriores a essa lei, manSegunda-feira, 22 de outubro de 2018
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tendo-se os segurados anteriores na folha de pagamento do município, razão pela qual não há separação contábil do Instituto.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade, sob as mesmas alegações
expressas no item anterior.
Examinando o acervo processual, veriﬁco que procede o
relato técnico, no entanto, a análise deste item envolve
a do item 3.3.4.1, tratada no item 2.5 desta decisão, onde trouxe à colação a análise procedida nos autos do Processo TC 3438/2015, tendo mantido a irregularidade, porém, sem o condão de macular as contas, assim me manifestado:

razão do envolvimento com aquele tratado no item 2.5
desta decisão, adoto o mesmo entendimento, e, acompanhando parcialmente o entendimento técnico e do Órgão
Ministerial, mantenho também este item de irregularidade, sem o condão de macular as contas, expedindo determinação ao atual gestor do IPASMA no sentido de que
seja melhor explicitado e comprovado nas próximas contas, a alegada ausência de segregação de massa, ou seja a
referida segregação de massa providenciada.
2.3. ESTUDO ATUARIAL CONSOLIDADO PROJETOU PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA PARA CONTAS
DO PLANO FINANCEIRO DE FORMA INDEVIDA (item 2.4
– ITC e 3.3.2.1 – ITI):

- Do exame dos presentes autos, veriﬁco dos balanços ﬁnanceiro e patrimonial, a ausência de qualquer segregação, tanto no ativo quanto no passivo, contudo, observo
das razões de defesa, bem como do relatório do atuário,
que, se a lei municipal estabeleceu a segregação de massa, ela é totalmente desconhecida neste caso;

Base normativa: artigo 40, caput, da Constituição Federal; artigos 8º, parágrafo único, 50, incisos I e III, e 69, da
Lei Complementar Federal 101/2000; artigos 1º e 6º, da
Lei Federal 9717/1998; artigos 71 a 74 e 85, da Lei Federal 4.320/1964; e artigos 17 e 20 a 22 da Portaria MPS
403/2008.

- Mantendo o mesmo entendimento expresso nos autos
do Processo TC 3438/2015, acompanho parcialmente o
entendimento técnico e do Órgão Ministerial, mantenho
a presente irregularidade, porém, sem o condão de macular as contas, expedindo determinação ao atual gestor
do IPASMA, bem como ao controle interno, no sentido
de que se promova, junto aos órgãos federais competentes, a obtenção do plano de contas e, consequentemente, promova os respectivos registros orçamentário, ﬁnanceiro e das obrigações correspondentes, de forma segregada, para os fundos ﬁnanceiro e previdenciário e da taxa
de administração.

Extrai-se do relato técnico que o fato presente decorre da
não elaboração de estudos atuariais segregados por fundos, relatado no item anterior.

Com relação ao presente indicativo de irregularidade, em

Embora o gestor não tenha se manifestado especiﬁcamente sobre este item, veriﬁca-se que, ainda que intempestivamente, manifestou-se sobre o item 3.3.4.1 da Instrução Técnica Inicial - ITI, que envolve também este item,
alegando, em síntese, o seguinte:
- O Instituto foi criado pela Lei 614/1994, sendo a criação
ratiﬁcada pela Lei 641/1994, de 29/8/94, a qual foi omissa
quanto aos segurados inativos e pensionistas anteriores à
sua vigência, razão pela qual a Prefeitura assumiu esses
segurados diretamente em sua folha de pagamento, tenwww.tce.es.gov.br

do o Instituto passado a admitir segurados, apenas a partir da data da Lei 641/94;
- Com o advento da Lei 1078/2006, foi criado o Fundo Financeiro para os segurados posteriores a essa lei, mantendo-se os segurados anteriores na folha de pagamento do município, razão pela qual não há separação contábil do Instituto.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade sob as mesmas alegações
expressas no item anterior.
Examinando o acervo processual, veriﬁco que procede o
relato técnico, no entanto, a análise deste item envolve a
do item 3.3.4.1, tratada no item 2.5 desta decisão, onde
trouxe à colação a análise procedida nos autos do Processo TC 3438/2015, mantendo-se a irregularidade, porém,
sem o condão de macular as contas, tendo assim me manifestado:
- Do exame dos presentes autos, veriﬁco dos balanços ﬁnanceiro e patrimonial, a ausência de qualquer segregação, tanto no ativo quanto no passivo, contudo, observo
das razões de defesa, bem como do relatório do atuário,
que, se a lei municipal estabeleceu a tal segregação de
massa, ela é totalmente desconhecida neste caso;
- Mantendo o mesmo entendimento expresso nos autos
do Processo TC 3438/2015, acompanho parcialmente o
entendimento técnico e do Órgão Ministerial, mantenho
a presente irregularidade, porém, sem o condão de macular as contas, expedindo-se determinação ao atual gestor do IPASMA, bem como ao controle interno, no sentido
de que se promova, junto aos órgãos federais competentes, a obtenção do plano de contas e, consequentemente, promova os respectivos registros orçamentário, ﬁnanSegunda-feira, 22 de outubro de 2018
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ceiro e das obrigações correspondentes, de forma segregada, para os fundos ﬁnanceiro e previdenciário e da taxa
de administração.
Com relação ao presente indicativo de irregularidade, em
razão do envolvimento com aquele tratado no item 2.5
desta decisão, adoto o mesmo entendimento, e, acompanhando parcialmente o entendimento técnico e do
Órgão Ministerial, mantenho também este item, sem o
condão de macular as contas, expedindo-se determinação ao atual gestor do IPASMA no sentido de que seja melhor explicitado e comprovado nas próximas contas, a alegada ausência de segregação de massa, ou seja a referida
segregação de massa providenciada.
2.4. PROPOR PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL SEM ESTUDO DE VIABILIDADE
(item 2.6 – ITC e 3.3.3.2 – ITI):
Base normativa: artigo 40, caput, da Constituição Federal; artigo 69, da Lei Complementar Federal 101/2000;
artigos 1º e 2º, da Lei Federal 9717/1998; artigo 3º, da
Portaria MPS 402/2008; e artigos 18 e 19 da Portaria
MPS 403/2008.
De acordo com o relato técnico, o demonstrativo de resultados da avaliação atuarial (DRAA/2014), prevê a equação
do déﬁcit atuarial, através da instituição de alíquotas suplementares, por meio do Decreto 15/2012, sem que tenha sido acompanhado da demonstração de viabilidade
orçamentária e ﬁnanceira e dos impactos nos limites de
gastos com pessoal deﬁnidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
O gestor, ainda que intempestivamente, alegou em síntese, que não houve alteração das alíquotas previstas no
Decreto 15/2012, pois inexistiu desequilíbrio atuarial, em

31/12/2013, conforme cálculo atuarial trazido aos autos,
juntando, às ﬂs. 102-103, cópia do referido Decreto.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade sob as mesmas alegações
dos itens anteriores.
Examinando o acervo processual, veriﬁco do arquivo DEMAAT, constante do CD acostado à ﬂ. 2 dos autos, que,
como resta evidenciado no relato técnico, o Decreto
15/2012 (ﬂs. 102-103) não se refere aos cálculos atuariais
realizados com data-base 31/12/2013, cujo resultado data de 20/6/2014.
Consta do item 10 – Parecer Atuarial, do referido arquivo, que a situação atuarial, na data-base estava equilibrada, e que os Custos Normal e Especial destinado ao IPASMA, instituídos pelo artigo 1º do Decreto 15/2012, são
suﬁcientes para amortizar a Reserva Matemática de R$
24.436.632,86, no prazo de 32 anos.
Posto isto, entendo que não restou conﬁgurada a irregularidade, razão pela qual divirjo do entendimento técnico
e do Órgão Ministerial e afasto a presente irregularidade.
2.5. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DOS RECURSOS E OBRIGAÇÕES CORRESPONDENTES AOS PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO (item 2.7 – ITC e 3.3.4.1 – ITI):
Base normativa: artigos 8º, parágrafo único, e 50, incisos
I e III, da Lei Complementar Federal 101/2000; artigos 1º,
inciso I, e 6º, inciso VII, da Lei Federal 9717/1998; artigos
71 a 74 da Lei Federal 4.320/1964; e artigos 20 a 22 da
Portaria MPS 403/2008.
O gestor, ainda que intempestivamente, alegou, em síntese, que o Instituto foi criado pela Lei 614/1994, sendo
a criação ratiﬁcada pela Lei 641/1994, de 29/8/94, a qual
www.tce.es.gov.br

foi omissa quanto aos segurados inativos e pensionistas
anteriores à sua vigência, razão pela qual a Prefeitura assumiu esses segurados diretamente em sua folha de pagamento, tendo o Instituto passado a admitir segurados,
apenas a partir da data da vigência da Lei 641/94.
Com o advento da Lei 1078/2006, foi criado o Fundo Financeiro para os segurados posteriores a essa lei, mantendo-se os segurados anteriores na folha de pagamento do município, razão pela qual não há separação contábil do Instituto.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade, sob as mesmas alegações
dos itens anteriores: ausência de justiﬁcativas, com expedição de determinação, no sentido de que seja promovida a separação orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial
dos fundos Previdenciário, Financeiro e da Taxa de Administração do RPPS.
Sobre este fato, reporto-me à análise realizada em item
semelhante das contas de 2013 (Processo TC 2893/2014),
onde foi relatado que a Lei Municipal 1078/2006 estabeleceu a segregação da massa em dois grupos: Fundo Financeiro, dos benefícios concedidos, até 29/8/1994; e
Fundo Previdenciário, dos benefícios concedidos, a partir de 30/8/1994.
Veriﬁquei da documentação constante daqueles autos
que, embora a lei municipal tenha estabelecido em 2006,
a contabilização separada do Instituto e dos seus respectivos fundos, em 2013, tal separação (segregação) não fora, ainda, implementada, razão pela qual acompanhei o
entendimento técnico e do Órgão Ministerial e mantive
a irregularidade.
Acolhi, ainda, a sugestão de expedição de determinação,
Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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no sentido de que o atual gestor e o responsável pelo controle interno promovam a separação dos registros contábeis, em relação aos Fundos Previdenciário e Financeiro,
e da Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, comprovando tais medidas nas próximas contas, mediante registro em notas explicativas.

No Passivo, apenas a conta para registro da Provisão Matemática está segregada (conforme elencado às ﬂs. 309314).

Lado outro, cabe trazer à colação a análise procedida
nos autos do Processo TC 3438/2015, relativo à Prestação de Contas Anual de 2014 do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vila Velha – IPVV, onde foi tratado o mesmo fato, tendo o gestor trazido à baila o voto 2664/2017 deste Relator, bem como o Acórdão
TC 518/2017, de 2/5/2017, proferidos nos autos do processo TC 2584/2014, relativo às contas de 2013, daquele
Instituto, ocasião em que este Tribunal decidiu no sentido de que este fato, por si só, não é capaz de macular as
contas, que foram julgadas regulares com ressalvas, tendo-se expedido determinação quanto à segregação dos
dois fundos na contabilidade.

No exame do acervo processual daqueles autos, veriﬁquei
que fora expedida determinação por este Tribunal, nas
contas de 2013, em maio de 2017 (Acórdão TC 518/2017,
Processo TC 2584/2014), não se podendo basear em tal
determinação para se julgar irregulares aquelas contas,
relativas a 2014, na forma do artigo 161, § 1º, da Resolução TC 261/2013, podendo-se, no máximo, manter a expedição de determinação.

Em sede de sustentação oral, mencionou, ainda, o gestor
e comprovou que, numa consulta feita ao Ministério da
Previdência Social em 2015, sobre o tema, obteve-se resposta no sentido de que não se está exigindo os balanços
e demonstrativos segregados, ainda que se exija as informações separadas por fundo, como é o caso do DIPR,
e que, no PCASP RPPS estão previstas as contas apenas
do ativo para o registro do ingresso dos recursos ﬁnanceiros, quais sejam:
- CONTA ÚNICA RPPS, BANCOS CONTA MOVIMENTO
RPPS, BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO, BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO, E BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.

Alegou, por ﬁm, o referido gestor, que a Associação Capixaba dos Institutos de Previdência fez várias reuniões com
a área técnica e isso só ﬁcou resolvido em 2017.

Comprovadas as alegações de defesa apresentadas naqueles autos, manifestei entendimento no sentido de que
a solução desta questão independe do gestor, e, conforme por ele alegado, este é um problema da maioria dos
RPPS, haja vista que nem mesmo o plano de contas PCASP
estabeleceu as contas contábeis destinadas aos registros
necessários para a segregação.
Levei em conta, ainda, que nem mesmo o Ministério da
Previdência Social que ﬁscaliza os RPPS, está exigindo as
demonstrações contábeis segregadas, pela mesma razão
antes mencionada: o PCASP somente estabelece, no plano de contas dos RPPS, aquelas destinadas ao registro
das contas bancárias segregadas, e, para o passivo, somente as contas para registro das Provisões Matemáticas estão segregadas.
Por todas essas razões, acompanhei parcialmente o entendimento técnico e do Órgão Ministerial naqueles autos, mantive a irregularidade, porém, sem o condão de
www.tce.es.gov.br

macular as contas, reaﬁrmando a determinação já expedida no Acórdão TC 518/2017 de maio de 2017, no sentido de que se promova, junto aos órgãos federais competentes, a obtenção do plano de contas, promovendo-se os respectivos registros orçamentário, ﬁnanceiro e
obrigações correspondentes, de forma segregada, para
os fundos ﬁnanceiro e previdenciário e da taxa de administração.
Do exame dos presentes autos, veriﬁco das demonstrações contábeis, especialmente dos balanços ﬁnanceiro e
patrimonial, a ausência de qualquer segregação no passivo, exceto quanto ao ativo, onde são demonstradas duas
contas movimento: RPPS e Plano Financeiro e o arquivo
DEMDAD, que relaciona todos os gastos com a Taxa de
Administração.
Observo, no entanto, das razões de defesa, bem como do
relatório do atuário, que, se a lei municipal estabeleceu a
tal segregação de massa, ela é totalmente desconhecida
neste caso.
Posto isto, mantenho o mesmo entendimento expresso
nos autos do Processo TC 3438/2015, acompanho parcialmente o entendimento técnico e do Órgão Ministerial, mantenho a presente irregularidade, porém, sem o
condão de macular as contas, expedindo-se determinação ao atual gestor do IPASMA, bem como ao controle interno, no sentido de que se promova, junto aos órgãos
federais competentes, a obtenção do plano de contas e,
consequentemente, promova os respectivos registros orçamentário, ﬁnanceiro e obrigações correspondentes, de
forma segregada, para os fundos ﬁnanceiro e previdenciário e da taxa de administração.
2.6. REALIZAÇÃO DE GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS ACIMA DO LIMITE LEGAL (item 2.8 –
Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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ITC e 3.4.1 – ITI):
Base normativa: artigos 1º, inciso III, e 6º, inciso VIII, da
Lei Federal 9717/1998; e artigos 13 e 15, da Portaria MPS
402/2008.
De acordo com o relato técnico, os gastos administrativos
do IPASMA atingiram 3,47% do total das despesas com
remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados, no exercício anterior (2013), em desacordo com
a Lei Municipal 1078/2006 e Portaria MPS 403/2008, que
ﬁxaram o percentual de 2%, resultando a diferença de
1,47%, em R$ 101.083,94, passíveis de ressarcimento.
O gestor, ainda que intempestivamente, alegou, em síntese, que, em consulta às informações de 2014, no site do
Ministério da Previdência, apurou o excedente, no valor
de R$ 92.466,60, e que o IPASMA já acertou junto ao município, o parcelamento desse valor, visando a regularização, conforme a Lei 1503/2015, de 24/9/2015 e termo
de conﬁssão de débitos previdenciários em anexo, devendo ser publicado após a efetivação.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu a mantença da irregularidade com expedição de determinação ao Chefe do Poder Executivo no sentido de
que repasse ao Instituto a diferença apontada o valor de
R$ 101.083,94, acrescida de juros, comprovando, nas próximas contas, o recolhimento, acompanhado da memória de cálculos, sob os mesmos argumentos dos itens anteriores, no sentido de que o gestor foi declarado REVEL e
não apresentou justiﬁcativas.
Examinando o acervo processual, veriﬁco que o gestor
juntou cópia da Lei e do termo de acordo de parcelamento dos débitos citados, relativos aos exercícios de
2008, 2013 e 2014 (ﬂs. 94-97), nos valores apurados pelo

Instituto, os quais se apresentam inferiores aos apontados pela área técnica, pelo menos em relação aos exercícios de 2013 e 2014.
Constato do Relatório Técnico 510/2016 (ﬂs. 32-33), informação de que os cálculos efetuados baseiam-se nas informações encaminhadas ao Ministério da Previdência (Anexo 1, ﬂs. 43-61) e nas despesas empenhadas no exercício
de 2014 (BALEXO), ou seja, os cálculos não se baseiam
na despesa empenhada nas rubricas de vencimentos e
vantagens ﬁxas do pessoal ativo, das aposentadorias e
pensões, da Prefeitura, do RPPS, da Câmara Municipal
e Fundo Municipal de Saúde, consolidadas na Prestação
de Contas Anual de 2013 do Município.
Em assim sendo, restam não demonstrados os cálculos
dos valores apontados, tanto pela área técnica, quanto
pela administração municipal, o que carece de revisão.
Entrementes, por hora, em homenagem ao esforço do
gestor, em apresentar os esclarecimentos e documentos
citados, entendo que deve a irregularidade ser afastada,
expedindo-se determinação ao atual gestor do IPASMA,
no sentido de que refaça os cálculos constantes da Lei
Municipal 1503/2015, com base na despesa empenhada,
constante dos balanços consolidados do município, dos
exercícios de 2007, 2012 e 2013, nas rubricas de pessoal
citadas, encaminhando nas próximas contas os resultados
e esclarecimentos necessários, acompanhados de documentação comprobatória.
Posto isto, divirjo do entendimento técnico e do Órgão
Ministerial, afasto a presente irregularidade, expedindo-se determinação na forma antes mencionada.
2.7. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (item 2.9 – ITC e 3.5.1.1 –
www.tce.es.gov.br

ITI):
Base normativa: artigos 85, 102 e 103, da Lei Federal
4.320/1964; e Instrução Normativa TC 28/2013, alterada pela IN/TC 33/2014.
De acordo com o relato técnico, comparando-se o Resumo Anual da Folha de Pagamento (FOLRPP) e o Balancete da Execução Orçamentária (BALEXO), apurou-se que o
IPASMA recolheu contribuição patronal a menor, no valor de R$ 2.821,55 (16,58%) do que o devido, ou seja, o
valor devido foi R$ 17.018,46, sendo liquidado e pago R$
14.196,91.
O gestor, ainda que intempestivamente, justiﬁcou, em
síntese, que a diferença apontada advém de duas fontes,
sendo a 1ª do Custeio Suplementar, de 9%, dos meses de
janeiro, fevereiro e março/2014, no valor de R$ 1.421,40,
pago com a devida correção, em 25/9/2017, conforme
documento anexo.
A 2ª fonte refere-se a um servidor inativo que recebe remuneração superior ao teto salarial, incidindo sobre os
valores excedentes a alíquota dos segurados de 11%, nos
termos do § 18, do artigo 40 da Constituição Federal, sendo que deste servidor não é gerado o valor do custeio
normal e suplementar, de 13,92% e 9%, respectivamente, correspondendo ao valor de R$ 1.434,15, haja vista a
inexistência na legislação citada (CF e Lei 10887/04), de
dispositivo obrigando o pagamento desse custeio (parte
patronal).
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade com expedição de determinação ao atual gestor e ao responsável pelo controle interno, no sentido de que procedam à instauração de Tomada de Contas Especial, visando a identiﬁcação dos resSegunda-feira, 22 de outubro de 2018
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ponsáveis, o quantum de juros e multas pagas e o respectivo ressarcimento ao erário, sob as mesmas alegações
dos itens anteriores (revelia do gestor e não apresentação
de justiﬁcativas).

Base normativa: artigos 85, 89, 101 e 105 da Lei Federal 4.320/1964; Princípio Contábil da Oportunidade (Resoluções do CFC 750/1993 e 1.111/2007, alterada pela
1.367/2011); e Portaria MPS 509/2013.

ausência do referido arquivo se deve ao fato de que não
haviam servidores regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, mas apenas prestadores de serviços que
eram pagos com cheques.

Examinando o acervo processual, veriﬁco que os cálculos e demonstrações da área técnica estão corretos, assim como as justiﬁcativas apresentadas pelo gestor, e
que a documentação por ele trazida aos autos (ﬂs. 98100) comprova o recolhimento, em 2017, do valor total
de R$ 1.421,40, acrescido de multa e juros no total de R$
742,07, totalizando R$ 2.163,47.

Segundo o relato técnico, as Leis Municipais 899/2002,
1.256/2010 e 1.418/2013 autorizaram o Poder Executivo a parcelar dívidas junto ao IPASMA, todavia, na contabilidade do Instituto não se veriﬁcou nenhum registro
dos créditos, que somam R$ 2.805.204,05, no exercício de
2014, em análise, conforme registro na Prestação de Contas Anual consolidada do município relativa a este exercício.

O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu a mantença da irregularidade com expedição de determinação ao atual gestor e ao responsável pelo controle
interno, no sentido de que seja veriﬁcada a regularidade
dos recolhimentos das contribuições previdenciárias devidas ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, comprovando-se junto a este Tribunal, nas próximas contas,
as providências adotadas e o ressarcimento ao erário de
possíveis pagamentos de juros e multas, sob os mesmos
argumentos dos itens anteriores (revelia do gestor e ausência de justiﬁcativa).

Com relação ao valor de R$ 1.434,15, relativo ao servidor inativo que recebe remuneração superior ao teto do
RGPS/INSS, deve também ser empenhado, liquidado e
pago, conforme o mesmo dispositivo constitucional citado, e artigo 2º da Lei Federal 9.717/1998, com redação
dada pela Lei 10.887/2004, estando, portanto, equivocado o entendimento da administração do IPASMA.
Posto isto, acompanho parcialmente o entendimento técnico e do Órgão Ministerial, mantenho a presente irregularidade, porém, sem o condão de macular as contas, expedindo determinação ao atual gestor do IPASMA, bem
como ao responsável pelo controle interno, no sentido de
que procedam ao recolhimento das contribuições patronais devidas em relação ao servidor inativo que percebe
remuneração superior ao teto do RGPS/INSS, bem como
a identiﬁcação dos responsáveis pelo pagamento das contribuições previdenciárias com atraso, deles apurando a
responsabilidade relativa ao valor de R$ 742,07, referente
à multa e juros, comprovando-se tal procedimento junto
a este Tribunal de Contas, nas próximas contas.
2.8. AUSÊNCIA DE REGISTRO DOS PARCELAMENTOS DE
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (item 2.10 – ITC e 3.6.1 – ITI):

O gestor, ainda que intempestivamente, justiﬁcou, em
síntese, que os lançamentos passaram a ser feitos a partir de 2015.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade, sob os mesmos argumentos dos itens anteriores (revelia do gestor e ausência de
justiﬁcativas).
Desta feita, considerando a justiﬁcativa do gestor, no sentido de que já providenciou a correção da inconsistência
de natureza contábil, a partir de 2015, acompanho parcialmente o entendimento técnico e do Órgão Ministerial e mantenho a presente irregularidade, porém, sem o
condão de macular as contas.
2.9. AUSÊNCIA DO RESUMO ANUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (FOLRGP) NA MÍDIA DIGITAL (item 2.11 – ITC e 3.5.2.1 – ITI):
Base normativa: Instrução Normativa TC 28/2013, alterada pela IN/TC 33/2014, Anexo 06.
O gestor, ainda que intempestivamente, justiﬁcou que a
www.tce.es.gov.br

Examinando o acervo processual, veriﬁco dos arquivos
constantes do CD, acostado à ﬂ. 2, que na mensagem de
encaminhamento das contas veriﬁca-se a relação dos arquivos enviados, mencionando-se, quanto ao arquivo
FOLRGP que NÃO CONSTA.
O gestor justiﬁcou, por ﬁm, quanto à perda de prazo para apresentação de defesa, que o Instituto passa por um
quadro de funcionários defasados, contando apenas com
um funcionário efetivo e que esteve, por aproximadamente seis meses, cumprindo prazo de recurso para se
obter a CRP, certidão de grande importância para que o
município consiga recursos voluntários.
Posto isto, acolho as justiﬁcativas apresentadas pelo gestor, divirjo do entendimento técnico e do Órgão Ministerial e afasto a presente irregularidade.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o posicioSegunda-feira, 22 de outubro de 2018

25

ATOS DA 1a CÂMARA

namento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

face das razões ali expendidas;

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

1.5. Expedir as seguintes DETERMINAÇÕES ao atual gestor do IPASMA e ao responsável pelo controle interno, no
sentido de que:

(no exercício da presidência).

MARCO ANTONIO DA SILVA

1.5.1. Obtenha junto aos órgãos federais competentes, o
plano de contas e, consequentemente, promova os respectivos registros orçamentário, ﬁnanceiro e obrigações
correspondentes, de forma segregada, para os fundos ﬁnanceiro e previdenciário e taxa de administração, esclarecendo melhor, e comprovando, nas próximas contas, a
alegada ausência de segregação de massa, ou seja, a referida segregação de massa providenciada (itens 2.2, 2.3 e
2.5 desta decisão);

Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Afastar os indicativos de irregularidade constantes
dos itens 2.3 e 2.5 da ITC (3.3.1.2 e 3.3.3.1 - ITI), bem como os itens 2.4, 2.6 e 2.9 desta decisão (2.6, 2.8 e 2.11 ITC e 3.3.3.2, 3.4.1 e 3.5.2.1 - ITI);
1.2. Manter os indicativos de irregularidade tratados nos
itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 e 2.8 desta decisão (2.1, 2.2,
2.4, 2.7, 2.9 e 2.10 - ITC e 3.2.1, 3.3.1.1, 3.3.2.1, 3.3.4.1,
3.5.1.1 e 3.6.1 - ITI), ainda que sem o condão de macular
as contas, com exceção do item 2.1 desta decisão;
1.3. Julgar IRREGULAR a Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Município de Mantenópolis - IPASMA relativa ao exercício
de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Jean Carlos Coelho
de Oliveira – Diretor Executivo, em razão da mantença do
indicativo de irregularidade tratado no item 2.1 desta decisão (2.1 – ITC e 3.2.1 – ITI);
1.4. Imputar ao Sr. Jean Carlos Coelho de Oliveira, o
ressarcimento, no valor de R$ 7.467,43, equivalente a
2.962,0904 VRTE´s, decorrente da irregularidade descrita
no item 2.1 desta decisão, aplicando-lhe multa pecuniária, no valor equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), em

1.5.2. Proceda ao levantamento e recolhimento das contribuições patronais devidas em relação ao servidor inativo que percebe remuneração superior ao teto do RGPS/
INSS, bem como a identiﬁcação dos responsáveis pelo pagamento das contribuições previdenciárias com atraso,
deles apurando a responsabilidade relativa ao ressarcimento, no valor de R$ 742,07, referente a multa e juros
pagos relativamente ao item 2.7 desta decisão, comprovando-se tal procedimento junto a este Tribunal, nas próximas contas.
1.6. DAR ciência aos interessados, ENCAMINHANDO-SE
os presentes autos ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento da decisão, ARQUIVANDO-OS
após o respectivo trânsito em julgado e o adimplemento
da obrigação.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (relator).
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada,
no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação
deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os
prazos para interposição encontram-se previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO CONVOCADO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

4. Especiﬁcação do quórum:
www.tce.es.gov.br
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PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da
Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os
autos disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-056/2018 - PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05091/2017-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
UG: PMAC - Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: WILSON BERGER COSTA, EDELIO FRANCISCO GUEDES
Procuradores: GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB: 15786-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016
– PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO –
PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do
senhor Wilson Berger Costa.

O Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou o Relatório Técnico 27/2018 e a Instrução Técnica
Inicial 43/2018, com sugestão de citação do responsável para apresentação de razões de defesa, o que foi
acolhido na Decisão SEGEX 64/2018.

RELATÓRIO TÉCNICO 027/2018

Devidamente citado, o responsável anexou aos autos
suas justificativas (Defesa / Justificativa 475/2018).

Responsável: Edélio Francisco Guedes

Retornaram os autos ao Núcleo de Contabilidade e
Economia – NCE, o qual elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva 1801/2018, opinando pela aprovação das
contas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de
Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer
do Ministério Público de Contas 2269/2018).
Registra-se, ainda, que o senhor Wilson Berger Costa requer que lhe seja oportunizada sustentação oral,
nos termos do art. 327 do Regimento Interno desta
Egrégia Corte de Contas (Resolução TC 261/2013).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o
feito encontra-se devidamente instruído, portanto,
apto a um julgamento, eis que observados todos os
trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para
tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 1801/2018, abaixo transcrita:
2 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE APONTADOS NO
www.tce.es.gov.br

Descumprimento de prazo de envio da PCA (item 2.1
do RT 027/2018)
Base legal: art. 122, § 2º do art. 123 da Resolução TC
261/2013
De acordo com o RT 027/2018, ficou constatado que
o gestor responsável pelo encaminhamento da Prestação de Contas Anual não cumpriu o prazo estabelecido para o encaminhamento da mesma.
JUSTIFICATIVAS:
Devidamente citado, o gestor alegou que:
Não houve juntada de documentação de suporte para
este indicativo de irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando as justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo logrou êxito em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 027/2018, verificou-se que o
gestor descumpriu o prazo regimental para o encaminhamento da prestação de contas anual. Para efeitos
do exercício financeiro de 2016, o prazo máximo findou-se em 09 de abril de 2017. A prestação de contas
do Chefe do Poder Executivo do município de Afonso Cláudio foi homologada somente em 17 de abril
de 2017.
Em sua defesa, o gestor alegou que a prestação de
contas foi encaminhada no prazo correto, porém, por
um equívoco de interpretação das mensagens do sistema CidadES, somente em 17 de abril os arquivos foram homologados.
Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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Pois bem.
Compulsando os dados do sistema CidadES, verificamos que a prestação de contas do gestor foi entregue sem inconsistências impeditivas em 07 de abril de
2017 e homologada em 17 de abril de 2017.
Ocorre que nos termos do art. 12 da IN TCEES 34/2015
e do Regimento Interno deste TCEES consideram-se prestadas as contas somente após a homologação das mesmas. Entretanto, no presente caso, entende-se que a irregularidade foi atenuada pelo fato de
o responsável ter homologado a documentação em
17/04/2017 sem efetuar qualquer nova remessa, caracterizando-se que de fato houve tão somente o esquecimento deste último procedimento, qual seja a
homologação.
Assim, entendemos que as alegações de defesa merecem prosperar, fato este que nos conduz a opinar pelo
afastamento do indicativo de irregularidade apontado
no item 2.1 do RT 027/2018.
Apuração de déficit financeiro em diversas fontes de
recursos evidenciando desequilíbrio das contas públicas (item 6.1 do RT 027/2018).
Base legal: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea
“a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
Responsável: Wilson Berger Costa
De acordo com o RT 027/2018, constatou-se déficit financeiro nas diversas fontes especificadas a seguir, resultado do confronto entre ativo e passivo financeiros,
sendo que a fonte recursos ordinários não possui resultado positivo suficiente para a cobertura:
Fonte de Recursos

Resultado Financeiro (R$)

MDE
FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)
FUNDEB – PAGAMENTO PROFISSIONAIS
MAGISTÉRIO (60%)
RECURSO CONVÊNIOS DESTINADOS A
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
RECUSOS PRÓPRIOS – SAÚDE
RECURSO CONVÊNIOS DESTINADOS A
PROGRAMAS DE SAÚDE
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONVÊNIOS DOS ESTADOS
RECURSOS ORDINÁRIOS

- 3.101.476,67
- 4.465.946,44
- 18.966.525,93
- 3.933.116,57
- 2.301.494,36
- 212.339,54
- 590.688,26
- 2.542.729,55
18.407.424,16

JUSTIFICATIVAS:
Devidamente citado, o gestor alegou que:
Narra-se a existência de déficit financeiro em diversas
fontes de recursos, resultante do confronto entre ativo e passivo financeiros, ressaltando-se que a fonte de
recursos ordinários não possuiria resultado suficiente
para a cobertura.
Tal fato ocorreu em razão da interpretação realizada
pela equipe técnica contábil com relação ao Manual
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, conforme-orientação disposta na 7ª Edição, no item 4 - Balanço Patrimonial, subitem 4.4 - Elaboração, desmembramento 4.4.4 - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro, páginas 392, que dispõe:
“[...] poderão ser apresentadas algumas fontes com
déficit e outra com superávit financeiro, de modo que
o total seja igual ao superávit/déficit financeiro apurado pela diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo
Financeiro conforme o quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes.”
Em razão de tal entendimento, a equipe não considewww.tce.es.gov.br

rou regular algumas fontes negativas quando da análise da PCA. Por fim informamos que tal equívoco não
compromete a credibilidade dos demonstrativos contábeis, bem como o conhecimento da real posição financeira do Município, visto que com relação à PCA
inerente ao exercício de 2017, tal inconsistência foi
devidamente corrigida, mediante lançamentos realizados em 29 de dezembro de 2017 na conta contábil
821110100000, estando o Anexo XIV - Balanço Patrimonial (Quadro Superávit/Déficit Financeiro) com as
informações corretas, conforme segue abaixo:
Movimentações Contábeis
Com os ajustes efetivados pela Contabilidade da Prefeitura Municipal, o saldo por destinação de recursos
do superávit financeiro apurado no confronto do ativo
financeiro com o passivo financeiro ao final do exercício de 2017 foi de R$ 10.676.888,21 (dez milhões,
seiscentos e setenta e seis mil, oitocentos e oitenta e
oito reais e vinte e um centavos), que está distribuído
no Demonstrativo do Superávit/Financeiro no Balanço Patrimonial do Exercício de 2017, conforme segue:
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial - Balanço do Exercício de
2017:
Diante de tais esclarecimentos e por entender que tais
equívocos não comprometem o conteúdo, a veracidade e o objetivo final da PCA, roga-se pelo acolhimento das justificativas ora apresentadas, sem a cominação de qualquer tipo de penalidade em face do Gestor Municipal.
Junta-se em anexo Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial - BaSegunda-feira, 22 de outubro de 2018
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lanço de 2017 (doc. 02) e Nota de Lançamento Contábil Manual n. 0000004/2017 (doc. 03).
O gestor acostou documentação de suporte específica
para este indicativo de irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo logrou
êxito em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 027/2018, verificou-se déficit financeiro em diversas fontes de recursos, a partir do
resultado do confronto entre ativo e passivo financeiros, sendo que a fonte recursos ordinários não possuía
resultado positivo suficiente para cobrir os demais déficits.
Em sua defesa, o gestor alegou que o demonstrativo
do superávit/déficit poderia apresentar contas com
saldo negativo, desde que o total evidenciado fosse
igual ao resultado financeiro do período.
Informou, ainda, que no exercício financeiro de 2017
foram realizados ajustes nas contas das fontes de recursos, sendo que o demonstrativo do superávit do
exercício não apresentava mais saldos negativos.
Pois bem.
Compulsando os dados do Sistema CidadES, nesta data, verificamos que o documento acostado pelo gestor
está compatível com os dados da Prestação de Contas
Anual do exercício financeiro de 2017.
Ainda que não se tenha feito juízo de valor sobre as
contas de 2017, não há dúvidas de que os procedimentos adotados pelo gestor sanaram os saldos das
contas de destinação de recursos.

Face o todo exposto e, considerando a regularização
dos saldos das contas por fonte de recursos, vimos
opinar pelo acolhimento das alegações de defesa, fato este que nos conduz a opinar pelo afastamento do
indicativo de irregularidade apontado no item 6.1 do
RT 027/2018.
Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
de mandato sem suficiente disponibilidade de caixa
para pagamento (item 7.4.1.1 do RT 027/2018).
Base legal: artigos 42 e 55 da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF).
Responsável: Wilson Berger Costa
De acordo com o RT 027/2018, verificou-se a seguinte
situação quando da apuração da disponibilidade líquida de caixa nos dois últimos quadrimestres:
Disponibilidade de caixa antes da inscrição dos restos a pagar não processados (R$):
Disponibilidade de caixa após da inscrição dos restos
a pagar não processados do exercício (R$):
Disponibilidade de caixa após inclusão despesas registradas em 2017 em despesas de exercícios anteriores e dos depósitos e consignações registradas no
arquivo DEMDFL (R$):
JUSTIFICATIVAS:
Devidamente citado, o gestor alegou que:
Aponta-se irregularidade quanto ao equilíbrio das
contas públicas no que se refere à disponibilidade de
caixa para saldar as obrigações financeiras no final do
exercício de 2016, em suposta violação ao art. 42 da
LRF.
Na análise, a equipe técnica relata insuficiência de diswww.tce.es.gov.br

ponibilidade financeira nas contas que dão origem às
fontes de recursos não vinculados, e apurou no final
do exercício um saldo financeiro não vinculado de R$
869.246,32 (oitocentos e sessenta e nove mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos)
já deduzida a inscrição de restos a pagar não processados, conforme mostra o Relatório Técnico Contábil.
Frente a tal disponibilidade financeira de recursos não
vinculados, foram apontadas obrigações financeiras
registradas nos últimos dois quadrimestres do exercício, no montante de R$ 1.256.382,30 (um milhão,
duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta e
dois reais e trinta centavos), resultante das consignações/depósitos de R$ 1.101.926,66 (um milhão, cento e um mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta
e seis centavos), que somado às despesas do ano de
2016 empenhadas no exercício de 2017 no elemento despesa ‘’Despesas de Exercícios Anteriores’’ de R$
154.455,64 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro
centavos), acusou uma disponibilidade líquida negativa de R$ 387.135,98 (trezentos e oitenta e sete mil,
cento e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos).
Entretanto, é de se considerar algumas situações que
infirmam o suposto indício de irregularidade apontado no relatório quanto à insuficiência financeira na
fonte de recursos com destinação não vinculada.
Inicialmente, deve se observar na listagem de empenhos e pagamentos que do montante empenhado em
2017, referente despesas do exercício de 2016 no total de R$ 154.455,64 (cento e cinquenta e quatro mil,
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e
Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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quatro centavos) na fonte recursos ordinários, sendo que R$ 67.204,19 (sessenta e sete mil, duzentos e
quatro reais e dezenove centavos) trata-se de despesas com iluminação pública, que por sua vez foram pagas com recursos vinculados “COSIP” através da conta bancária Iluminação Pública n. 7.129.901, de modo
que deve ser expurgado do montante vinculado à fonte recursos não vinculados.
Outra situação é quanto ao registro de consignação representado pela Conta Contábil 218810102999 - INSS,
no qual está evidenciado no Anexo 17 “Dívida Flutuante” o saldo de R$ 459.010,37 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, dez reais e trinta e sete centavos). Esse
montante não deve ser considerado integralmente na
fonte de Recursos não Vinculados das obrigações financeiras, visto a existência de outras fontes de recursos relacionadas a tal obrigação.
Para comprovar tal questão, segue abaixo explicitado o resumo contendo as fontes vinculadas à Conta
contábil 218810102999 - INSS, iniciando-se com a movimentação contábil e financeira realizada em 2015,
que culminou ao final do referido exercício o saldo de
R$ 461.797,05 (quatrocentos e sessenta e um mil, setecentos e noventa e nove reais e cinco centavos), que
integrados aos descontos e pagamentos realizados no
exercício de 2016 resultou na obrigação financeira de
R$ 459.010,37 (quatrocentos e cinquenta e nove mil,
dez reais e trinta e sete centavos), conforme consta no
arquivo DEMDFL enviado na PCA de 2016 e demonstrado no Razão do Plano de Contas/Fonte de Recurso
do Poder Executivo:
O quadro mostra uma falta de controle por parte da

contabilidade quando se observa valores retidos em
uma determinada fonte e recolhidos em fonte adversa, como ocorreu na Unidade Gestora Fundo de Saúde em 2015, ocasião em que foi retido na fonte Recursos do SUS R$ 293.778,94 ( duzentos e noventa e três
mil, setecentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos) e recolhido na fonte Recursos Próprio da
Saúde, compondo o total recolhido de R$ 515.611,70
(quinhentos e quinze mil, seiscentos e onze reais e setenta centavos).
Aponta-se também a Conta Contábil 21881019001 Descontos Diversos, haja vista que o saldo registrado
em consignação ao final do exercício de 2016 no valor
de R$ 255.363,64 (duzentos e cinquenta e cinco mil,
trezentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro
centavos), está representado pelas seguintes fontes:
Diante do exposto, resta clara a existência da obrigação financeira tanto na conta contábil “INSS” quanto
na conta contábil “Descontos Diversos” o registro de
fontes de recursos vinculados, representado pelos saldos positivos após a movimentação contábil/financeira realizada nos exercícios de 2015 e 2016, totalizando
em R$ 515.256,10 (quinhentos e quinze mil, duzentos
e cinquenta e seis reais e dez centavos).
Dessa forma, pode-se afirmar e concluir que das obrigações financeiras apuradas no arquivo DEMDFL no
total de R$ 1.101.926,66 (um milhão, cento e um mil,
novecentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), estão inseridos valores registrados em fontes de
recursos vinculados na ordem de R$ 515.256,10 (quinhentos e quinze mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dez centavos), saldo tanto de 2015 quanto de
www.tce.es.gov.br

2016, de modo que vem a comprovar também que as
obrigações financeiras não foram assumidas tão somente a partir de 01 de maio de 2016. Pelo exposto, não está caracterizada a insuficiência financeira na
Fonte de Recursos Não Vinculados.
Mesmo diante de todas as obrigações financeiras evidenciadas no arquivo DEMDFL não houve prejuízos ao
erário, mantendo-se suficiente provisão financeira ao
final da gestão a fim de honrar com todos os compromissos assumidos, devendo ser afastada a irregularidade.
Junta-se em anexo os seguintes documentos esclarecedores:
• Listagem de Liquidação/Desconto - (Desconto INSS)
- Exercício de 2015 (doc. 04);
• Listagem de Pagamentos/Banco (Conta Pagamento
218810102999 - INSS) - Exercício de 2015 (doc. 05);
• Razão do Plano de Contas/Fonte Recursos (Conta
218810102999 - INSS) - Exercício de 2015 (doc. 06);
• Listagem de Liquidação/Desconto - (Desconto INSS)
- Exercício de 2016 (doc. 07);
• Listagem de Pagamentos/Banco (Conta Pagamento
218810102999 - INSS) - Exercício de 2016, (doc. 08);
• Razão do Plano de Contas/Fonte Recursos (Conta
218810102999 - INSS) - Exercício de 2016 (doc. 09);
• Listagem de Liquidação/Desconto - (Descontos Diversos) - Exercício de 2016 (doc. 10);
• Listagem de Pagamentos/Banco (Conta Pagamento 218810199001 - Descontos Diversos) - Exercício de
2016 (doc. 11);
• Razão do Plano de Contas/Fonte Recursos (ConSegunda-feira, 22 de outubro de 2018
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ta 218810199001- Descontos Diversos) - Exercício de
2016 (doc. 12);
• Listagem de Pagamentos/Banco - Despesas de Exercícios Anteriores (doc. 13);
• Extrato Bancário Conta Corrente n°. 7.129.901 - Banestes S/A (doc. 14).
O gestor acostou documentação de suporte específica
para este indicativo de irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo logrou
êxito em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 027/2018, verificou-se que o gestor descumpriu a regra insculpida no artigo 42 da Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Conforme apurado pela área técnica, houve insuficiência de caixa, na fonte de recursos ordinários, da ordem de R$ 387.135,98 (trezentos e oitenta e sete mil,
cento e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos).
Em sua defesa, o gestor alegou que algumas contas relativas a exercícios anteriores (COSIP) e aos depósitos
e consignações (INSS, DESCONTOS DIVERSOS) deveriam ser expurgadas do cômputo realizado pelo TCEES. E, nesse sentido, apresentou extensa documentação com o saldo das contas atacadas, bem como a
movimentação financeira de contas bancárias, empenhos/liquidações etc.
Pois bem.
Inicialmente temos que apontar que a disponibilidade de caixa líquida do município de Afonso Cláudio
mostrou-se insuficiente somente após o desconto das

contas do passivo flutuante (não orçamentário).
A defesa do gestor arvora a tese de que algumas contas constantes do Apêndice G do RT 027/2018, especificamente a COSIP, INSS e DESCONTOS DIVERSOS deveriam ser excluídas do rol de contas que causaram a
insuficiência de caixa na fonte de recursos não vinculados.
Quanto à conta COSIP, temos que no Apêndice G do RT
027/2018 a fonte indicada para o pagamento era 000,
ou seja, recursos próprios (não vinculados). Este fato
nos remete para uma situação de descontrole quando
da execução orçamentária, ou seja, empenha-se valores em uma fonte e paga-se com recursos de fontes diversas daquela em que ocorre o empenho.

contenha denominação genérica indesejada, também
apresenta saldos de outras fontes de recursos.
De acordo com o documental apresentado, identificamos, nas fontes FUNDEB (40% e 60%), MDE e RECURSOS DO SUS, o total de R$ 105.015,57 (cento e quatro
mil quinze reais e cinquenta e sete centavos) a ser excluído da parcela de recursos não vinculados.
Assim, com as exclusões propostas (R$ 67.204,19 + R$
293.778,94 + R$105.015,57 = R$ 464.998,70) temos
um montante superior aos R$ 387.135,98 (trezentos e
oitenta e sete mil centos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos) que extrapolaram o limite de caixa
da fonte recursos próprios.

De qualquer forma, entendemos que a alegação do
gestor sobre a COSIP é procedente e, portanto, o valor
de R$ 67.204,19 (sessenta e sete mil duzentos e quatro reais e dezenove centavos) deverá ser excluído do
cálculo feito na inicial.

Face o todo exposto e, considerando que a disponibilidade líquida de caixa ajustada se mostrou suficiente em todas as fontes de recursos, vimos aceitar as
alegações de defesa, fato este que nos conduz a opinar pelo afastamento do indicativo de irregularidade
apontado no item 7.4.1.1 do RT 027/2018.

No que tange à conta INSS, incialmente cabe destacar
que esta conta traz os valores liquidados e pagos referentes a todas as unidades orçamentárias do Poder
Executivo do município.

Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do Parecer do Controle Interno sobre a Prestação de Contas Anual (item 10.1 do RT
027/2018).

Assim, é razoável que nas consignações evidenciadas
no RT 027/2018 possam existir parcelas pertencentes
a outras unidades, cujas fontes de recursos deveriam
ser diferentes. Nesse sentido, somos favoráveis ao expurgo do montante relativo aos recursos do SUS – R$
293.778,94 (duzentos e noventa e três mil setecentos
e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos) –
do total sem disponibilidade financeira apontado.

Base legal: artigos 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES,
art 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.

Por fim, a conta DEVEDORES DIVERSOS, ainda que

Devidamente citado, o gestor alegou que:

www.tce.es.gov.br

Responsável: Wilson Berger Costa
De acordo com o RT 027/2018, verificou-se que o controle interno emitiu parecer com ressalva, alegando a
seguinte situação:
JUSTIFICATIVAS:

Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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Sobre o presente item, a equipe técnica sustenta que
houve uma ressalva por parte do Sistema de Controle
Interno em razão do não envio da PCA, ao controle interno, no prazo estabelecido pela Instrução Normativa
do Sistema de Controle Interno n. 003/2001.

Entende-se que não houve prejuízo para a atuação do
controle interno, razão pela qual se pede o afastamento do indício de irregularidade.

A ressalva registra que não teria havido juízo de valor
quanto às adequações contábeis, balancetes financeiros e orçamentários:

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

[...] dessa forma, não nos foi dado, tempo suficiente
para realizar a análise ou mesmo solicitar apoio técnico, razão pela qual o presente relatório se baseia na
conformação da Prestação de Contas às normas que
regulamentam, não se constituindo em juízo de valor
quanto as adequações contábeis, balancetes financeiros e orçamentários. [grifos da ITC]
Como se observa, o registro do Controle Interno apenas deixou de se manifestar quanto aos aspectos estritamente contábeis, sendo cumpridos os ditames da
Tabela 6 da IN n. 34/2015:
[...] I - avaliar o cumprimento das metas previstas no
plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados,
quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais
e garantias, bem como dos direitos e haveres;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

O gestor não acostou documentação de suporte específica para este indicativo de irregularidade.
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo logrou
êxito em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 027/2018, verificou-se a ausência
de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do Parecer do Controle Interno sobre a Prestação
de Contas Anual.
Em sua defesa, o gestor alegou que não houve prejuízo para a atuação do Controle Interno, considerando
que a ressalva não impediu a análise de conformidade da Prestação de Contas às normas que a informam.
Pois bem.
Compulsando os documentos e os elementos presentes no caso em análise, verifica-se que houve a instituição do controle interno no município de Afonso
Cláudio (Lei Municipal 1.972/2011), bem como foram
encaminhados os documentos exigidos pelos normativos internos deste TCEES.
Quanto à ausência de juízo de valor sobre as contas
analisadas, temos que verificar quais elementos foram determinantes para que ocorresse esta situação.
Nos termos do relatório da Controladoria municipal,
o município atrasou a entrega da PCA ao Controle Interno e, nesse sentido, não se emitiu juízo de valor sobre as contas. Temos ainda que foram realizadas audiwww.tce.es.gov.br

torias e identificados pontos de melhoria nos procedimentos analisados.
De outra face, a ressalva da Controladoria municipal
também relata a “falta de capacidade técnica contábil”, o que nos leva a acreditar na ausência de recursos humanos capacitados para que aquele controle
pudesse exercer suas atividades a contento.
Dito isto, temos que houve a instituição e o exercício
do controle interno, sendo que a ausência de juízo de
valor sobre as contas não é suficiente para macular as
contas do gestor. Registre-se, por oportuno, que existem julgados neste Tribunal de Contas afastando ou
mitigando irregularidades da mesma natureza.
Assim e, considerando a produção de normas internas
pelo controle interno, durante o exercício, e a ausência de dano material ao erário e à boa gestão fiscal;
considerando a existência de julgados de irregularidades da mesma natureza onde se afastou ou se mitigou
os efeitos da ausência de opinamento do controle interno; vimos acolher as alegações de defesa, fato este que nos conduz a opinar pelo afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item 10.1 do RT
027/2018.
GESTÃO FISCAL
DESPESAS COM PESSOAL
Limite das Despesas com Pessoal
Tabela 1: Despesas com pessoal – Poder Executivo Em
R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
Segunda-feira, 22 de outubro de 2018

Valor
69.794.956,75
34.603.428,02
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% das despesas totais com pessoal em relação à RCL

49,58 %

Fonte: Processo TC 5.091/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Tabela 2: Despesas com pessoal consolidadas Em R$
1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com pessoal em relação à RCL

Valor
69.794.956,75
36.898.731,15
52,87 %

Fonte: Processo TC 5.091/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Observa-se, das tabelas acima, que foi cumprido o limite legal em relação ao Poder Executivo e consolidado do município de Afonso Cláudio.
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA
De acordo com o RT 027/2018, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite de 120% estabelecido
na legislação; conforme evidenciado a seguir:
Tabela 3: Dívida consolidada líquida Em R$ 1,00
Descrição
Dívida consolidada
Deduções
Dívida consolidada líquida
Receita corrente líquida – RCL
% da dívida consolidada líquida sobre a
RCL

Valor
2.081.418,16
9.397.390,32
0,00
69.794.956,75
0,00

R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das operações de crédito
% do montante global das operações de
crédito sobre a RCL
Amortização, juros e demais encargos da dívida
% do comprometimento anual com amortização, juros e encargos da dívida sobre a
RCL

Valor
69.794.956,75
0,00
0,00
0,00
0,00

Fonte: Processo TC 5.091/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Tabela 5: Garantias concedidas (Limite 22% RCL) Em
R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das garantias concedidas
% do montante global das garantias concedidas sobre a RCL

Valor
69.794.956,75
0,00
0,00%

Fonte: Processo TC 5.091/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Tabela 6: Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL)
Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das operações de crédito
por antecipação de receitas orçamentárias
% do montante global das operações de
crédito por antecipação de receitas orçamentárias sobre a RCL

Valor
69.794.956,75
0,00
0,00%

Fonte: Processo TC 5.091/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.

Fonte: Processo TC 5.091/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.

OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS

De acordo com os demonstrativos encaminhados não
foram extrapolados no exercício os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolu-

Tabela 4: Operações de crédito (Limite 16% RCL) Em

www.tce.es.gov.br

ção do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente
Líquida) e no art. 167 da Constituição da República,
bem como não houve concessão de garantias ou recebimento de contra garantias.
RENÚNCIA DE RECEITA
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a
Lei Orçamentária Anual do município, aprovadas para o exercício sob análise, constata-se a inexistência
de previsão para beneficiar instituições com renúncia
de receita.
AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL PELO TITULAR
DO PODER NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE SEU MANDATO
De acordo com o RT 27/2018, não há evidências de
descumprimento do art. 21, § único da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme entendimento desta
Corte de Contas.
GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Tabela 7: Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Receitas provenientes de impostos
Receitas provenientes de transferências
Base de cálculo para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino
Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino
% de aplicação

Valor
3.430.936,38
40.256.461,14
43.687.397,52
13.326.969,52
30,51 %

Fonte: Processo TC 5.091/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Da tabela anterior, verifica-se que o município cumpriu com o mínimo de 25% (vinte e cinco pontos perSegunda-feira, 22 de outubro de 2018
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centuais) das receitas de impostos e transferências
na manutenção e desenvolvimento do ensino.

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO

feito Municipal durante o exercício de 2016, na forma

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Tabela 10: Transferências de recursos ao Poder Legislativo Em R$ 1,00

art. 71, inciso II, da Constituição do Estado do Espíri-

Descrição
Receita tributária e transferências (Art. 29A CF/88)
% máximo para o município
Valor máximo permitido para transferência
Valor efetivamente transferido

1.2. Arquivar após o trânsito em julgado.

Tabela 8: Destinação de recursos do FUNDEB profissionais Magistério
Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Receitas líquidas provenientes do FUNDEB
Valor destinado ao pagamento dos proﬁssionais do magistério
% de aplicação

Valor
13.948.057,47
10.693.902,23
76,61%

Fonte: Processo TC 5.091/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Da tabela 8 verifica-se que o município cumpriu com
o limite mínimo constitucional de 60% relacionado
ao pagamento dos profissionais do magistério.
APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Tabela 9: Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Receitas provenientes de impostos
Receitas provenientes de transferências
Base de cálculo para aplicação em ações e
serviços públicos de saúde
Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde
% de aplicação

Valor
3.430.936,38
40.256.461,14
43.687.397,52
10.004.954,99

Valor
42.278.945,67
7,00 %
2.959.526,20
2.959.406,16

to Santo.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/07/2018 - 22ª Sessão Ordinária
da 1ª Câmara.

Fonte: Processo TC 5.091/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.

4. Especificação do quórum:

Verifica-se da tabela acima, bem como do RT
027/2018 que foi respeitado o limite constitucional
relacionado às transferências efetuadas à Câmara
Municipal.

moun (no exercício da presidência) e Sebastião Carlos

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o entendimento técnico e do Ministério Público
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto
à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias ChaRanna de Macedo (relator).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Relator
1. PARECER PRÉVIO

Fonte: Processo TC 5.091/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.

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:

Da tabela 9 verifica-se que o município cumpriu com
o limite mínimo constitucional de 15% relacionado
às ações e serviços públicos de saúde.

1.1. Emitir PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Afonso Cláudio, recomendando a APROVAÇÃO DAS CONTAS do senhor Wilson Berger Costa, Pre-

22,90 %

do art. 80, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c

www.tce.es.gov.br

Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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2 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC- 927/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 07394/2014-9

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz

Ministério Público Especial de Contas

Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: ANDRE COELHO SILVA
AUDITORIA ORDINÁRIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARACRUZ – EXERCÍCIO DE 2014 –AFASTAR IRREGULARIDADE – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Tratam os presentes autos acerca de Auditoria Ordinária, relativa ao exercício de 2014, da Prefeitura Municipal de Aracruz, sob a gestão do Sr. Marcelo de Souza Coelho – Prefeito Municipal e sob a responsabilidade do Sr.
André Coelho Silva – Secretário de Suprimentos, e realiwww.tce.es.gov.br

zada no período de 04/08/2014 a 05/09/2014.
A 3ª Secretaria de Controle Externo confeccionou o Relatório de Fiscalização RA – O nº 64/2014 (ﬂs.05/180),
sendo analisadas a regularidade e a legalidade dos pagamentos das comissões gratiﬁcadas aos servidores municipais; a legalidade das contratações de transporte escolar e a conformidade da prestação dos serviços em relação ao contrato e às legislações especíﬁcas, apurando possível sobrepreço; a legalidade e a regularidade da
contratação de empresa prestadora de serviços de inventário patrimonial, bem como a conformidade da execução do serviço.
Por conseguinte, foi apontado indício de irregularidade
corroborado na Instrução Técnica ITI nº 1684/2014, qual
seja:
2.1 AUSÊNCIA DE FINALIDADE, INTERESSE PÚBLICO, E
MOTIVAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVENTÁRIOS DE BENS PATRIMONIAIS
Base Legal: Art. 37, caput, II, da Constituição Federal, de
5 de outubro de 1988 (Princípios da Eﬁciência, Economicidade, Legalidade e Motivação)1, Art. 32, caput, e 45,
§2º, da Constituição Estadual, de 05 de outubro de 1989
(Princípios da ﬁnalidade, interesse público, motivação
suﬁciente, e da razoabilidade) Lei Municipal nº 3.259, de
23 de dezembro de 2009.
Responsáveis: André Coelho Silva; Marcelo de Souza Coelho e Carolina Bof Bermudes.
Diante da irregularidade em comento, a 3ª Secretaria de
Controle Externo propôs a citação dos responsáveis para a apresentação das razões de justiﬁcativa, tendo sido
afastada a citação de Carolina Bof Bermudes e MarceSegunda-feira, 22 de outubro de 2018
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lo de Souza Coelho por meio da Decisão Preliminar TC
15/2015 – Plenário (ﬂs. 203/204), e juntada a defesa de
André Coelho da Silva, conforme ressai das ﬂs. 219/993.
Ato sequente, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC formulou a Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 5140/2015, concluindo pelo afastamento da
única irregularidade apontada, e sugerindo o arquivamento do processo.
O Ministério Público de Contas, de acordo com o parecer 6185/2015, exarado pelo Procurador Especial de
Contas Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, situado na
ﬂ. 1003, entendeu em conformidade com a Área Técnica.
Em 04 de janeiro de 2016, o Conselheiro Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto encaminhou os autos a este Relator, nos
termos do art. 254 do RITCEES.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Passo à análise da irregularidade apontada na Instrução
Técnica ITI nº 1684/2014:
2.1 - AUSÊNCIA DE FINALIDADE, INTERESSE PÚBLICO,
E MOTIVAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVENTÁRIOS DE BENS PATRIMONIAIS
Infringência ao artigo 37, caput, II, da Constituição Federal (Princípios da Eﬁciência, Economicidade, Legalidade
e Motivação), aos artigos 32, caput, e 45, § 2º, da Constituição Estadual, (Princípios da ﬁnalidade, interesse público, motivação suﬁciente, e da razoabilidade) e à Lei
Municipal nº 3.259, de 23 de dezembro de 2009. Responsável: André Coelho Silva – Secretário Municipal de
Suprimentos

Do teor da Instrução Técnica Inicial ITI nº 1684/2014
elaborada pela 3ª Secretaria de Controle Externo – SCE,
extrai-se que a Administração Municipal realizou Pregão
Presencial para Registro de Preços 31/2014 (Processo
331/2014), objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de levantamento físico de 55.000 (cinquenta e cinco mil) bens, identiﬁcação
setorial, cadastramento e deﬁnição de vida útil remanescente, emissão de termos de responsabilidade, conciliação, ajuste a valor justo, geração de planilha de migração
e acompanhamento da migração dos dados referentes
aos bens móveis patrimoniais para o sistema patrimonial pertencente à Prefeitura Municipal de Aracruz, atendendo a NBCASP/2009, as Portarias STN nº 406/2011,
828/2011 e 231/2012, bem como à Resolução TCEES nº
221/2010.
Contudo, o objeto licitado supostamente se referia a atividades típicas de servidores públicos, as quais a Administração Pública Municipal já possuía cargos em sua estrutura, além de envolver a avaliação da vida útil remanescente dos bens inventariados.
O responsável André Coelho Silva alegou, por sua vez,
que o objeto contratado para prestação de serviço ocorreu em razão da pequena quantidade de funcionários lotados na Secretaria de Suprimentos capacitados para realizar todas as atividades de forma exemplar.
Aduziu o Sr. André Coelho da Silva que ao tomar posse como Secretário de Suprimentos em 2013, constatou uma grande inconsistência nas informações do sistema de patrimônio em operação na época, o IPM, sendo
necessário inventário presencial de todos os bens, para
identiﬁcação, avaliação e deﬁnição de vida útil, o que demandaria dedicação integral dos funcionários.
www.tce.es.gov.br

Acrescentou o responsável que atualmente a Prefeitura
possui 4 contadores, enquanto que na época da licitação
havia apenas 1 dos 4, nenhum está lotado na Secretaria
de Suprimentos, possuindo funções diárias que impossibilitam a realização de atividades extras, como a que seria objeto da licitação em análise.
O responsável asseverou por ﬁm que não houve contratação de empresa em substituição aos servidores públicos, e sim, contratação de empresa em função da urgência e grande demanda de uma organização generalizada
no setor de patrimônio. Informou que os cargos, hoje,
são preenchidos e exercidos por meio de concurso público.
Após a análise das justiﬁcativas apresentadas, o Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC concluiu:
Assim, considerando as ponderações expostas pelo Secretário Municipal e o fato de que não há um consenso na doutrina sobre a natureza da realização do inventário (se se constitui atividade-meio ou atividade-ﬁm), e
a prática atual da administração pública, em todas as esferas, de contratar empresa especializada para a realização de inventário patrimonial, conforme se depreende
abaixo2 , tendo em vista que a contratação alcançou o
objetivo e a ﬁnalidade, conforme demonstrado nos documentos anexados aos autos, somos pelo afastamento
da irregularidade.
Corroborando este entendimento, percebo que não se
poderia exigir que o único contador do Município – à
época – interrompesse suas atividades diárias para que
se dedicasse exclusivamente à realização de inventário
da Secretaria de Suprimentos.
Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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Não se poderia impor decisão diversa do responsável,
especialmente em face do inconsistente posicionamento doutrinário acerca da atividade objeto do certame, se
a natureza da realização de inventario seria atividade ﬁm
ou meio), e há de se considerar que a contratação atingiu
o objetivo e ﬁnalidade consoante documentos juntados.
Assim sendo, anuindo ao posicionamento do Corpo Técnico, entendo pelo afastamento da presente irregularidade, com o consequente arquivamento dos autos.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Srs conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. Afastar a seguinte irregularidade:
2.1 AUSÊNCIA DE FINALIDADE, INTERESSE PÚBLICO, E
MOTIVAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVENTÁRIOS DE BENS PATRIMONIAIS
Base Legal: Art. 37, caput, II, da Constituição Federal, de
5 de outubro de 1988 (Princípios da Eﬁciência, Economicidade, Legalidade e Motivação)1, Art. 32, caput, e 45,
§2º, da Constituição Estadual, de 05 de outubro de 1989
(Princípios da ﬁnalidade, interesse público, motivação
suﬁciente, e da razoabilidade) Lei Municipal nº 3.259, de

23 de dezembro de 2009.

Itapemirim

1.2. Arquivar os autos de acordo com o art. 330, III do
RITCEES.

Relator: Domingos Augusto Taufner

1.3. Dar ciência aos interessados;

Interessado: LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE, MARCELLO PINTO RODRIGUES

2. Unânime.

Responsável: EDISON VALENTIM FASSARELLA

3. Data da Sessão: 25/07/2018 - 24ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Procurador: VALDE MOURA DE JESUS JUNIOR

4. Especiﬁcação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 –
MULTA – NOTIFICAÇÃO.

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

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.

Trata o presente processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2014 do Fundo Municipal de
Saúde de Cachoeiro de Itapemirim.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 928/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05591/2015-5
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de
www.tce.es.gov.br

A 6ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Instrução
Técnica Inicial nº 668/2015 (ﬂ. 02), opinando pela notiﬁcação do Sr. Edison Valentim Fassarella para encaminhar
a Prestação de Contas Anual, o que foi seguido pelo Conselheiro Relator à época, através da Decisão Monocrática 704/2015.
Após, o Núcleo de Controle de Documentos – NCD informou que não constava no Sistema de Controle de Documentos, documentação alguma protocolizada em nome
do Sr. Edison Valentim Fassarella, referente ao Termo de
Notiﬁcação nº 1171/2015.
A 6ª Secretaria de Controle Externo (ﬂ.84/85) informou
que o gestor encaminhou o Relatório Anual de Gestão da
Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim o qual foi juntado ao processo, e destaca que tal relatório apenas evidencia os resultados alcançados com
a execução da Programação Anual de Saúde e comprova a aplicação dos recursos repassados ao Fundo NacioSegunda-feira, 22 de outubro de 2018
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nal de Saúde para os Fundos de saúde dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, ou seja, informa que o referido relatório não contempla todas as informações referentes à execução orçamentária, ﬁnanceira, contábil e
patrimonial do Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro
de Itapemirim, não podendo assim ser considerado como Prestação de Contas Anual nos moldes da Resolução
TC 273/2014.
À ﬂ. 86, temos a Instrução Técnica Inicial – ITI nº
2055/2015 sugerindo a citação do responsável para encaminhar a Prestação de Contas Anual, conforme Decisão Monocrática nº1978/2015.
O NCD informa à ﬂ.92 que não consta no Sistema de Controle de Documentos, documentação alguma protocolizado em nome do Sr. Edison Valentim Fassarella, referente ao Termo de Citação nº 2181/2015.
Ato contínuo, temos a elaboração da Manifestação Técnica nº 01023/2016-1 (ﬂs. 95/96), opinando por tornar
revel o Sr. Edison Valentim Fassarella tendo em vista a
omissão ao dever de prestar contas, o que foi seguido
através da Decisão Monocrática nº 01454/2016-7.
Após, o Sr. Edison Valentim Fassarella solicitou juntar aos
autos:
Prestação de Contas Anual do exercício de 2014, impresso (físico);
Mídia CD-R contendo prestação de contas detalhada referente ao exercício de 2014.
Alegou o gestor nas documentações apresentadas que
devido à incompatibilidade de sistemas e arquivos, tendo em vista que o serviço de informatização de Cachoeiro não é compatível e não opera junto ao TCE-ES, não
foi possível realizar a juntada aos autos do processo do

exercício da prestação de contas de 2014 e nem o bimestre referente a 2015.
A Secretaria de Controle Externo de Contas elaborou a
Manifestação Técnica nº 01179/2016-9, opinando por
aplicar multa ao Sr. Edison Valentin Fassarella em virtude
do não encaminhamento da prestação de contas anual
do Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim relativa ao exercício de 2014, notiﬁcar o atual gestor
para que no prazo de dez dias encaminhe a prestação de
contas anual e notiﬁcar o responsável pelo Controle Interno de Cachoeiro de Itapemirim dando-lhe ciência da
omissão ao dever de prestar contas.
Ato contínuo, temos a elaboração da Instrução Técnica
Inicial nº 01082/2016-8 acompanhando o entendimento
da Manifestação Técnica 01179/2016-9.
Foi elaborado Despacho nº 14675/2017-9 por este Conselheiro Relator encaminhando os documentos apresentados pelos responsáveis à equipe técnica para a análise necessária e averiguação se os mesmos correspondem aos documentos de uma PCA (mesmo que nos moldes antigos) já que não foram encaminhados no formato eletrônico.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas elaborou a Manifestação Técnica nº 01077/2017-5
opinando por encampar o entendimento subscrito na
MT 1179/2016-9, tendo em vista que a nova documentação apresentada pelos responsáveis não se apresenta
pertinente ao Processo de Prestação de Contas do Fundo
Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim relativo
ao exercício de 2017.
Após, vieram os autos a este Gabinete para serem tomadas as devidas providências.
www.tce.es.gov.br

FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a ﬁscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eﬁcácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
Diante do que foi exposto, veriﬁco que o gestor teve diﬁculdades no dever de prestar contas devido alguns problemas na contabilidade do Município que não está na
governabilidade do Secretário, e também por diﬁculdades no uso do sistema do TCE-ES. Ocorre que tal diﬁculdade não exime o gestor no dever de prestar contas e de
receber multa de caráter pedagógico.
Observo que mesmo ante a diﬁculdade com o sistema,
Sr. Edison Valentim Fassarella ﬁcou inerte em relação
à legislação que o obriga a prestar contas dos recursos
públicos, além de contrariar a legislação desta Corte de
Contas, frustrando os mandamentos constitucionais, inviabilizando a veriﬁcação das informações referentes à
execução orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial.
Mesmo com o envio de documentos por parte do gestor
de forma extemporânea no presente processo, os mesmos não atenderam as especiﬁcações normativas relativas à prestação de contas e não foram apresentadas
justiﬁcativas suﬁcientes para o seu não encaminhamento, além de já ter sido declarado revel conforme Decisão
Monocrática nº 1454/2016.
Destaco ainda a existência do Processo 4852/2014 referente ao exercício de 2013 de Relatoria do Conselheiro José Antônio Pimentel, em que consta o Acórdão TC
1347/2015 aplicando multa de R$ 2.000,00 ao Sr. Edison
Valentim Fassarella tendo em vista a reincidência do gesSegunda-feira, 22 de outubro de 2018
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tor na omissão da prestação de contas do Fundo Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Temos ainda o Processo
TC 4999/2016 que trata também de omissão na remessa da Prestação de Contas Anual de 2015 de Relatoria do
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que está pendente de julgamento tendo em vista a sustentação
oral realizada pelo gestor no dia 11/10/2016 na 36ª Sessão ordinária.
Mesmo após a juntada de nova documentação apresentada pelos Srs. Edison Valentim Fassarella e Victor Gomes Barbieri, entendo que a mesma não se refere à documentação exigida pela Instrução Normativa 28/2013
desta Corte de Contas, motivo pelo qual acompanho o
entendimento técnico exarado na MT nº 01077/2017-5.
A Lei Orgânica nº 621/2012, autoriza a aplicação de multa decorrente de veriﬁcação de não atendimento à decisão desta Corte de Contas, não envio ou envio fora de
prazo de documentos ou informações que compõem a
prestação de contas ou ainda ocasionadas pela reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal. Tais permissivos estão elencados nas seguintes
previsões legais:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...]
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
IX - inobservância de prazos legais ou regulamentares
para remessa ao Tribunal de Contas de balancetes, balanços, informações, demonstrativos contábeis ou de

quaisquer outros relatórios, documentos ou arquivos solicitados, inclusive em meio eletrônico, salvo o disposto
em lei especíﬁca;
§ 1º Ficará sujeito à multa prevista no caput deste artigo aquele que deixar de dar cumprimento à decisão do
Tribunal, salvo motivo justiﬁcado, a critério do Tribunal
de Contas.
[...]
Art. 137. Os responsáveis que não comprovarem o recolhimento da multa aplicada no prazo determinado, sem
prejuízo das demais sanções legais e do disposto no inciso III do artigo 149 desta Lei Complementar, serão inscritos no cadastro de inadimplentes do Tribunal de Contas.
Art. 138. O valor decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas nos termos dos artigos 134 e 135 desta
Lei Complementar, quando pago após o seu vencimento, será atualizado monetariamente na data do efetivo
pagamento.
O Sr. Edison Valentim Fassarella não atendeu as determinações desta Corte de Contas por mais de uma vez, conforme o determinado pelas Decisões Monocráticas Preliminares, além de ser reincidente na omissão de prestar
contas desde o exercício de 2013. Sendo assim, a multa deve levar em conta o caráter pedagógico, de modo a
inibir a disseminação de comportamentos semelhantes.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado:
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
www.tce.es.gov.br

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
5591/2015, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão do Colegiado, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. APLICAR MULTA de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao
gestor Sr. Edison Valentin Fassarella, tendo em vista a
inércia do gestor em atender a legislação que o obriga a
prestar contas dos recursos públicos, com base no artigo
135, inciso VIII e IX da Lei Orgânica c/c artigo 389, inciso
IX do Regimento Interno desta Corte de Contas.
1.2. NOTIFICAR a Sra. Luciara Botelho Moraes Jorge –
atual Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, concedendo prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, para que encaminhe os arquivos da prestação de contas anual referente ao exercício de 2014.
1.3. NOTIFICAR o Sr. Marcello Pinto Rodrigues – responsável pelo Controle Interno do Município de Cachoeiro
de Itapemirim, para que tenha ciência da omissão do dever de prestar contas em relação ao Fundo Municipal de
Saúde no exercício de 2014.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/07/2018 - 24ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator).
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 929/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo 07524/2016-5
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: CIM NORTE - Consórcio Público da Região Norte do
Espírito Santo
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: OSVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO –DETERMINAR
– ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:

RELATÓRIO.
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2015, sob a responsabilidade do Senhor Osvaldo Fernandes de Oliveira Júnior.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico- RT 498/2017 (ﬂs.
22/37) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação do agente responsável para apresentação de justiﬁcativas quanto aos seguintes achados:
Descrição do achado
3.5.3.1 Valores repassados ao Consórcio não correspondem às despesas assumidas em contrato de rateio
3.5.4.1 Não Conformidade entre os valores pagos pelos
entes consorciados e os valores registrados como recebidos pelo consórcio público
3.6 Ausência de Divulgação de acesso ao público dos documentos e demonstrativos
Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 881/2017 (ﬂs. 38/39),
propiciaram a citação do responsável para apresentação
de justiﬁcativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 1244/2017) às folhas 41/42.
Regularmente convocado (termo de citação 1354/2017ﬂs. 43) o responsável exercitou o direito de defesa, apresentando justiﬁcativas e documentos comprobatórios às
folhas 49/100.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Econowww.tce.es.gov.br

mia, através da Instrução Técnica Conclusiva 1461/2018
(ﬂs. 103/113), opinou no sentido de que as contas do
exercício de 2015 do Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo sejam julgadas Regulares com Ressalvas, com fulcro no artigo 84, II da Lei Complementar
nº 621/2012.
Ainda, sugere determinar à gestão atual do Consórcio
Público da Região Norte do Espírito Santo, ou a quem
venha a sucedê-lo, que sejam tomadas as providências,
com a ﬁnalidade de realizar e informar em notas explicativas das futuras prestações de contas as medidas adotadas e os ajustes contábeis realizados em função das
divergências encontradas no valor de R$ 7.401,04 entre
as despesas assumidas em contrato de rateio e os valores repassados ao consórcio e que sejam tomadas as
providências, com ﬁnalidade de dar ampla divulgação
aos documentos relacionados no artigo 14 da Portaria
274/2016, inclusive no sistema global de redes de computadores interligadas (internet) e na imprensa oﬁcial de
cada ente da Federação consorciado.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva manifestou-se em
consonância com a área técnica, opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da prestação de contas anual do
Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2015, sob responsabilidade do Senhor Osvaldo Fernandes de Oliveira Júnior.
Após, vieram-me os autos para análise.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Consórcio Público
da Região Norte do Espírito Santo, ora em discussão, reSegunda-feira, 22 de outubro de 2018
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ferente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Senhor Osvaldo Fernandes de Oliveira Júnior, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 498/2017 resultando na citação do responsável,
com relação aos seguintes itens:
3.5.3.1 Valores repassados ao Consórcio não correspondem
às despesas assumidas em contrato de rateios de rateio
Base legal: 2ª, II, “g” dos respectivos Contratos de Rateio;
art. 8º, § 3º e art. 10 § único da Lei 11.107/05.
3.5.4.1 Não Conformidade entre os valores pagos pelos entes consorciados e os valores registrados como recebidos
pelo consórcio público
Base legal: Artigos 85 e 89 da Lei 4320/64
3.6 Ausência de Divulgação de acesso ao público dos documentos e demonstrativos
Base legal: arts. 15 e 16 da Portaria STN 72/12.
Com relação ao ITEM 3.5.3.1, conforme relatado no RT
498/2017, foi observado na Tabela abaixo que parte dos valores repassados ao CIM Norte não correspondiam ao contrato de rateio, ﬁcando aquém quantos aos municípios de
Conceição da Barra e Pedro Canário, sendo que o não repasse dos valores objeto de contrato estava em desacordo
com a Cláusula 2ª, II, “g” dos respectivos Contratos de Rateio que dispõe do dever de o ente cumprir com suas obrigações ﬁnanceiras assumidas com o CIM Norte/ES.
Tabela 10: Despesa executada pelos entes versus contratada Em R$ 1,00
Consorciado
Conceição
da Barra
Pedro Canário
Total

C o n t r a t o Empenha- Liquidada Paga
Contratado
de rateio
da
e Não pago
279.918,61 279.918,61 279.918,61 239.918,61 40.000,00
108.000,00 100.598,96 100.598,96 100.598,96

7.401,04

387.918,61 380.517,57 380.517,57 340.517,57

47.401,04

Fonte: Processo TC 7.524/2016 - Prestação de Contas
Anual.

de 2016, obedecendo, assim, o princípio de caixa para a
receita, de acordo com a legislação pertinente.

O responsável apresentou justiﬁcativas no seguinte sentido:

Diante disso, comprova-se que o município de Conceição
da Barra repassou ao Cim Norte o valor total das despesas assumidas no Contrato de Rateio no 40/2015, no valor de R$ 279.918,61.

O Relatório Técnico Contábil 498/2017 apresenta na Tabela 10, os valores repassados ao CIM Norte que não correspondem ao contrato de rateio ﬁcando aquém, quanto
aos municípios de Conceição da Barra e Pedro Canário.
Para melhor esclarecimento das diferenças apontadas
por esse Tribunal de Contas, relacionamos abaixo por
Município:
1 - Conceição da Barra
O município de Conceição da Barra ﬁrmou um contrato de rateio n° 040/2015, no valor de R$ 320.000,00, ﬁrmado em 02.03.2015, porém, considerando que os recursos contratados foram acima do suﬁciente para cobrir a programação com os serviços de saúde, o município assinou o 1° Termo Aditivo ao Contrato de Rateio no
40/2017 de redução no valor de R$ 40.081 ,39, passando o contrato de rateio em questão a vigorar com valor
de R$ 279.918,61.

Para devida comprovação, seguem as Notas de Liquidação e relatório do empenho/liquidação, bem como o extrato bancário (Páginas 01 à 10).
2 - Pedro Canário
O município de Pedro Canário ﬁrmou o contrato de rateio
n° 008/2015, no valor de R$ 180.000,00, conforme Tabela 10 do Relatório Contábil. Em 21.12.2015 foi assinado
um 1°. Termo Aditivo ao Contrato de Rateio n° 008/2015
de redução no valor do contrato de R$ 72.000,00, passando o valor do contrato de rateio de 2015 a vigorar
com o valor de R$ 108.000,00.
No entanto, em 31.12.2015 foram emitidas as Notas de
Anulação de Empenho n°s 000025/2015 e 000043/20145,
nos valores de R$ 29.401,04 e R$ 50.000,00, que somam
o montante de R$ 79.401 ,04.

O valor liquidado pelo município, em 2015, foi no montante de R$ 279.918,61, conforme Relatório Técnico
desse Tribunal. No entanto, a diferença, no valor de R$
40.000,00, liquidada em 30.12.2015, conforme Nota de
Liquidação n° 9732, apontada por esse Tribunal como diferença a menor do contratado e não pago foi inscrita
como Restos a Pagar de 2015, e pagamento correu em
15.01.2016, conforme relatório do empenho/liquidação
e extrato bancário correspondente.

Considerando o valor de R$ 100.598,96, pago no exercício de 2015, e o valor de R$ 79.401,04, referente à anulação de empenho, constata-se que o valor contratado pelo município foi efetivamente executado.

Portanto, o valor da diferença apontada no Relatório Técnico foi contabilizada, por este consórcio, como receita

Da análise das justiﬁcativas e documentações encaminhadas, constatou a área técnica, que no caso do ente

www.tce.es.gov.br

Portanto, justiﬁcamos que o valor de R$ 7.401,04, relativo à parte da diferença apontada no Relatório Técnico,
não poderia ser repassado uma vez que o saldo do contrato foi anulado, conforme documentos comprobatórios em anexo (Páginas 11 à 12).

Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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consorciado Conceição da Barra, a diferença no valor de
R$ 40.000,00 foi inscrita como Restos a pagar de 2015,
cujos os valores foram pagos em 2016, conforme relatório de empenho/liquidação e extrato bancário encaminhados.

Norte registrou em sua contabilidade receitas arrecadas
em montante de R$ 2.182.942,63, enquanto os registros
contábeis dos municípios integrantes registraram despesas pagas em montante de R$ 1.988.528,09, divergente
em R$ 194.414,54.

Com relação ao ente Consorciado Pedro Canário, houve
alteração contratual no contrato de rateio nº 008/2015,
passando do valor de R$ 180.000,00 para o valor de R$
108.000,00, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato de
Rateio n° 008/2015, reduzindo assim, o valor inicial em
de R$ 72.000,00, emitindo tal ente as notas de Anulação de Empenho n°s 000025/2015 e 000043/20145, nos
valores de R$ 29.401,04 e R$ 50.000,00, totalizando o
montante de R$ 79.401,04, que diminuído do valor inicial de R$ 180.000,00, perfaz um valor R$ 100.598,96 pago no exercício de 2015.

Foram apresentadas justiﬁcativas no seguinte sentido:

Foi observado pela área técnica que com a atualização
do contrato de rateio nº 008/2015, o valor atualizado
passou a ser R$ 108.000,00, e não o valor de R$ 100.598,
96, mencionado pela defesa, ocasionando assim, uma
diferença de R$ 7.401,04 entre as despesas assumidas
em contrato de rateio e os valores repassados ao consórcio.

Justiﬁcamos que a diferença no valor de R$ 8.374,14, demonstrada acima na Tabela 12 -receita arrecadada versus despesa paga, refere-se ao repasse do saldo do contrato de rateio ﬁrmado em 2014, cuja liquidação ocorreu
em 2014, porém o pagamento foi efetuado pelo município somente ocorreu em 09.01.2015, conforme Nota de
Pagamento no 0000016/2015 e extrato bancário correspondente (Páginas 13 à 14).

Assim, sugeriu a ITC 1461/2018 a manutenção desta irregularidade, e que seja determinado ao atual gestor,
ou quem venha a sucedê-lo, que sejam tomadas as providências, com a ﬁnalidade de realizar e informar em notas explicativas das futuras prestações de contas as medidas adotadas e os ajustes contábeis realizados em
função das divergências encontradas no valor de R$
7.401,04 entre as despesas assumidas em contrato de
rateio e os valores repassados ao consórcio.
Quanto ao Item 3.5.4.1, conforme RT 498/2017 o CIM

O Relatório Técnico apresenta na Tabela 12 um confronto dos valores arrecadados pelo CIM NORTE com os valores pagos pelos entes consorciados, constatando as divergências abaixo:
Tabela
Para melhor esclarecimento, relacionamos por município as divergências apontadas por esse Tribunal de Contas, na Tabela 12:
3 - Boa Esperança

Portanto, obedecendo ao regime de caixa que determina
que o recebimento é reconhecido na escrituração unicamente quando se recebe, este consórcio registrou em
2015 o valor de R$ 8.374,14 como receita arrecadada.
4 – Jaguaré
O Relatório Técnico Contábil n° 498/2017 aponta a diferença no valor de R$ 24.166,63, como receita arrecadada
a maior no exercício de 2015, em relação aos pagamenwww.tce.es.gov.br

tos orçamentários efetuados pelo município de Jaguaré.
No entanto, não foram considerados os pagamentos extraorçamentários efetuados por esse município, a título
de Restos a Pagar de 2014, que totalizaram o valor de R$
24.166,63, referente ao saldo do contrato de rateio ﬁrmado em 2014, liquidado no mesmo exercício, porém o
repasse do valor ocorreu em 08.01.2015, conforme Notas de Pagamentos n°s 0000011/2015, 0000012/2015 e
0000013/2015 e extratos bancários (Páginas 15 à 18).
Diante disso, obedecendo ao regime de caixa que determina que o recebimento seja reconhecido na escrituração na data do recebimento, este consórcio registrou como receita, em 2015, o valor de R$ 24.166,63, porém
refere-se ao saldo contrato de rateio ﬁrmado em 2014.
5 - Montanha
Em relação ao município de Montanha, informamos que
esse município, em 2014, ﬁrmou o contrato de rateio no
valor de R$ 180.000,00, sendo repassado o valor de R$
105.000,00, durante o exercício de 2014, e a diferença
de R$ 75.000,00, foi repassada somente em 23.01.2015,
conforme Nota de Pagamento n° 0000046/2015 e extrato bancário de 2015 (Páginas 19 à 20).
Justiﬁcamos assim, que a diferença apontada no Relatório Técnico desse Tribunal, no valor de R$ 75.000,00, refere-se a saldo do contrato de rateio ﬁrmado em 2014,
cujo repasse foi efetuado em 2015, portanto contabilizado como receita de 2015.
6 - Pedro Canário
No Relatório Técnico Contábil n° 498/2017, esse Tribunal
aponta a diferença no valor de R$ 10.000,00, como receita arrecadada a maior por este consórcio, no exercício de
2015, em relação aos pagamentos orçamentários efetuSegunda-feira, 22 de outubro de 2018

42

ATOS DA 2a CÂMARA

ados pelo município de Pedro Canário.
Informamos que a diferença demonstrada na Tabela 12,
no valor de R$ 10.000,00, refere-se ao pagamento efetuado pelo município de Pedro Canário, a título de Restos a Pagar de 2014, proveniente do saldo do contrato
de rateio ﬁrmado em 2014, cujo repasse no valor de R$
10.000,00 ocorreu em 05.02.2015, conforme Notas de
Pagamentos n° 072 e extrato bancário (Páginas 21 à 24).
Assim, consideramos justiﬁcada a diferença a maior no
valor de R$ 10.000,00, contabilizada como receita deste
consórcio no exercício de 2015.
7 - Pinheiros
Informamos que a diferença no valor de R$ 50.000,00
apontada na Tabela 12, do Relatório Técnico, referente
ao Município de Pinheiros, foi repassada em 17.04.2015,
a título de Restos a Pagar de 2014, decorrente do saldo
do contrato de rateio ﬁrmado em 2014, conforme Nota
de Pagamento n° 0000400/2015 e extrato bancário. (Páginas 25 à 28).
Dessa forma, consideramos justiﬁcada a diferença apontada no Relatório Técnico desse Tribunal, no valor de R$
50.000,00, uma vez que foi relativa ao saldo contratado em 2014, porém sendo repassado pelo município em
2015, portanto registrado na contabilidade deste consórcio como receita de 2015.
8 - Ponto Belo
A Tabela 12 do Relatório Técnico Contábil - RTC N.0
498/2017 evidenciou os seguintes valores para o Município de Ponto Belo:
- Receita arrecadada no Consórcio em 2015: R$ 98.315,61
- Pago pelo Ente em 2015: R$ 90.000,00

- Diferença do valor pago pelo Ente e o valor arrecadado
pelo Consórcio: R$ 8.315,61.

de acordo com Notas de Pagamentos e extratos bancários encaminhados.

Aﬁrmamos que a diferença apontada no Relatório Técnico Contábil n° 498/2017, no valor de R$ 8.315,61, repassada pelo município em 05.02.2015, trata-se do saldo do
contrato de rateio ﬁrmado em 2014, cujo pagamento foi
a título de Restos a Pagar de 2014, conforme Notas de
Pagamento nos 0000112/2015 e 0000113/2015 e extrato bancário (Páginas 29 à 33).

Por ﬁm, quanto ao Item 3.6, conforme relatado no RT
498/2017-6:

Portanto, obedecendo ao regime de caixa que determina que o recebimento seja reconhecido na escrituração
na data do recebimento, este consórcio registrou como
receita, em 2015, o valor de R$ 8.315,61, entendendo,
assim, justiﬁcada a diferença apontada no relatório supracitado.
9 -Vila Valério
Em relação ao município de Vila Valéria, informamos que
esse município, em 28.01.2015, repassou o valor de R$
18.558,16, porém sendo referente ao saldo do contrato
de rateio ﬁrmado em 2014, cujo pagamento foi registrado como Restos a Pagar de 2014, pelo município, conforme Nota de Pagamento n° 000087/2015 e extrato bancário de 2015 (Páginas 34 à 35).
Consideramos, assim, justiﬁcada a diferença a maior no
valor registrado como receita arrecadada por este consórcio, apontada na Tabela 12 do Relatório Técnico desse
Tribunal, no valor de R$ 18.558, 16.
Ao analisar as justiﬁcativas apresentadas, a área técnica constatou que são pertinentes, devendo ser afastada
esta irregularidade, pois os valores registrados como recebidos a mais pelo consórcio são referentes a pagar do
exercício de 2014, que foram pagos no exercício de 2015,
www.tce.es.gov.br

A ﬁm de dar transparência à atuação dos consórcios públicos, a Portaria STN 72/12 dispôs em seus artigos 15 e
16:
Art. 15. Para ﬁns de transparência na gestão ﬁscal, o consórcio público deverá dar ampla divulgação, inclusive em
meio eletrônico de acesso público, aos seguintes documentos:
I - o orçamento do consórcio público;
II - o contrato de rateio;
Ill - as demonstrações contábeis previstas nas normas
gerais de direito ﬁnanceiro e sua regulamentação; e
IV - os seguintes demonstrativos ﬁscais:
a) Do Relatório de Gestão Fiscal:
1) Demonstrativo da Despesa com Pessoal;
2) Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa; e
3) Demonstrativo dos Restos a Pagar.
b) Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária:
1) Balanço Orçamentário;
2) Demonstrativo da Execução das Despesas por Função
e Sub Função.
Parágrafo único. Os documentos citados no Caput deverão ser disponibilizados na Internet, publicando-se na
imprensa oﬁcial de cada ente da Federação consorciado
a indicação do local em que poderão ser obtidos os textos integrais a qualquer tempo.
Art. 16. Para ﬁns de cumprimento dos incisos II e Ill, do
Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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parágrafo único, do art. 48 da Lei Complementar n° 101,
de 4 de maio de 2000, e sua respectiva regulamentação,
o consórcio público:
I - adotará sistema de administração ﬁnanceira e controle que atenda a padrão mínimo de qualidade; e
II - divulgará as informações pormenorizadas sobre a
execução orçamentária e ﬁnanceira por meio de portal
eletrônico centralizado no âmbito do ente da Federação
que o represente.
Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no
caput, aplicar-se-á ao consórcio público o menor dos
prazos deﬁnidos no art. 73-B da Lei Complementar n°
101, de 4 de maio de 2000, cabível aos entes da Federação consorciados.
Para veriﬁcar se o Consórcio CIM Norte cumpriu com as
formalidades acima expostas foi realizada pesquisa junto
ao sistema global de redes de computadores interligadas
(internet) e localizado o sítio eletrônico: http://cimnorte.com.br, em que se veriﬁcou a existência de link pertinente à transparência, porém ainda não sendo possível
a consulta às publicações dos documentos e demonstrativos regularmente previstos, no exercício de 2015 em
diante.
Assim, propõe-se citar o responsável para que encaminhe documentos comprovando ter cumprido, no que
tange à transparência, com as determinações contidas
na Portaria STN 72/12 e na Lei Complementar 101/00.
As justiﬁcativas apresentadas foram as seguintes:
No tocante ao cumprimento deste item é importante veriﬁcar o contexto em que surgem as exigências contidas
nos Art. 15 e Art. 16 da Portaria Conjunta STN/SOF n° 72
de 01/02/2012.

O consórcio intermunicipal, desde a sua criação ainda
na década de 1990 carecia de normas regulamentadoras que trouxessem luz aos procedimentos que deveriam
ser adotados pelos consórcios intermunicipais que atuavam na área de saúde viabilizando a expansão da oferta
de serviços de saúde demandados pela população.
No ano de 2005 é aprovada e sancionada o marco legal dos
consórcios públicos, ou seja, a lei federal 11.107/2005. E,
dois anos depois é publicado o decreto regulamentador
desta lei, ou seja, o decreto federal 6.017/2007. Há de
registrar que a lei federal 11.107/2005 é de difícil interpretação, sendo várias as correntes que tecem duras críticas à referida lei e ao seu decreto regulamentador.
A lei federal 11.107/2005 trouxe ao ordenamento jurídico pátrio a pessoa jurídica denominada “Associação Pública” procedendo a alteração no Art. 41, Inc. IV do código civil brasileiro. Trouxe também os instrumentos contratuais denominados: “Contrato de Consórcio Público”;
“Contrato de Programa• e “Contrato de Rateio”.
Observem que a União utilizando-se de sua competência
privativa de dispor sobre normas gerais de contratação,
buscou regulamentar o art. 241 da Constituição Federal
dispondo Normas Gerais de Contratação de Consórcio
Público por meio da lei federal 11.1 07/2005. Quando
na verdade trazia em seu texto normas para a criação e
constituição de consórcio público.
A lei em comento é uma colcha de retalhos decorrente
da fusão de dois projetos de lei que tramitaram no Congresso no Nacional: o primeiro do deputado federal mineiro, Dr. Rafael Guerra, militante do PSDB, o qual versava apenas sobre consórcio constituído sob o regime do
direito privado, na forma de associação civil. E o segundo
projeto de lei teve sua origem na Secretaria de Assuntos
www.tce.es.gov.br

Federativos da Presidência da República e versava apenas sobre consórcios constituídos sob o regime de direito público. Como resumo da ópera o Art. 6° da lei federal 11.107/2005 traz em sua redação que os consórcios
públicos poderiam ser constituídos como de direito público, na forma de associação pública ou de direito privado em uma das formas admitidas pelo Código Civil Brasileiro.
Pelo exposto no parágrafo anterior já é possível se ter
uma pequena noção das diﬁculdades encontradas pelos
consórcios públicos para dar cumprimento aos dispositivos da lei consorciai e ao seu decreto regulamentador.
Some-se a tudo isto o fato de que a Secretaria do Tesouro Nacional levou cinco anos discutindo a elaboração de
norma que pudesse trazer as devidas adequações à contabilidade pública com a ﬁnalidade de atender aos consórcios públicos que foram criados e ou se submeteram
ao regime da lei federal11.107/2005, ou seja, a Portaria Conjunta STN/SOF no 72/2012, que foi revogada pela
Portaria Conjunta STN/SOF n° 274/2016.
No entanto, mesmo diante das diﬁculdades e desaﬁos
apresentados acima, este consórcio vem buscando junto
às empresas fornecedoras dos sistemas de contabilidade pública adaptados para consórcios públicos, ajustar
tais sistemas ao exigido pela legislação pertinente. Porém, estas mesmas empresas estavam sobrecarregadas
de trabalho buscando ajustar os sistemas de contabilidade pública utilizados pelas prefeituras e câmaras municipais às novas exigências desse Tribunal de Contas.
Após muito empenho e esforço no intuito de cumprir as
determinações contidas na Portaria STN 72112, revogada pela Portaria STN 274/2016, e lei de Responsabilidade
Fiscal, este Consórcio disponibiliza no sitio http://www.
Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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cimnorte.com.br, no portal Transparência, o orçamento de 2015, as demonstrações contábeis, bem como os
anexos de encerramento do exercício de 2015.
Este consórcio, também, colocou o banner no site de cada ente consorciado que dá acesso direto ao site do consórcio, a ﬁm de que os cidadãos possam ter acesso às informações do consórcio por meio da divulgação feita pelo município.
Como exemplo, segue abaixo o print de demonstrativos
e relatórios contábeis, referentes ao exercício 2015, disponibilizados no site do Consórcio Cim NorteiES e de página de alguns municípios consorciados onde demonstram a disponibilização do banner do consórcio. (...)

site de cada ente consorciado que dá acesso direto ao
site do consórcio, a ﬁm de que os cidadãos possam ter
acesso às informações do consórcio por meio da divulgação feita pelo município.
Ocorre que, foi realizada pesquisa junto ao sistema global de redes de computadores interligadas (internet) e
localizado o sítio eletrônico: http://www.cimnorte.com.
br/, em que não se veriﬁcou a publicação dos documentos e demonstrativos regularmente previstos.
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.

Da análise das justiﬁcativas, entendeu a área técnica por
manter tal irregularidade, conforme transcrito abaixo:

Ratiﬁcando manifestação técnica conclusiva, encampa o
Ministério Público de Contas a fundamentação constante da ITC 1461/2018, opinando pela regularidade com
ressalva da presente prestação de contas anual, bem como pela expedição de determinação sugerida.

DA ANÁLISE:

III. CONCLUSÃO

A defesa relata que, mesmo diante das diﬁculdades e
desaﬁos relatados, este consórcio vem buscando junto
às empresas fornecedoras dos sistemas de contabilidade pública adaptados para consórcios públicos, ajustar
tais sistemas ao exigido pela legislação pertinente. Porém, estas mesmas empresas estavam sobrecarregadas
de trabalho buscando ajustar os sistemas de contabilidade pública utilizados pelas prefeituras e câmaras municipais às novas exigências desse Tribunal de Contas.

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

E, que, após muito empenho e esforço no intuito de
cumprir as determinações na Portaria STN 72112, revogada pela Portaria STN 274/2016, este Consórcio disponibilizou no sitio http://www.cimnorte.com.br, no portal Transparência, o orçamento de 2015, as demonstrações contábeis, bem como os anexos de encerramento
do exercício de 2015. Assim como, colocou o banner no

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões exwww.tce.es.gov.br

postas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação de Contas Anual do Consórcio Público da Região
Norte do Espírito Santo, referente ao exercício ﬁnanceiro
de 2015, sob a responsabilidade do Senhor Osvaldo Fernandes de Oliveira Júnior, nos termos do art. 84, inciso II
da Lei Complementar nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO ao responsável nos termos do art. 86 do dispositivo legal retro mencionado, tendo em vista o reconhecimento das impropriedades descritas abaixo:
Item 3.5.3.1 do Relatório Técnico 498/2017- Valores repassados ao Consórcio não correspondem às despesas
assumidas em contrato de rateio.
Infração aos artigos 2ª, II, “g” dos respectivos Contratos
de Rateio; art. 8º, § 3º e art. 10 § único da Lei 11.107/05
Item 3.6 do Relatório Técnico 498/2017- Ausência de Divulgação de acesso ao público dos documentos e demonstrativos
Infração ao artigo 14 da Portaria 274/2016
1.2. DETERMINAR ao atual gestor do Consórcio Público
da Região Norte do Espírito Santo, ou a quem venha a
sucedê-lo que:
Sejam tomadas as providências, com a ﬁnalidade de realizar e informar em notas explicativas das futuras prestações de contas as medidas adotadas e os ajustes contábeis realizados em função das divergências encontradas
no valor de R$ 7.401,04 entre as despesas assumidas em
contrato de rateio e os valores repassados ao consórcio
Sejam tomadas as providências, com ﬁnalidade de dar
ampla divulgação aos documentos relacionados no artigo 14 da Portaria 274/2016, inclusive no sistema global
de redes de computadores interligadas (internet) e na
Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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imprensa oﬁcial de cada ente da Federação consorciado.

va Venécia

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

Relator: João Luiz Cotta Lovatti

2. Unânime.

Responsável: ROMULO DA SILVA BAIA, MARLENE GONCALVES, MARCIA DOS SANTOS

3. Data da Sessão: 25/07/2018 - 24ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR – QUITAÇÃO- ARQUIVAR.

4. Especiﬁcação do quórum:

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 931/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05957/2017-5
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de No-

RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
do Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade do Senhor Rômulo da Silva Baia e das Senhoras Marlene Gonçalves e Márcia dos Santos.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico – RT 783/2017
evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação dos responsáveis para apresentação de justiﬁcativas quanto ao seguinte achado:
Descrição do achado
3.2.1- Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens

O indício de irregularidade apontado, e também assinalado na Instrução Técnica Inicial 1204/2017, propiciou a
citação dos responsáveis para apresentação de justiﬁcativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 1679/2017).
Regularmente convocados (Termos de Citação
1976/2017; 1977/2017 e 1978/2017), os responsáveis
exercitaram seu direito de defesa, apresentando suas
justiﬁcativas e documentos comprobatórios.
www.tce.es.gov.br

Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 1446/20189, opinou no sentido de que as contas do exercício de
2016 do Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia sejam julgadas Regulares, na forma do artigo
84, I da Lei Complementar nº 621/2012.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se em
consonância com a área técnica, opinando pela REGULARIDADE da presente prestação de contas anual.
Após, vieram-me os autos para análise.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal
de Assistência Social de Nova Venécia, ora em discussão,
referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
do Senhor Rômulo da Silva Baia e das Senhoras Marlene Gonçalves e Márcia dos Santos, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório
Técnico 783/2017 resultando na citação dos responsáveis com relação ao seguinte item:
3.2.1- Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens
Base Legal: artigos 85, 94, 95 e 96 e 100 da Lei 4.320/1964
c/c item 08 do Anexo I-B da IN TC 40, de 8 de novembro
de 2016. (DOEL-TCEES 9.11.2016 -edição nº 766, p. 5).
Foi constatado no RT 783/2017:
O saldo do Balanço Patrimonial (a) no valor de R$
1.453.802,99 relativo à conta Bens Móveis encontra-se
em conformidade à informação do arquivo TERMOV –
Termo Circunstanciado de Bens Móveis, cujo levantaSegunda-feira, 22 de outubro de 2018
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mento é assinado pela Comissão designada por apenas
02 (dois) membros: IRINEU LUIZ ZOTELLE e SONIA CAPUCHO, nomeados pela Portaria nº 3106 de 16 de agosto de 2016.
Entretanto, como o valor do levantamento de bens é
apurado em R$ 1.453.802,99 no arquivo TERMOV esse
valor é menor do que o saldo contábil patrimonial quando comparado com o valor do Inventário (b) relativo ao
“arquivo padronizado INVMOV – Inventário Anual Sintético” no valor de R$1.454.059,39 (recebido eletronicamente pelo Sistema CidadES), aquele valor contábil encontra-se divergente por ser menor em (R$ 256,40), descaracterizando-se os valores informados.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2016:
Tabela 1) Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$ 1,00
Descrição
Bens Móveis

Balanço Patrimonial
(a)
1.453.802,99

Inventário
(b)
1.454.059,39

Diferença
(a-b)
-256,40

Fonte: Processo TC 05957/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Conforme divergência demonstrada na tabela anterior,
veriﬁca-se que o valor inventariado do bem não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil
do Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe falhas na
contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não
elaboração do inventário físico, na medida em que há divergências entre o inventário de bens e os valores registrados na contabilidade, motivo pelo qual se opina pela
citação do gestor responsável para apresentação das justiﬁcativas cabíveis.

Conforme relatado na ITC 1446/2018, o gestor alegou
que a divergência físico e contábil apurada na conta de
bens móveis ocorreu quando da conversão do arquivo
para o formato XML exigido pelo Tribunal de Contas, reclama também quanto a falta de materialidade da divergência e informa que a época da prestação de contas, o
Termo Circunstanciado de bens móveis-arquivo Termov,
apresentava o mesmo valor do balanço Patrimonial, ou
seja, o valor dos bens móveis era idêntico em duas situações: arquivo Termov e arquivo Balpat.
Foi apresentado ainda outro inventário de bens móveis onde se veriﬁca saldo físico e contábil idênticos R$
1.453.802,99, entendendo a área técnica que há elementos suﬁcientes para afastar a irregularidade.
Tendo sido sanada a irregularidade apontada no RT
783/2017, os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de
Parecer da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio
da Silva, que endossou a proposição da área técnica, exposta na ITC 1446/2018-9, pugnando pela regularidade
da presente prestação de contas.
III. CONCLUSÃO
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 1446/2018-9,
encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
www.tce.es.gov.br

Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia,
sob responsabilidade do Senhor Rômulo da Silva Baia e
das Senhoras Marlene Gonçalves e Márcia dos Santos,
relativas ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei
Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO aos responsáveis, conforme artigo art. 85 da mesma lei
1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/07/2018 - 24ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator)
e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
Segunda-feira, 22 de outubro de 2018

47

ATOS DA 2a CÂMARA

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 932/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 09349/2017-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: ALENCAR MARIM
Representante: VIX SERVICOS - ES LTDA
REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECER – DAR CIÊNCIA –
ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação impetrada pela empresa VIX SERVIÇOS - ES LTDA., em face da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, por descumprimento
aos contratos nº 165/2015, 073/2016 e 146/2016, alegando ainda, infringência ao art. 5º da Lei 8.666/93, por
suposta preterição à ordem cronológica de pagamentos
das obrigações relativas às prestações de serviços correspondentes aos contratos listados.
Aduz a Representante que prestou serviços à Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco e não recebeu os

respectivos pagamentos, mesmo após formalizar requerimentos para que as notas ﬁscais em aberto fossem liquidadas, permanecendo silente a administração municipal e, em consequência disso, inadimplente.
Inicialmente, os autos foram encaminhados ao Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges (Conselheiro de plantão, conforme Portaria N nº 080 de 15 de dezembro de
2017) para apreciação do pedido cautelar que, por meio
da Decisão Monocrática 2118/2017-2, decidiu pelo conhecimento e recebimento da representação, determinando-se a notiﬁcação do Sr. Alencar Marim, Prefeito
Municipal de Barra de São Francisco, para prestar informações quanto aos itens questionados no prazo de 05
(cinco) dias.

trazendo a ﬁcha de pagamentos da Prefeitura, somente
quanto à empresa Vix Serviços - ES LTDA.
Na sequência, os autos foram novamente enviados à SecexMeios que analisou conclusivamente os autos e exarou a Instrução Técnica Conclusiva 01825/2018-8 e a Manifestação Técnica de Cheﬁa 00381/2018-6 constatando
que a representação refere-se a interesses subjetivos e
particulares da representante e não se trata de matéria
dentre aquelas de competência deste Tribunal de Contas; citando inclusive precedentes desta Corte sobre o
assunto.
Apesar disso, as citadas peças técnicas divergem quanto a proposta de encaminhamento do presente feito. Vejamos:

A instrução processual informa que o processo foi conhecido pelo Conselheiro de plantão, durante o período de recesso deste Tribunal. Também foi determinado a
notiﬁcação do Sr. Alencar Marim, Prefeito Municipal de
Barra de São Francisco, para prestar informações quanto
aos itens questionados no prazo de 05 (cinco) dias.

A Instrução Técnica Conclusiva 01825/2018-8 sugere conhecer e negar provimento à representação, com o arquivamento dos autos, por ser matéria de interesse particular do representante, extrapolando as competências
desta Corte, nos termos do VII, art. 330, do RITCEES e
posterior ciência à Representante.

Noticiam os autos que não houve resposta ao termo de
notiﬁcação 3245/2017-4 (evento eletrônico nº 05), tendo o Sr. Alencar Marim incorrido na penalidade prevista
no art. 389, IV, § 1º do RITCEES.

A Manifestação Técnica de Cheﬁa 00381/2018-6, em razão da divergência de entendimentos e fundamentado
no artigo 313, §3º do RITCEES, propõe, preliminarmente,
nos termos do artigo 94, §1º, da LC 621/12, a revogação
da Decisão Monocrática 02118/2017-2 e consequentemente, o não conhecimento da presente Representação,
tendo em vista se tratar de interesse subjetivo;

Após, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações
Não Especializadas–SecexMeios elaborou a Manifestação Técnica 14/2018-6 sugerindo o indeferimento da
medida cautelar, o que foi acolhido por este Relator, dando origem à Decisão 00479/2018-1, divergindo apenas
quanto à aplicação da multa.
O notiﬁcado se manifestou através da Defesa/Justiﬁcativa 00308/2018-9 e Peça Complementar 04951/2018-9,
www.tce.es.gov.br

Alternativamente, em caso de discordância quanto a
proposta anterior, sugere:
4.2.1 – Nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, Lei Federal n. 13.105/2015, aplicado subsidiariamente por determinação do art. 70 da Lei CompleSegunda-feira, 22 de outubro de 2018
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mentar Estadual n. 621/12, Lei Orgânica do TCEES, extinguir o processo sem resolução de mérito considerando
a perda do interesse processual.
4.3 – Nos termos do art. 288, inciso XV e art. 329, §7º,
ambos do Regimento Interno, aprovado pela Resolução
TC nº 261/13, a determinação ao atual Prefeito de Barra de São Francisco para que cumpra a ordem cronológica de pagamentos conforme disposto no art. 5º da Lei
Federal 8.666/93;
4.4. – Nos termos do art. 330, IV, da Res. 261/13, Regimento Interno do TCEES, o arquivamento dos presentes
autos.
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados
ao Ministério Público de Contas, que através do Parecer 00160/2018-9, da lavra do Procurador-Geral Luciano
Vieira, opina nos seguintes termos, in verbis:
1 – pela citação do Prefeito de Barra de São Franciso,
Alencar Marim, para, querendo, apresentar razões de
justiﬁcativa, em razão do não atendimento, no prazo ﬁxado, à Decisão Monocrática 02118/2017-2 e à Decisão
00479/2018-1; e
2 – pela notiﬁcação do Prefeito de Barra de São Francisco, Alencar Marim, para o envio da ordem cronológica
de exigibilidade dos créditos/pagamentos decorrentes
das obrigações contratuais assumidas por aquela municipalidade nos exercícios de 2015, 2016 e 2017, bem como informações de todos os processos de despesas liquidados no período; com posterior encaminhamento
dos autos à Secretaria de Controle Externo competente para apuração dos fatos na forma regimental e legal.
Após, requer nova vista para derradeira manifestação.
Após, vieram-me os autos para análise.

FUNDAMENTAÇÃO
Numa análise perfunctória dos autos, extrai-se que a discussão nodal da representação em tela cinge-se sobre
a pretensão da representante em obter, por intermédio
desta Corte, eventuais pagamentos que lhe seriam devidos pela Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, decorrentes de obrigação contratual ﬁrmada nos termos dos contratos nº 165/2015, 073/2016 e 146/2016
relativos às prestações de serviços junto àquela municipalidade.
Em outras palavras, que a intenção da empresa representante é a tutela de interesse estritamente particular,
privado.
Segundo consta na instrução processual, a empresa VIX
SERVIÇOS - ES LTDA. almeja demonstrar perante este Tribunal a existência de um atraso em relação à quitação
de seus créditos junto à Prefeitura Municipal de Barra de
São Francisco.
Para tanto, alega suposta preterição na ordem de pagamentos, ou seja, que o município de Barra de São Francisco não estaria respeitando a ordem cronológica de pagamento das respectivas obrigações.
Em uma análise inicial dos autos, observo que a Manifestação Técnica de Cheﬁa 00381/2018-6 é clara em relação ao assunto apresentado nesta representação, a qual
demostra de maneira inequívoca o posicionamento até
então adotado por este Tribunal em casos semelhantes.
Interessante observar que as peças técnicas (ITC
1825/2018 e MTC 381/2018) seguem como linha de raciocínio a existência de interesse exclusivamente subjetivo nesta representação; inclusive trazem precedentes
deste Tribunal de Contas.
www.tce.es.gov.br

Conforme apontado na instrução processual, a divergência decorre somente em relação à proposta de encaminhamento formulada pela área técnica para o presente
feito. Inobstante a isso, vale destacar que em casos como
o presente esta Corte vem decidindo pelo não conhecimento da representação e pelo arquivamento dos autos,
como ressalta a Manifestação Técnica 00381/2018-6, in
verbis:
Se estamos diante de um interesse subjetivo, o processo não deve ser conhecido. Caso não seja ultrapassada a
fase de conhecimento e admissão da representação, ﬁca impossibilitada a manifestação quanto ao mérito da
questão, que são os casos de provimento ou não provimento, ou, na terminologia própria do Regimento Interno, os casos de procedência ou improcedência.
Inclusive os próprios precedentes citados na instrução conclusiva, deliberam pelo NÃO CONHECIMENTO
da representação/denúncia, como se extrai do Acórdão
1300/2017, da 2ª Câmara:
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. NÃO CONHECER DA REPRESENTAÇÃO, pois ausentes
os requisitos de admissibilidade para o regular prosseguimento do feito e, pelo Arquivamento dos autos, nos
termos dos artigos 176, § 3°, inciso I e 330, incisos I e IV
do RITCEES (Resolução TC 261/2013).
1.2. DEIXAR DE ACOLHER determinação sugerida pelo
douto Ministério Público de Contas.
1.3. DAR CIÊNCIA ao Representante do teor da decisão a
Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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ser tomada por este Tribunal de Contas, nos termos do
art. 307, §7º da resolução TC 261/2013.
1.4.Transitado em julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/10/2017 - 36ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
Segundo o subscritor da Manifestação Técnica
00381/2018-6 em sua análise preambular, na Decisão
Monocrática 02118/2017-2 foram analisados os requisitos de admissibilidade da representação, contidos no
art. 94 da Lei Orgânica. Entretanto, lembra que este Tribunal não é a via adequada para a presente demanda
e que o mesmo possui entendimento pacíﬁco acerca da
matéria ao reconhecer a sua incompetência em face de
demandas que se restrinjam a tratar de interesses eminentemente particulares, subjetivos, senão vejamos:
Ocorre que, além desses requisitos descritos na legislação, pode-se dizer que existe um requisito intrínseco,
trazido no caput do art. 94, que trata da competência do
Tribunal de Contas. Melhor explicando, o art. 94 traz como requisito que as denúncias e representações versem
“sobre matéria de competência do Tribunal”.
Das informações prestadas pelo representante é possível veriﬁcar que não se trata de matéria dentre aquelas de competência do Tribunal de Contas. Em suma, o
direito de crédito e a preterição da ordem cronológica
de pagamento estão insculpidos no interesse subjetivo
do credor.

atribuições constitucionais, são exercentes do controle
externo, tendo como função a ﬁscalização contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial. Assim, tomando o rol de competências, atribuídas pelas
respectivas constituições às Corte de Contas, inexiste a
atuação na defesa de interesses eminentemente particulares.

do mencionado Pregão, entretanto, o senhor Secretário
Municipal de Saúde do Município se nega acolher pedido da empresa de reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do
contrato, pelo advento de novas convenções coletivas,
que trouxe mudanças nos encargos ﬁnanceiros, resultando em elevação dos custos, conforme relatado na peça exordial.

De fato, quando são analisados procedimentos ou atos
administrativos, a atuação da Corte de Contas poderá
atingir a esfera jurídica de particulares, destinatários do
ato ou integrantes do processo administrativo. Porém,
tal fato se dará de forma reﬂexa, como consequência
prática da determinação emitida pelo Tribunal de Contas, seja pela manutenção, seja pela suspensão ou, ainda, pela reforma do ato ou processo.

Seguindo os trâmites regimentais, foram os autos encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas, considerando a possibilidade de a representação em questão tratar de interesse essencialmente privado da representante.

Como se disse anteriormente, o Plenário desta Corte já
teve a oportunidade de se posicionar sobre o tema, em
casos semelhantes, conforme Acórdão TC-1844/2015,
onde ﬁcou decidido o não conhecimento da representação por se tratar de interesse subjetivo da representante
em relação ao pedido ali formulado:
ACÓRDÃO TC-1844/2015 - PLENÁRIO

A ﬁm de análise, vale cunhar a premissa de que cabe ao
Tribunal de Contas a tutela do interesse público e resguardo do erário e não a tutela do direito da licitante.

O presente cuida de expediente, posteriormente autuado como Representação, encaminhado a esta Corte de
Contas pela empresa (...), pessoa jurídica de direito privado, em face da Secretaria Municipal de Saúde de Linhares, em decorrência do Pregão Presencial 4/2014,
cujo objetivo foi a contratação de empresa especializada em serviço de vigilância armada, destinada a atender
ao Hospital Geral de Linhares, pelo período de 12 meses,
podendo ser prorrogado alegando.

Melhor explicando, as Cortes de Contas, instituições de

Alega a recorrente, em síntese, ter vencido a disputa
www.tce.es.gov.br

Para tanto, corroborando a esse posicionamento, transcreve o Acórdão 3.138/2013, Segunda Câmara, do Tribunal de Contas da União, in verbis: (...) não há falar em este Tribunal tutelar interesses privados. Em que pese, por
via transversa, eventual decisão do TCU beneﬁciar empresa representante que tenha noticiado possíveis irregularidades contratuais, há de sobrepujar o interesse público na análise de contratos ﬁrmados entre a Administração e o particular, pois o interesse mediato do instituto da representação discriminada no art. 113, § 1º, da Lei
de Licitações, consiste em preservar, tutelar o interesse
público e não o privado. Não identiﬁcado o interesse público na relação contratual, deve-se afastar a competência do TCU para analisá-la, por não ser o foro adequado. É nesse contexto que não veriﬁco, no caso concreto,
competência do TCU para adentrar a análise do multicitado contrato, por falta de pressuposto válido para o regular desenvolvimento do processo, qual seja o interesse
público, já que prepondera, nestes autos, o interesse da
Representante em ver tutelado interesse eminentemente privado da mesma. A jurisprudência é ﬁrme no sentiSegunda-feira, 22 de outubro de 2018
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do de não acolher requerimentos de tutela de interesses
eminentemente privados, pois a competência outorgada
a este Tribunal inclui apenas questões de interesse público, o qual não foi arguido nos autos. Apenas por isso,
cabe tornar insubsistente a decisão recorrida, para que
passe a não conhecer da representação interposta.
(...) ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC6301/2015, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia onde de novembro de dois mil e
quinze, à unanimidade, não conhecer do feito, com base no artigo 94, § 1º e 101, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o art. 177, § 1º, do RITCEES,
arquivando-se os autos, após o trânsito em julgado, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio Pimentel.

em desrespeito ao contrato ﬁrmado entre a Representante e o DER.
(...) O Representante requer a esta Corte de Contas a
análise desse ato, que reﬂete conﬂito de interesse privado da Representante com a Administração Pública
Estadual. Entende-se que essa espécie de julgamento
refoge ao rol de competência do Tribunal de Contas.
(...) Assim sendo, o Representante não apontou irregularidade que trouxesse prejuízo ao erário ou interesse
público coletivo, mas suposto prejuízo pessoal ao se incluir uma nova linha de ônibus em desrespeito ao contrato que já possui com o DER.
(...) VOTO nos seguintes termos: PELO NÃO CONHECIMENTO da presente Representação, nos termos do art.
94, § 1º c/c art. 101, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;

Nesse mesmo sentido, sãos os Acórdãos 886/2015
(Processo TC 13.603/2015) e 1125/2015 (Processo TC
8.877/2014), conforme os seguintes excertos:

Igualmente, assim se posicionou o Tribunal de Contas da
União, ao analisar representação que questionava a inabilitação de empresa no certame, conforme destaque
abaixo:

Cuidam os autos de Representação, com pedido de provimento liminar cautelar, oferecida pela empresa (...),
em 01/10/2014, protocolo nº 014110, em face da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas/ES e
Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória
(Ceturb), questionando ato que estendeu a nova linha
do sistema TRANSCOL (linha 672 TERMINAL de Itaparica/Trevo de Setiba) para além da sua competência até
o Município de Guarapari/ES, desrespeitando Contrato
Administrativo (processo DER 14924870) celebrado entre a Representante e o Departamento de Estradas e Rodagens (DER). A Representante apontou como irregularidade a inclusão de nova linha de ônibus/TRANSCOL 672,

“ (...) Em juízo de mérito, após tecer considerações acerca da aplicabilidade desse comando legal ao caso concreto, o relator consignou não perceber o atendimentopleno dos requisitos regimentais para a admissibilidade
da representação “em face da consolidada jurisprudência do Tribunal, no sentido de que refoge ao rol de competências do TCU atuar na defesa de interesses particulares junto à administração pública”. Destacou não
veriﬁcar, na espécie, “situação de potencial prejuízo ao
erário a ponto de justiﬁcar atuação deste Tribunal”, sobretudo porque informações constantes da ata do pregão demonstravam que “o grupo II encontra-se suspenso, pendente de vencedor ou de possível recurso contra
www.tce.es.gov.br

a decisão da inabilitação questionada, com previsão de
retomada por meio de ata complementar ainda não publicada”.
Nesse passo, colacionando amplo painel da jurisprudência do TCU sobre a matéria, obtemperou que, no caso
concreto, “o Tribunal está sendo acionado para resguardar suposto direito alheio, ou seja, numa situação em
que não se mostra presente o interesse coletivo que
justiﬁcaria a intervenção desta Corte de Contas” (...).
Por ﬁm, concluiu que “a matéria noticiada neste feito
não oferece oportunidade ao exercício da competência conferida ao Tribunal de Contas da União pelo Texto
Constitucional”, ressalvando, contudo, que “esta Corte
poderá intervir no processo, em defesa do interesse público, diante de atos a serem praticados pelo FNDE, para
prosseguimento do pregão relativo ao item em questão,
que possam, de alguma forma, representar prejuízo para a Administração”. Nesse sentido, o Tribunal, acolhendo a tese da relatoria, não conheceu da representação.
(Acórdão 2439/2013-Plenário, TC 009.707/2013-1, relator Ministro Valmir Campelo, 11.9.2013).
A SecexMeios, em consulta ao sistema Mapjuris, veriﬁcou que este Tribunal de Contas já deixou de conhecer expediente por entender ser direito subjetivo, como no caso de a preterição de pagamentos por precatórios (Acórdão TC 682/2014 – Plenário) ou ainda em representação que tratou de tema semelhante (Acórdão
TC 1211/2015 – Plenário), quanto ao direito creditício da
empresa, onde ﬁcou entendido que: “não é da competência desta Corte de Contas intervir em favor de eventuais direitos particulares uma vez que o foro competente para se buscar este cumprimento é a própria administração ou o Poder Judiciário”. Ao ﬁnal os autos não foram
Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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conhecidos por estarem ausentes os indícios de prova.
Em suma, ﬁcou assentado que o interesse da empresa
em salvaguardar direito creditício próprio não é matéria afeta ao Tribunal de Contas, por se tratar de interesse subjetivo.
Em razão disso, sedimentada na preocupação de manutenção dos precedentes deste Tribunal, conforme exige o artigo 926 do Código de Processo Civil (“Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente”), a Manifestação Técnica
00381/2018-6 sugere a revisão da Decisão Monocrática 02118/2017-2, a ﬁm de que a presente representação
não seja conhecida, por se tratar de interesse subjetivo.
Sugere ainda determinação ao Prefeito do Município de
Barra de São Francisco para que cumpra o exposto no artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, considerando que que
a temática da ordem cronológica está disposta em lei e
possui caráter cogente.
Outro aspecto importante considerado pela área técnica
nestes autos, caso não prevaleça o entendimento majoritário desta Corte, diz respeito ao interesse processual,
que segundo avaliação e conclusão feita pela área técnica (Item 3.2 da MT 00381/2018-6) “(...) não há interesse processual e consequentemente não há condição para o desenvolvimento válido e regular do processo perante o Tribunal. Aplicando-se o Código de Processo Civil, art. 485, VI, subsidiariamente, por força do art. 70 da
Lei Complementar Estadual n. 621/12, Lei Orgânica do
TCEES, alternativamente sugere-se a extinção do processo sem decisão de mérito, por ausência de interesse processual.”
Dentro desse contexto, como bem frisado pela área téc-

nica, também entendo que a presente Representação
está estritamente alicerçada em interesses subjetivos e
particulares da representante; apresentando circunstâncias ou elementos de convicção sobre ocorrência de fatos que não se sustentam e, por consequência, desmerecem qualquer ação ﬁscalizatória por parte deste Tribunal de Contas.
Divirjo, assim, da proposta de encaminhamento sugerida
na Instrução Técnica Conclusiva 01825/2018-8 e do Parecer Ministerial00160/2018-9.
Diante do exposto, nos termos da proposição técnica,
subscrita na Manifestação Técnica 00381/2018-6 e, com
fundamento nos artigos 94, § 1º, e 101, parágrafo único,
da Lei Complementar nº 621/2012, VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão
que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. REVOGAR
02118/2017-2.

a

DECISÃO

MONOCRÁTICA

Nº

1.2. NÃO CONHECER DA REPRESENTAÇÃO, nos termos
dos artigos 94, § 1º, e 101, parágrafo único, da LC nº
621/2012.
1.3. DAR CIÊNCIA ao Representante do teor da decisão
a ser tomada por este Tribunal de Contas, nos termos do
art. 307, § 7º da resolução TC 261/2013.
www.tce.es.gov.br

1.4. Arquive-se, após o trânsito em julgado
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/07/2018 - 24ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 1306/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 01333/2018-4
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMSL - Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: LEOMAR LAURETT, NADIA ROSA NUNES
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ALMEIDA, VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO, GABRIELLY SANTOS SIMON
Representante: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Procurador: ANSELMO DA SILVA RIBAS (OAB: 193321-SP)
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA LEOPOLDINA – CONHECER – INDEFERIR CAUTELAR – EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Representação com pedido liminar, em face da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, apresentada pela empresa PRIME Consultoria
e Assessoria Empresarial Ltda. – EPP, alegando supostas
irregularidades no Pregão Presencial nº 003/2018 que
tem como objeto a contratação de empresa especializada no gerenciamento de transações comerciais com rede
de empresas credenciadas objetivando a prestação de
serviço de manutenção preventiva e corretiva, compreendendo a realização de orçamento de materiais e serviços especializados de manutenção, para atendimento de
frota de veículos e equipamentos operacionais do município.
Alega o representante (Doc. 02):
Que o item 6 do Termo de Referência, “Dos Preços Praticados para o serviço”, ﬁxou valores máximos (mão-de-obra por categoria de veículo) não compatíveis com aqueles praticados pelo mercado, podendo inviabilizar a realização de serviços pela rede credenciada. Ademais a Administração não evidenciou quais foram os parâmetros

adotados para a especiﬁcação desses valores.
Alegou que o subitem 1.12.7 do Anexo 7, Termo de Referência, “Minuta do Contrato do Edital”, que obrigou a
concessão de descontos nos orçamentos encaminhados
pela rede credenciada (mínimo de 10% para peças de veículos nacionais e 5% para os importados).
Através da Decisão Monocrática nº 0263/2018-5 (Doc.
13) determinei a notiﬁcação do Prefeito e Pregoeiro no
prazo de cinco dias, para se manifestarem acerca dos indícios de irregularidade.
Devidamente citados (08/10), o Sr. Leomar Laurett (Pregoeiro) manifestou-se conforme Defesa/justiﬁcativa
00122/2018-3 (Doc. 13) e peças Complementares (eventos 14 ao 21) e o Sr. Valdemar Luiz Horbelt Coutinho
(prefeito), manifestou-se conforme Defesa/justiﬁcativa
00134/2018-6 (Doc. 23).
Após, os autos seguiram para a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios (Doc. 27) que por meio de Manifestação Técnica
nº 00140/2018-1 (Doc. 28) opinou por conhecer a representação, indeferir a medida cautelar e determinar que
os autos tramitem sob o rito ordinário.
Como consequência, foi elaborada a Instrução Técnica
Inicial nº 00099/2018-8 (Doc. 32) pela SecexMeios opinando pela citação dos responsáveis com relação ao indicativo de irregularidade: Previsão de cláusula restritiva na Minuta Contratual.
Ato contínuo, por meio de Voto 01109/2018-1 (Doc. 35)
votei por: conhecer da presente representação; indeferir medida cautelar pleiteada; determinar que os autos
tramitem sob o rito ordinário; citar os Srs. Valdemar Luiz
Horbelt Coutinho –Prefeito Municipal, Leomar Laurett –
www.tce.es.gov.br

Pregoeiro, Nadia Rosa Nunes de Almeida Suave –Coordenadora Municipal de Transportes e Gabrielly Santos
Simon –Advogada Geral do Município para manifestarem-se acerca da Previsão de cláusula restritiva na Minuta de Contratual.
Devidamente citados (Docs. 37-40 e 43-50), o Sr. Valdemar Luiz Horbelt Coutinho –Prefeito Municipal, manifestou-se por meio de Defesa/justiﬁcativa 00393/2018
(Doc. 41) e Peça complementar 05729/2018-1 (Doc.
42). Apresentou também Petição Intercorrente
00997/2018-3 (Doc. 51). Por meio de Decisão Monocrática 01144/2018-1, considerei revéis o Sr. Leomar Laurett, a Sra. Gabrielly Santos Simon e a Sra. Nádia Rosa
Nunes Almeida.
Como consequência, a SecexMeios elaborou Instrução
Técnica Conclusiva 02878/2018-1 (Doc. 56), opinando
pela extinção do feito, sem julgamento de mérito.
Por ﬁm, encaminhado os autos ao Ministério Público de
Contas, este manifestou-se por meio de Parecer Ministerial 03719/2018-3 (Doc. 60) de Lavra do Procurador de
Contas Luís Henrique Anastácio da Silva, no qual anuiu
aos argumentos fáticos jurídicos, delineados em ITC
02878/2018-1.
É o relatório. Passo a fundamentação.
FUNDAMENTAÇÃO
O representante apontou irregularidades no Pregão Presencial nº 003/2018 quanto a exigência excessiva relativa ao subitem 1.12.7 do Anexo 7 do Termo de referência, que preve que a licitante deveria conceder descontos sobre os orçamentos encaminhados pelos fornecedores (mínimo de 10% para peças de veículos nacionais
e 5% para os importados). Apontou ainda que o item 6
Segunda-feira, 22 de outubro de 2018
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do Termo de Referência, “Dos Preços Praticados para o
serviço”, ﬁxou valores máximos (mão-de-obra por categoria de veículo) não compatíveis com aqueles praticados pelo mercado, o que poderia inviabilizar a realização
de serviços pela rede credenciada. Ademais a Administração não evidenciou quais foram os parâmetros adotados para a especiﬁcação desses valores.

AÇÃO, FORA ANULADO.

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito

Diante deste fato SecexMeios se manifestou no sentindo de que ocorreu a perda superveniente do objeto em
discussão, ante o saneamento das supostas irregularidades, restando então conﬁgurada a ausência de interesse
processual, sendo dispensável se aprofundar no mérito,
devendo assim o processo ser arquivado.

Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões ex-

No que tange as medidas cautelares, sua concessão de
fato é possível, e encontra amparo legal no art. 1, inciso
XV da Lei Orgânica desta Corte, desde que, assim como
dispõe o art. 124 do mesmo diploma legal, estejam presentes o “fumus boni iuris e o periculum in mora”.

Conforme já relatado, os responsáveis informaram que
promoveram a anulação do certame nº 003/2018, com a
devida publicação no Diário Oﬁcial Do Município em 05
de abril de 2018, (Doc. 42), sanando assim as irregularidades apresentadas pelo representante.

Ocorre, que em análise aos autos, constata-se que
a SecexMeios, por meio de Manifestação Técnica
00140/2018-1, opinou que fosse indeferida a liminar requerida, em razão do periculum in mora reverso, o que
foi anuído por este relator, através do Voto 1109/2018,
que foi revalidado pela Segunda Câmara por meio Decisão 609/2018.

O Regimento Interno deste Tribunal aduz em seu artigo
307, § 6º que “se antes da concessão da medida cautelar,
o responsável sanar as supostas irregularidades apontadas pelo representante, extingue-se o feito sem resolução de mérito”

Do compulsar dos autos, constato que os responsáveis
ﬁzeram uma reanálise do edital, e com fundamento no
princípio da autotutela, entenderam por bem anular o
edital de oﬁcio, em razão da decisão desta corte de contas, que solicitou esclarecimentos quanto a suposta irregularidade, qual seja: Previsão de Clausula Restritiva na
Minuta Contratual.
Anexaram aos autos, doc. 42, cópia do Decreto nº068/2018, que anulou o Pregão Presencial nº
003/2018.
Pelo exposto, nota-se que a liminar requerida nos autos
perdeu sua razão de ser, já que apesar do processo licitatório não ter sido suspenso, O EDITAL, OBJETO DESTA

Nesse seguimento, é possível considerar que houve perda superveniente do objeto, em virtude da anulação do
Pregão Presencial nº 003/2018 anteriormente à concessão da medida cautelar. Assim, considera-se prejudicada
a análise da presente representação em virtude da anulação do pregão.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO para
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

postas pelo Relator em:
1.1. EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, com fulcro no artigo 307, § 6º, RITCEES;
1.2. Dar ciência aos interessados do teor da decisão conforme determina §7º, art. 307 do RITCEES;
1.3. Após os trâmites regimentais, arquivar os presentes autos
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 26/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo
Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS

Relator

Secretária-adjunta das sessões

1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
www.tce.es.gov.br
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