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ATOS DA PRESIDÊNCIA

PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões plenárias, observando e fazendo cumprir as normas legais
e regimentais; dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras competências conforme Regimento Interno.
Também é de competência do Presidente expedir
atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição,
localização, aposentadoria e outros atos relativos
aos membros, Auditores e servidores do quadro de
pessoal do Tribunal. Além de conceder licença, férias e outros afastamentos aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal;
Ao Presidente compete ainda determinar a realização de concursos públicos para o provimento dos
cargos de Auditor, Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal e daqueles que compõe o seu quadro de pessoal, bem como homologar os resultados.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 7895/2018-1
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso
de suas atribuições legais, torna público que nos autos do
Processo TC nº 7895/2018-1, RATIFICOU a contratação da
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do
Brasil - ATRICON, referente à inscrição de servidores e
membros para participação no evento de capacitação e
aperfeiçoamento intitulado: “VI Encontro Nacional dos
Tribunais de Contas do Brasil” a ser realizado no período
de 28 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Florianópolis/SC, por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, II e §1º c/c art. 13, VI da Lei de 8.666/93.
Vitória, 26 de outubro de 2018.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Anexo I, bem como, redução do valor do Contrato nº
031/2017, que versa sobre prestação de serviços de suporte de Hardware e Software, com reposição de peças,
para os servidores de rede e armazenagem de dados de
marca Hewlett—Packard.
VIGÊNCIA: Prorrogado em 12 (doze) meses, a partir de
07 de novembro de 2018.
Vitória/ES, 18 de outubro de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 7313/2018-8
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no
uso de suas atribuições legais, torna público que nos autos do Processo TC nº 7313/2018-8, RATIFICOU a contratação da empresa Fundação Getúlio Vargas - FGV, referente à aquisição de assinatura da revista conjuntura

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
Contrato nº 031/2017
Processo TC-4755/2017-9
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Telefone: (27) 3334-7706

CONTRATADA: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.

gabinete@tce.es.gov.br

OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA e ALTERAÇÃO CONTRATUAL que ﬁxará exclusão e inclusão de itens do
www.tce.es.gov.br

econômica da FGV, edição impressa e digital, para o período de outubro/2018 a setembro/2019, no valor total
de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais), por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, I c/c
art. 13, VI da Lei 8.666/93.
Vitória/ES, 25 de outubro de 2018.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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Ata de Registro de Preços nº 016/2018
Processo TC nº 6237/2018
Órgão Gestor: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Empresa:

ZELLAR

EIRELI

ME

-

CNPJ

nº

19.739.122/0001-22.
Objeto: Registro de Preços para fornecimento, instalação, montagem e desmontagem de divisórias,
em painel naval e em “Drywall”, assim como fornecimento e instalação de forro de gesso, incluindo todo material necessário à execução dos serviços, de
acordo com as previsões do Termo de Referência,
conforme consta no ANEXO I desta Ata.
Valor Estimado Total: R$ 496.314,09 (quatrocentos
e noventa e seis mil, trezentos e quatorze reais e
nove centavos).
Vigência: 12 (doze) meses, cuja contagem inicia no
dia seguinte ao da publicação do seu extrato no Diário Oficial de Contas.
Vitória-ES, 25 de outubro de 2018.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 29 de outubro de 2018

3

LICITAÇÕES

Licitações

LICITAÇÕES

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 33/2018
PROC. TC 4010/2018

Conforme Lei Complementar 621/2012, o Tribunal
de Contas possui jurisdição própria e privativa em
todo o território estadual, sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência. A jurisdição do Tribunal abrange, entre outros, os responsáveis pela
elaboração dos editais de licitação e dos convites,
os participantes das comissões julgadoras dos atos
licitatórios, os pregoeiros, bem como os responsáveis e ratiﬁcadores dos atos de dispensa ou inexigibilidade.

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através do seu Pregoeiro, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº
123/2006 e Lei Complementar Estadual nº 618/2012 e Decreto Estadual nº 1.790-R/2007, visando ao registro de preços para a contratação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte, por demanda, para agenciamento de hospedagem em hotel com categoria mínima de 04 (quatro) estrelas, incluindo fornecimento de alimentação,
conforme quantidades e especiﬁcações contidas no anexo I (Termo de Referência) do Edital. O procedimento licitatório será
realizado no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
Abertura das Propostas: 13h00 do dia 09/11/2018.
Início da Sessão Pública: 14h00 do dia 09/11/2018.
O Edital poderá ser retirado nos sites http://www.tce.es.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Vitória, 26 de outubro de 2018.
DANIEL SANTOS DE SOUSA
Pregoeiro Oficial - TCEES

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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Atos do Plenário

PLENÁRIO

Acórdãos e Pareceres - Plenário
PARECER PRÉVIO
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 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-072/2018 – PLENÁRIO
Processos: 03382/2017-3, 02101/2017-2, 05568/20156, 01379/2014-3, 01371/2014-7
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Recorrente: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
Procurador: SÉRGIO SEVERIANO RODEX
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO PARECER
PRÉVIO TC-105/2016 PRIMEIRA CÂMARA – CONHECER
– PROVIMENTO PARCIAL – MANTER RECOMENDAÇÃO
DE PARECER PELA REJEIÇÃO – ARQUIVAR.

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Luciano Henrique Sordine Pereira, Prefeito
www.tce.es.gov.br

Municipal de Barra de São Francisco no exercício de
2014, em face do Parecer Prévio TC 105/2016 Primeira
Câmara, constante do Processo TC 5568/2015, que decidiu nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC5568/2015, RESOLVEM os senhores conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e um de dezembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun:
1. Recomendar ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das
contas da Prefeitura de Barra de São Francisco, no exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, na forma prevista no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar 621/2012;
2. Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de
Barra de São Francisco, que se abstenha de incluir autorização de dotação ilimitada ao Executivo, nos futuros
projetos de Lei Orçamentária a serem elaboradas, uma
vez que tal procedimento afronta o art. art. 167, V e VII,
da Constituição Federal, bem como o art. 5º, § 4º, da Lei
Complementar 101/2000;
3. Recomendar ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo parecer prévio,
na forma do art. 48 da LRF;
4. Sejam formados autos apartados, nos termos dos
arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2°
e 281 do RITCEES, com a ﬁnalidade de se responsabilizar,
pessoalmente, o prefeito municipal pelo descumprimenSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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to do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei n.
10.028/00, face à infração aos arts. 19, inciso III; 20, inciso III, alínea “b” e 22, Parágrafo Único, da Lei Complementar 101/2000;

legais da Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto, diante da manutenção das demais irregularidades constantes do Parecer Prévio TC 105/2016 Primeira Câmara,
ratiﬁca o opinamento pela rejeição das contas.

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

No mesmo sentido opinaram a Secex Recursos (Instrução Técnica de Recurso 232/2017 – ﬂs. 119/122)
e o Ministério Público de Contas, em manifestação da
lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas
4997/2017 - ﬂ. 126).

DAS IRREGULARIDADES MANTIDAS NO PARECER PRÉVIO 105/2016
2.1 APURAÇÃO DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EVIDENCIANDO DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS
PÚBLICAS (item 2.1 da ITC 3148/2016).
2.2 ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM FONTE
SUFICIENTE DE RECURSOS (item 2.2 da ITC 3148/2016).
2.3 AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO
DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO
RPPS (item 2.4 da ITC 3148/2016).
2.4 REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL ACIMA
DOS LIMITES LEGAIS DA LRF (item 2.5 da ITC 3148/2016).
2.5 REPASSE DE DUODÉCIMOS À CÂMARA EXCEDE LIMITE CONSTITUCIONAL (item 2.6 da ITC 3148/2016).
Mediante a Instrução Técnica de Recurso 223/2017 (ﬂs.
85/89), o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas - NRC opinou pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo envio dos autos ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE, tendo em vista tratar-se de matéria de natureza contábil.
O NCE elaborou a Manifestação Técnica 1355/2017 (ﬂs.
94/110), opinando pelo provimento parcial do presente
recurso, no sentido de afastar a inconsistência relativa
à realização de despesas com pessoal acima dos limites

Tendo os autos integrado a pauta da 3ª Sessão Ordinária
do Plenário, em 20 de fevereiro de 2018, a defesa apresentou, em sede de sustentação oral, argumentos no intuito de suprimir as irregularidades apontadas, conforme Notas Taquigráﬁcas (ﬂs. 141/142) e Documentos de
Defesa Oral (ﬂs. 151/235).
Foram, então, os autos encaminhados ao Núcleo de Recursos e Consultas para análise dos esclarecimentos
prestados na sustentação oral. A Instrução Técnica de Recurso 54/2018 (ﬂs. 238/253) ratiﬁcou os termos da Manifestação Técnica 1355/2017 no sentido de afastar as seguintes inconsistências: relativa à realização de despesas
com pessoal acima dos limites legais da Lei de Responsabilidade Fiscal e repasse de duodécimos à Câmara em
desconformidade ao limite constitucional, mantendo-se,
porém, a rejeição das contas, diante da manutenção das
demais irregularidades constantes do Parecer Prévio TC
105/2016 Primeira Câmara, quais sejam:
- Apuração de Déﬁcit Orçamentário e Financeiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas (item 4.1 do RT
107/2016 e item 2.1 da ITC 3148/2016);
- Abertura de Créditos Adicionais sem fonte suﬁciente
www.tce.es.gov.br

de recursos (item 4.2 do RT 107/2016) e item 2.2 da ITC
3148/2016);
- Ausência de medidas legais para a implementação do
plano de amortização do déﬁcit técnico atuarial do RPPS
(item 6.1 do RT 107/2016 e item 2.4 da ITC 3148/2016);
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em nova manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva
(Parecer do Ministério Público de Contas 1098/2018- ﬂ.
257).
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 de Recurso 223/2017 (ﬂs. 22/30)
quanto ao conhecimento, e na Manifestação Técnica
1355/2017 (ﬂs. 94/95) e na Instrução Técnica de Recurso 54/2018 (ﬂs. 238/253) quanto ao mérito, nos seguintes termos:
- Instrução Técnica de Recurso 223/2017
II. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Em sede de admissibilidade, veriﬁca-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual.
Quanto à tempestividade, veriﬁca-se que, de acordo com
o despacho da Secretaria Geral das Sessões – SGS, de
ﬂ. 82, a notiﬁcação do Parecer Prévio TC-525/2017 PriSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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meira Câmara, prolatado nos Embargos de Declaração –
Proc. 2101/2017, foi disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico deste tribunal no dia 19/06/2017, considerando-se publicada no dia 20/06/2017, nos termos dos artigos
62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 c/c art. 5º da Resolução TC nº 262/2013.
Assim, interposto o Recurso de Reconsideração em
02/06/2017, tem-se o mesmo como PREMATURO, ou
seja, apresentado em data anterior à abertura do prazo recursal.
É sabido que o recurso prematuro já foi considerado intempestivo pelos tribunais pátrios que adotavam, até
então, esse mesmo entendimento do Supremo Tribunal
Federal.
No entanto, em cinco de março de 2015 o STF modiﬁcou
o seu entendimento, após debate em que se evidenciou
o princípio da instrumentalidade do Direito Processual,
o repúdio ao purismo formal injustiﬁcado e a importância do acesso à Justiça e da boa-fé do Estado-Juiz, concluindo que o recurso interposto antes do início do prazo é tempestivo.
O novo Código de Processo Civil veio encerrar qualquer
controvérsia acerca dos recursos prematuros ao estabelecer em seu art. 218, § 4º, que deve ser “considerado
tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo”.
Logo, qualquer ato processual, e não apenas recursos,
que for praticado antes de iniciado o respectivo prazo, há
de ser considerado tempestivo.
Assim, considerando o atual entendimento do Plenário
do STF, bem como o teor do art. 218, § 4º, do novo Código de Processo Civil, que tem como tempestivo o recur-

so prematuro, opina-se pela TEMPESTIVIDADE do presente recurso, motivo pelo qual se sugere o seu CONHECIMENTO.
- Manifestação Técnica 1355/2017
2 DAS IRREGULARIDADES MANTIDAS NO PARECER PRÉVIO 105/2016
2.1 APURAÇÃO DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EVIDENCIANDO DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS
PÚBLICAS (item 2.1 da ITC 3148/2016).
Base Legal: Artigos 48, alínea “b”; 75, 76 e 77, da Lei Federal nº 4.320/1964; artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso
I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
DA INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA (ﬂs.95, TC
5.568/2015)
Conforme relatado no RTC 107/2016:
No confronto entre os totais da Receita Arrecadada e da
Despesa Orçamentária Executada, apurou-se Déﬁcit Orçamentário no montante de R$ 1.752.897,11 (um milhão, setecentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e onze centavos), conforme demonstrado a seguir:
Tabela 05: Resultado da execução orçamentária Em R$
1,00
Receita total arrecadada
100.139.365,13
Despesa total executada (em- (101.892.262,24)
penhada)
Resultado da execução orça- (1.752.897,11)
mentária (déﬁcit)

Fonte: [Processo TC 5568/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]
Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo
digital BALPAT01), apurou-se, ainda, o seguinte déﬁcit ﬁwww.tce.es.gov.br

nanceiro no exercício:
ATIVO FINANCEIRO (A) R$ 21.030.596,62
PASSIVO FINANCEIRO (B) R$ 28.651.722,07
DÉFICIT FINANCEIRO (C) = (A) – (B) R$ 7.621.125,45
Cabe registrar que no exercício anterior (2013), conforme informações extraídas do Processo TC 3358/2014,
Tabela 09 do RTC 178/2015, o Município não apurou Superávit Financeiro que pudesse fazer face ao Déﬁcit Orçamentário apurado no exercício em análise.
Diante do apresentado, sugere-se a citação do Agente
Responsável para que apresente as justiﬁcativas e/ou
documentos que esclareçam estes indicativos de desequilíbrio das contas públicas.
JUSTIFICATIVA: Não foi apresentada, tendo sido o prefeito considerado revel, conforme consta das ﬂs. 90, Decisão Monocrática 1366/2016-7.
ANÁLISE: Diante do exposto, considerando que o Prefeito foi citado e não apresentou defesa, sugerimos que seja mantido o indicativo de irregularidade.
RAZÕES DO RECURSO (ﬂs. 04, TC 3.882/2017):
Na tabela 05, há um confronto entre os totais da Receita Arrecada e da Despesa Orçamentária Executada, apurando-se assim um Déﬁcit Orçamentário no montante
de R$1.752.897,14 (um milhão, setecentos e cinqüenta
e dois mil, oitocentos e sete reais e onze centavos), conforme demonstrado à seguir:
Tabela
Informa o Justiﬁcante que a cobertura para esse déﬁcit
apresentado acima vem de um superávit ﬁnanceiro apurado nas contas bancárias do exercício de 2013, conforme TERMOS DE VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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EXERCÍCIO 2013 em anexo (DOC. 01 a 019) e conforme
tabela apresentada abaixo:
Tabela
ANÁLISE TÉCNICA:
Em suas argumentações, o defendente alega que o déﬁcit orçamentário apontado na inicial seria coberto por
superávits ﬁnanceiros apurados em algumas contas bancárias, no total de R$2.210.981,74, conforme discriminado pela defesa.
Constam de ﬂs. 14/32 os termos de veriﬁcação das disponibilidades ﬁnanceiras do município, com os saldos ﬁnanceiros do exercício de 2013.
Entretanto, a indicação, tão somente, de saldos ﬁnanceiros não comprova a ocorrência de superávit ﬁnanceiro,
fazendo-se necessário o confronto com as obrigações registradas no Passivo Financeiro, segregadas por fontes
de recursos, e, então veriﬁcar-se o resultado apurado em
cada fonte vinculada.
Assim, consultando-se o Balanço Patrimonial encaminhado a esta Corte de Contas (arquivo digital BALPAT) na
Prestação de Contas Anual do município de Barra de São
Francisco - exercício de 2013 (Processo TC 3358/2014,
ANEXO 01), veriﬁca-se que o mesmo não contém o anexo “Demonstrativo de Destinação de Recursos”, impossibilitando corroborar as alegações da defesa. Não obstante, evidencia um déﬁcit ﬁnanceiro de R$5.393.724,39,
como segue:
Tabela 01: Déﬁcit Financeiro 2013 apurado no Balanço
Patrimonial Em R$ 1,00
Grupo
Ativo Financeiro
Passivo Financeiro

Valor
17.983.601,57
23.377.325,96

Resultado Financeiro (Déﬁcit) -5.393.724,39

Fonte: Processo TC 3358/2014 - Prestação de Contas
Anual/2013.
Ressalta-se, ainda, que a situação de desequilíbrio das
contas públicas se mantém no exercício de 2015, pois
o município também apresentou déﬁcit orçamentário
(R$6.163.272,23) e ﬁnanceiro (R$9.762.867,32) naquele
exercício, conforme evidenciado nos Balanços Orçamentário e Patrimonial e apontado nos autos da Prestação
de Contas Anual (RT 389/2016, item 5.3.1, Processo TC
4.669/2016).

Todavia, conforme informações extraídas do Processo TC 3358/2014, Tabela 09 do RTC 178/2015, o Município não apurou superávit ﬁnanceiro no exercício anterior, apurou, na verdade, um déﬁcit ﬁnanceiro de R$
5.393.724,39 (cinco milhões, trezentos e noventa e três
mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos). O fato veriﬁcado, portanto, se conﬁgura em indicativo de irregularidade, uma vez que aponta o descumprimento das disposições da Lei Federal 4.320/1964 (artigos 40, 41, 42, 43 e 85) e do art. 167, inciso V, da Constituição da República.

2.2 ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM FONTE
SUFICIENTE DE RECURSOS (item 2.2 da ITC 3148/2016).

Desta forma, cabe ao gestor responsável esclarecer
quais as fontes de recursos utilizadas para a abertura
dos créditos adicionais demonstrados, bem como encaminhar documentos que comprovem as alegações apresentadas.

Base Legal: Artigos 40, 41, 42, 43 e 85 da Lei Federal
4.320/1964 e art. 167, inciso V, da Constituição da República Federativa do Brasil.

JUSTIFICATIVA: Não foi apresentada, tendo sido o prefeito considerado revel, conforme consta das ﬂs. 90, Decisão Monocrática 1366/2016-7.

DA INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA (ﬂs.96, TC
5.568/2015)

ANÁLISE: Diante do exposto, considerando que o Prefeito foi citado e não apresentou defesa, sugerimos que seja mantido o indicativo de irregularidade.

Diante de todo o exposto, sugere-se a manutenção do
indicativo de irregularidade.

Destacou-se no RTC 107/2016:
Dentre as fontes de recursos utilizadas para a abertura de
créditos adicionais, conforme mencionado anteriormente e demonstrado a seguir, observou-se que foram abertos, com base em superávit ﬁnanceiro, R$ 2.210.981,74
(dois milhões, duzentos e dez mil, novecentos e oitenta
e um reais e setenta e quatro centavos):
Tabela 06: Créditos Adicionais - Fonte Superávit Financeiro
Fonte: [Processo TC 5568/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]
www.tce.es.gov.br

RAZÕES DO RECURSO (ﬂs. 05, TC 3.382/2017):
Ressalta que no exercício de 2014, os créditos adicionais
foram abertos, considerando a existência dos recursos
acima citados, uma vez que os mesmos são saldos ﬁnanceiros que estão em contas bancarias e que não estavam
comprometidos com as despesas lançadas em restos à
pagar, conforme pode ser observado nos Termos de Veriﬁcação de Disponibilidade do Exercício 2013 em anexo.
ANÁLISE TÉCNICA:
Das argumentações e documentos apresentados, veriﬁSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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ca-se que não assiste razão ao recorrente, uma vez que
não comprovou a ocorrência de superávit ﬁnanceiro
apurado no exercício anterior.
Foram juntados à defesa cópia dos Termos de Veriﬁcação
das Disponibilidades Financeiras – Exercício 2013, comprovando a existência de saldos bancários em algumas
contas.

TC 05459/2015-8 (arquivo digital DEMAAT) e constante
no portal do Ministério do Trabalho e Previdência Social,
constatou-se a apuração de Déﬁcit Atuarial no montante
de R$ 138.701.895,60 (cento e trinta e oito milhões, setecentos e um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e
sessenta centavos), conforme evidenciado a seguir:
Tabela

Entretanto, conforme abordado no item anterior, a indicação, tão somente, de existência de saldos ﬁnanceiros
não comprova a ocorrência de superávit ﬁnanceiro, fazendo-se necessário o confronto com as obrigações registradas no Passivo Financeiro, segregadas por fontes
de recursos, e, então veriﬁcar-se o resultado apurado em
cada fonte vinculada.

Fonte: [DRAA - Processo TC 05459/2015-8 - Prestação
de Contas Anual 2014 – Instituto de Previdência dos
Servidores de Barra de São Francisco]

Dessa forma, sugere-se que seja mantido o indicativo de
irregularidade, uma vez que não foram apresentados documentos e/ou argumentos suﬁcientes para corroborar
a fonte de recurso utilizada para a abertura dos créditos
adicionais.

“(...)

2.3 AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO
DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO
RPPS (item 2.4 da ITC 3148/2016).
Base Legal: artigo 19 da Portaria MPS nº 403/2008.
DA INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA (ﬂs.99, TC
5.568/2015)
Relatou-se no RTC 107/2016:
Em consulta preliminar ao Demonstrativo do Resultado
de Avaliação Atuarial - DRAA do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Barra de São Francisco, data-base de 31/12/2013, apresentado no Processo

Consoante o parecer atuarial, foi apresentado um plano
de amortização do déﬁcit com determinação de alíquotas necessárias para equilíbrio do Regime Próprio de Previdência Social, consoante transcrição a seguir:
Na atual avaliação, exercício 2013, a base cadastral apresentou 861 segurados ativos, 142 aposentados e 46 pensionistas, sendo essas informações de responsabilidade
do Instituto. Cabe ressaltar que, conforme estabelecido
pelo § 2° do Art. 5º da Lei Complementar 001 de 02 de
maio de 2002, não foram inclusos no cálculo, 43 aposentados e 37 pensionistas de responsabilidade da Prefeitura, que são custeados pelo Tesouro.
No presente, sugerimos que a Contribuição Normal do
Ente de 11,00 % a.m. prevista na Lei Complementar 007
de 09 de dezembro de 2002, seja alterada , passando a
vigorar no percentual de 15,58%a.m inclusive sobre o
13º salário no mês de sua correspondência a cada ano,
sobre o total da remuneração de contribuição dos segurados ativos. No caso do déﬁcit demonstrado nessa Avaliação Atuarial no montante de R$ 138.701.895,60 (cento e trinta e oito milhões, setecentos e um mil, oitocenwww.tce.es.gov.br

tos e noventa e cinco reais e sessenta centavos), sugerimos, implementar em Lei, por um período remanescente de 35 anos, conforme sugerido no item F.8.
Os benefícios de salário-família e auxílio-reclusão foram
calculados por repartição simples, levando em consideração a média dos últimos 36 meses, conforme informação disponibilizada pelo Instituto. Cabendo ressaltar que
os benefícios de salário-maternidade e auxílio-doença
não são de responsabilidade do Instituto. A partir desses Resultados, é indicado nesta Avaliação Atuarial que
sejam tomadas as imediatas providencias indicadas para
equilibrar o Plano de Custeio. Este é o parecer, Luciano
Lemes MIBA 1.497.(...)”
Estabelece o art. 19 da Portaria MPS nº 403/2008:
Art. 19. O plano de amortização indicado no Parecer Atuarial somente será considerado implementado a partir
do seu estabelecimento em lei do ente federativo. (grifo da MT)
Não encontramos nos autos TC 05459/2015-8 e
5568/2015-6, nem mesmo em consulta ao sítio eletrônico da Câmara Municipal de Barra de São Francisco, realizada em 25 de maio de 2016, lei comprovando a implementação do plano de amortização sugerido no DRAA.
Sugere-se, portanto, citar o responsável para que encaminhe documentação comprobatória das providências
que tomou para dar cumprimento integral à legislação
previdenciária, com vistas ao equacionamento do déﬁcit
atuarial de R$ 138.701.895,60 (cento e trinta e oito milhões, setecentos e um mil, oitocentos e noventa e cinco
reais e sessenta centavos)
JUSTIFICATIVA: Não foi apresentada, tendo sido o prefeito considerado revel, conforme consta das ﬂs. 90, DeciSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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são Monocrática 1366/2016-7.
ANÁLISE: Diante do exposto, considerando que o Prefeito foi citado e não apresentou defesa, sugerimos que seja mantido o indicativo de irregularidade.
RAZÕES DO RECURSO (ﬂs. 06, TC 3.382/2017):
O Regime Próprio de Previdência foi implantado, porém,
as administrações anteriores deixaram criar um déﬁcit
altíssimo, sendo o mesmo alvo de estudo para apresentação de um plano de amortização. Devido ao montante e a necessidade de medidas para recuperação de créditos, o plano exigido não é de fácil elaboração, demandando tempo e equipe técnica para tal ﬁm.
Registra que no exercício de 2014, foram feitos os repasses das obrigações que competem ao Município e, o Instituto de Previdência efetuou todos os pagamentos dos
benefícios devidos aos inativos e pensionistas, o que pode ser comprovado nas PCAs apresentadas pelo Instituto de Previdência e também nos Extratos de Movimentação Bancária.
Como uma das medidas para amortizar o déﬁcit, o Justiﬁcante encaminhou o Ofício 135/2015 ao Secretário
de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, em 02 de setembro de 2015, através do
qual encaminha os documentos para que seja ﬁrmado
o TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM
O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS, visando a
utilização do Sistema de Compensação Previdenciária –
COMPREV (DOC. 020 à 027).
Em 11 de dezembro de 2015, foi elaborado a Avaliação
Atuarial (DOC. 028 a 064), tornando possível apontar caminhos para a elaboração de um plano de ﬁnanciamento
e gestão, dentro dos limites impostos pela legislação. Foi

apresentado um estudo atuarial relativo ao encerramento do exercício de 2014, com a indicação do respectivo
Plano de Custeio necessário para o exercício de 2015.
Na conclusão do referido Cálculo, foi sugerido que a Contribuição Normal do Ente de 11,00 % a.m. prevista na Lei
Complementar 007 de 09 de dezembro de 2002, fosse alterada, passando a vigorar no percentual de 22,00%a.m
inclusive sobre o 13º salário no mês de sua correspondência a cada ano, sobre o total da remuneração de contribuição dos segurados ativos.
Em relação ao déﬁcit demonstrado nessa Avaliação Atuarial no montante de R$ 199.457.466,15 (cento e noventa e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil,
quatrocentos e sessenta e seis reais e quinze centavos),
foi sugerido a implementação de uma Lei com amortização por alíquotas, pelo período remanescente de 35
anos.
Ainda como alternativa para o ﬁnanciamento do déﬁcit
foi sugerido uma Segregação de Massa, criando um Plano Financeiro de responsabilidade do Ente e outro Plano Previdenciário de responsabilidade do Instituto, para
o qual será necessária a autorização expressa do Ministério da Previdência.
Todas estas sugestões estavam sendo objeto de estudo pelo Justiﬁcante, mas em função da crise econômica
não puderam ser implementadas, optando o mesmo por
cumprir o calendário de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas, garantindo-lhes, ao ﬁnal de
cada mês, o pagamento pelos serviços prestados.
No dia 20/01/2016, foi publicado no Diário Oﬁcial da
União (DOC. 065) o resumo do Acordo de Cooperação
Técnica celebrado entre o Ministério da Previdência Sowww.tce.es.gov.br

cial, por meio da Secretaria de Políticas de Previdência
Social, com a interveniência do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e o Município de Barra de São Francisco/ES - Processo nº 44000.006517/2010-68, visando a
Cooperação técnica e administrativa para a operacionalização da compensação previdenciária de que tratam a
Lei nº 9.796, de 5/5/99, o Decreto nº 3.112, de 6/7/99 e
a Portaria MPAS nº 6.209, de 16/12/99.
Desde então, foi determinado pelo Justiﬁcante que fossem tomadas as providências necessárias para iniciar
os trabalhos de Compensação, sendo realizada à época
uma reunião na Sede do Ministério da Previdência Social
em Vitória, onde foram feitos alguns esclarecimentos sobre os procedimentos iniciais à serem realizados.
Além destas demonstrações, na PCA do Instituto de Previdência está evidenciado que o Instituto está em atividade e tem, ao longo dos últimos anos, recebido os repasses que são feitos pelo Município, conforme Balancete Analítico da Receita Orçamentária e Balancete Analítico da Despesa Orçamentária do Exercício de 2014.
Pretendia o Município apresentar o plano para a solução
do problema porém, necessitava de um prazo mais dilatado para tal ﬁm, até mesmo porque o quadro técnico
disponível é insuﬁciente para a elaboração e é impossível a contratação de um corpo técnico na atualidade, seja pela falta de recursos, seja pelo período eleitoral.
ANÁLISE TÉCNICA:
A presente irregularidade se refere à ausência de medidas legais para implementação do Plano de Amortização
do Déﬁcit Atuarial.
Em sua defesa o recorrente alega que, a partir da avaliação atuarial, realizada em dezembro de 2015, foi apreSegunda-feira, 29 de outubro de 2018

10

ATOS DO PLENÁRIO

sentado um estudo atuarial, sugerindo-se alteração nas
alíquotas de contribuição previdenciária, estabelecidas
na Lei Complementar 7/2002. Entretanto, revela que,
face à crise econômica e outras diﬁculdades de ordem
estrutural, optou-se por “cumprir o calendário de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas, garantindo-lhes, ao ﬁnal de cada mês, o pagamento pelos
serviços prestados”.
Da análise dos documentos e justiﬁcativas apresentados,
depreende-se que não foram procedidas as medidas legais necessárias à implementação do plano de amortização do déﬁcit técnico atuarial do RPPS, ou seja, foram
realizados os estudos, porém, não foram estabelecidos
em lei.
Cabe ressaltar que descumprimento do plano de amortização proposto no parecer técnico atuarial tem como
consequência o agravamento do desequilíbrio atuarial.
Assim, considerando que não foram apresentados documentos que comprovem as medidas tomadas pela administração municipal a ﬁm de que haja ﬁel cumprimento
a legislação previdenciária com vistas ao equacionamento do déﬁcit apontado na avaliação atuarial do RPPS, sugere-se que seja mantido o indicativo de irregularidade.
2.4 REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL ACIMA
DOS LIMITES LEGAIS DA LRF (item 2.5 da ITC 3148/2016).
Base Legal: Artigos 19, inciso III; 20, inciso III, alínea “b”
e 22, Parágrafo Único, da Lei Complementar 101/2000.
DA INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA (ﬂs.101, TC
5.568/2015)
Conforme relatado no RTC 107/2016:
Constatou-se, com base na documentação que integra a prestação de contas sob análise, que as despesas

com pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram
54,88% da Receita Corrente Líquida, conforme demonstrado na planilha ANEXO II, sintetizada na tabela a seguir:
Tabela 10: Despesas com pessoal – Poder Executivo Em
R$ 1,00
Descrição
Receita Corrente Líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com
pessoal em relação à RCL

Valor
R$ 86.297.498,18
R$ 47.359.766,29
54,88%

Fonte: [Processo TC 5568/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]
Da análise do quadro anterior depreende-se que o Poder
Executivo do município de Barra de São Francisco descumpriu os limites Legal e Prudencial previstos respectivamente nos artigos 20, inciso III, alínea “b” e 22, Parágrafo Único, da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Veriﬁcou-se, ainda, que foram emitidos, por esta Corte
de Contas, pareceres de alerta ao Chefe daquele Poder
retratando tal situação, conforme se depreende do quadro seguinte:
Tabela 11: Pareceres de alerta emitidos Em R$ 1,00
Processo

Período

ITI nº

T
C 2º quadrimes- 01717/2014
11512/2014 tre/2014
TC 3088/2015 3º quadrimes- 0290/2015
tre/2014

% das despesas totais com
pessoal em
relação à RCL
50,17%
49,74%

Fonte: [Processo TC 5568/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]
Registra-se que no exercício anterior também foi apurawww.tce.es.gov.br

do descumprimento ao limite de despesas com pessoal,
conforme Processo TC 3358/2014.
No que se refere às despesas totais com pessoal, consolidando o Poder Executivo com o Poder Legislativo, contatamos que essas despesas atingiram 58% em relação à
Receita Corrente Líquida, conforme demonstrado na planilha ANEXO III deste relatório, e evidenciado resumidamente na tabela a seguir:
Tabela 12: 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
R$ 86.297.498,18
R$ 50.051.028,59
58,00%

Fonte: [Processo TC 5568/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]
Da análise do quadro anterior depreende-se que o Município de Barra de São Francisco descumpriu os limites
previstos respectivamente nos artigos 19, inciso III; 20,
inciso III, alínea “b” e 22, Parágrafo Único, da LRF (Lei de
Responsabilidade Fiscal).
Diante do exposto, cabe ao responsável apresentar as
justiﬁcativas que julgar necessárias, assim como, documentos que comprovem as suas alegações.
JUSTIFICATIVA: Não foi apresentada, tendo sido o prefeito considerado revel, conforme consta das ﬂs. 90, Decisão Monocrática 1366/2016-7.
ANÁLISE: Registre-se, que pelo sistema LRFWEB, o município encaminhou a esta Corte de Contas informações
declaratórias relacionadas ao relatório de gestão ﬁscal
dos 3 quadrimestres de 2015 (seguintes a 31/12/14)
com a despesa de pessoal do Poder Executivo alcançanSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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do os índices de 53,79%, 53,80% e 53,77% em relação
à receita corrente líquida, respectivamente, para os 1º,
2º e 3º quadrimestres/15, abaixo do limite legal de 54%.

Entretanto cabe destacar que não conseguimos identiﬁcar em qual (is) peça(s) contábil foi feita a analise para se
chegar a tais valores pelo técnico do Tribunal de Contas.

Entretanto, a PCA de 2015 encontra-se na base de dados do CidadesWeb, e esta unidade técnica, embora ainda não tenha instruído o processo, já identiﬁcou que o
município encerrou o exercício de 2015 com o índice de
57,33% de despesa com pessoal em relação à receita
corrente líquida, portanto, acima do limite legal. Inclusive, foi considerado no cálculo o lançamento em despesa
de exercício anterior, no exercício de 2016, em rubricas
computáveis da despesa, no valor R$ 1.635.110,75, conforme identiﬁcado das prestações de contas bimestrais
homologadas junto ao sistema CidadesWeb. Signiﬁca
que o responsável não reconheceu a totalidade das despesas computáveis no exercício. De sorte que ﬁca prejudicada a caracterização da boa-fé do responsável.

Segue abaixo, o demonstrativo que foi encaminhado na
Prestação de Contas anual de 2014, nos arquivos 02 e 03
- RELGES, que também são os mesmos valores que encontram divulgados na LRFWEB.

Diante do exposto, considerando que o Prefeito foi citado e não apresentou defesa, sugerimos que seja mantido o indicativo de irregularidade.
RAZÕES DO RECURSO (ﬂs. 09, TC 3.382/2017):
Conforme foi informado no relatório de gestão no arquivo 02 e 03- RELGES, da prestação de contas anual do
exercício de 2014 e também está divulgado na LRFWEB,
no portal do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo. A despesa com pessoal atingiu uma percentagem
de apenas 49,74% da Receita Corrente Liquida, ﬁcando
inclusive abaixo do limite prudencial.
Comparando o relatório do técnico do tribunal de contas
com relatório apresentado abaixo há divergência no relatório na dedução e no valor com o pessoal ativo encontrado pelo técnico do Tribunal de Contas.

Tabela
Registra-se que neste quadro foi demonstrado uma Receita Corrente Líquida de R$ 85.757.737,34 (oitenta e
cinco milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos), e uma Despesa Líquida com Pessoal no valor de
R$ 42.658.282,23 (quarenta e dois milhões, seiscentos
e cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e
vinte e três centavos), o que equivale à um percentual de
Gastos com Pessoal de 49,74% (quarenta e nove vírgula setenta e quatro por cento), ﬁgurando-se assim abaixo até do limite prudencial, nos termos do art. 22 da LRF.
ANÁLISE TÉCNICA:
Partindo das argumentações e cálculos apresentados pelo recorrente, passou-se à comparação entre os dados
do quadro “Despesas com Pessoal – Poder Executivo”,
parte da defesa, e as planilhas de apuração dos limites
do exercício de 2014, em especial as constantes dos Anexos I – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida e II –
Demonstrativo da Despesa com Pessoal Poder Executivo, ﬂs. 67/68, TC 5.568/2015, veriﬁcando-se que há divergências entre os valores utilizados na apuração dos limites e os informados pelo gestor, passíveis de correção.
Dessa forma, optou-se por refazer os cálculos dos limites em questão e veriﬁcou-se que as despesas com peswww.tce.es.gov.br

soal executadas pelo Poder Executivo atingiram 53,65%
da Receita Corrente Líquida (APÊNDICE A), conforme demonstrado na planilha anexa (APÊNDICE B), sintetizada
na tabela a seguir:
Tabela 02: Despesas com pessoal – Poder Executivo Em
R$ 1,00
Descrição
Receita Corrente Líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com
pessoal em relação à RCL

Valor
85.757.737,34
46.010.492,25
53,65%

Fonte: Processo TC 5.568/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014.
Da análise do quadro anterior depreende-se que o Poder
Executivo do município de Barra de São Francisco cumpriu o limite Legal previsto no artigo 20, inciso III, alínea
“b”, da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Ressalta-se que foram acrescidas às despesas com pessoal do exercício de 2014 aquelas registradas na rubrica
319092 – Despesas de Exercícios Anteriores, identiﬁcadas via sistema CidadES (Anexo 05211/2017-9), lançadas
no exercício de 2015, cuja competência correspondia ao
exercício de 2014, no total de R$2.824.123,65 (ANEXO
02).
Por oportuno, considerando que os novos cálculos impactaram nos limites da despesa consolidada com pessoal (APÊNDICE C), demonstra-se a seguir o resumo da
apuração realizada:
Tabela 03: Despesas com pessoal consolidadas Em R$
1,00
Descrição
Valor
Receita Corrente Líquida – RCL 85.757.737,34
Despesas totais com pessoal 48.803.905,69
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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% das despesas totais com 56,91%
pessoal em relação à RCL

Fonte: Processo TC 5.568/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014.
Da análise do quadro anterior depreende-se que o Município de Barra de São Francisco cumpriu os limites previstos respectivamente nos artigos 19, inciso III; 20, inciso III, alínea “b” e 22, Parágrafo Único, da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Ante todo o exposto, sugere-se que seja afastado o indicativo de irregularidade.
2.5 REPASSE DE DUODÉCIMOS À CÂMARA EXCEDE LIMITE CONSTITUCIONAL (item 2.6 da ITC 3148/2016).
Base Legal: Artigo 29–A da Constituição da República.
DA INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA (ﬂs.103, TC
5.568/2015)
Conforme relatado no RTC 107/2016:
No que se refere aos valores transferidos à Câmara Municipal, segundo os dados apontados no Balanço Financeiro (arquivo digital BALFIN), a Prefeitura Municipal repassou o montante de R$ 3.278.403,49 (três milhões,
duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e três reais e quarenta e nove centavos), no período de janeiro
a dezembro de 2014, excedendo o limite máximo de R$
3.229.436,45 (três milhões, duzentos e vinte e nove mil,
quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), estabelecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, conforme se demonstra na tabela seguinte:
Tabela 21: Transferências para o Poder Legislativo – Excesso ao Em R$ 1,00

Aplicação
Total de Duodécimos Repas- 3.278.403,49
sados à Câmara Municipal (A)
Limite Máximo Permitido de 3.229.436,45
Repasses à Câmara Municipal (B)
Aplicação em Excesso ao Li- 48.967,04
mite Constitucional (C) = (A)-(B)

Fonte: [Processo TC 5568/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]
Face ao disposto constitucionalmente, a situação apontada requer a apresentação de esclarecimentos pelo responsável, motivo pelo qual se sugere a citação.
JUSTIFICATIVA: Não foi apresentada, tendo sido o prefeito considerado revel, conforme consta das ﬂs. 90, Decisão Monocrática 1366/2016-7.
ANÁLISE: Diante do exposto, considerando que o Prefeito foi citado e não apresentou defesa, sugerimos que seja mantido o indicativo de irregularidade.
RAZÕES DO RECURSO (ﬂs. 10, TC 3.382/2017):
Em relação à este item, foi constatado no Relatório Técnico Contábil elaborado por essa Corte de Contas que
houve um descumprimento ao limite imposto pela Constituição Federal uma vez que foi efetuado um repasse a
maior que o teto constitucional em R$ 48.967,04, conforme tabela abaixo:
Tabela
Após uma análise da Instrução Técnica Conclusiva
03148/2016-7, feito pelo Setor Contábil deste município,
veriﬁcou-se uma divergência entre os valores apresentados na ITC e os valores informados na Prestação de Contas Anual do exercício 2013, nos itens 14, 19 e 20 consi-
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derando que estes foram os valores usados como Base
de Cálculo para o limite de repasse do duodécimo, encaminhados na PCA 2013, conforme demonstração no
quadro abaixo, analisado pelo Contador deste Município:
Tabela
Constata-se que de acordo com os dados da PCA 2013,
não houve o descumprimento ao limite imposto, uma
vez que foi efetuado um repasse durante o Exercício
2014 no valor de R$ 3.278.403,49 (três milhões, duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e três reais e quarenta e nove centavos), não ultrapassando assim o limite máximo imposto pelo Art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal.
ANÁLISE TÉCNICA:
Das argumentações apresentadas pelo recorrente, depreende-se que há divergências entre os valores utilizados no cálculo dos limites, advindos do exercício de
2013, e os valores ora informados pela prefeitura.
Confrontando as informações da “Tabela para o cálculo
do duodécimo, conforme PCA 2013” com os demonstrativos contábeis do exercício de 2013 (TC 3358/2014), veriﬁca-se que não há registro nas contas relativas às multas e juros de mora dos respectivos impostos. Contudo,
os valores informados referem-se às arrecadações registradas em contas de denominação genérica “outros tributos”, conforme evidenciado no BALEXO – Balancete da
Receita Orçamentária, Exercício 2013 (ANEXO 03) e discriminado a seguir:
Tabela 04: Confronto dados Defesa e registrado no BALEXO 2013 Em R$ 1,00
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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Códigos das Receitas
191139 - Multas e
juros de mora – ITBI
191199 - Multas e
juros de mora de
outros tributos
191313 - Multas e
juros de mora – Dívida Ativa ISS
191399 - Multas e
juros de mora da
Dívida Ativa de outros tributos

Defesa

BALEXO 2013

6.857,71

-

-

6.857,71

284.783,90

-

-

284.783,90

Fonte: TC 3.382/2017 Recurso de Reconsideração; TC
3.358/2014 - PCA/2013.
Cabe ressaltar que a utilização de contas com denominação genérica concorreu para a desconsideração dos respectivos valores na base de cálculo em questão, culminando no apontamento deste indicativo de irregularidade.
Quanto ao total da Dívida ativa tributária (R$ 407.887,60),
de fato, não fora considerado nos cálculos realizados à
época.
Dessa forma, recalculando-se o total das Receitas Tributárias e Transferências de Impostos - Ex. Anterior (2013)
(APÊNDICE D), base de cálculo para o repasse de duodécimos ao legislativo municipal no exercício de 2014,
conclui-se que o limite constitucional foi obedecido, como segue:
Tabela 05: Transferências para o Poder Legislativo Em
R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita tributária e transfe- 46.134.806,41
rências – 2013 (Inicial)

(+) Multas e juros de mora
– ITBI (registrado na rubrica
191199)
(+) Multas e juros de mora –
Dívida Ativa ISS (registrado na
rubrica 191399)
(+) Dívida ativa tributária
(=) Receita tributária e transferências – 2013 (Art. 29-A
CF/88)
% máximo para o município
Valor máximo permitido para
transferência
Valor efetivamente transferido

6.857,71
284.783,90
407.887,60
46.834.335,62
7%
3.278.403,49
3.278.403,49

Fonte: Processo TC 3.358/2014 - Prestação de Contas
Anual/2013.
Ante todo o exposto, sugere-se o afastamento da irregularidade.
- Instrução Técnica de Recurso 54/2018
III. DO MÉRITO
Conforme já mencionado, de acordo com a MT
1355/2017, foram mantidas três irregularidades dentre
aquelas apontadas no RTC 107/2016, assim, em face da
defesa oral apresentada e da nova documentação inserida aos presentes autos pelo defendente, nesta Instrução
procedeu-se nova análise dos indicativos de irregularidade remanescentes.
III.I. Apuração de déﬁcit orçamentário e ﬁnanceiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas
Em sua defesa oral (ﬂs. 118/119), o Sr. Luciano Henrique
Sordine Pereira apresentou as seguintes justiﬁcativas
quanto ao indicativo de irregularidade em tela:
Solicito ao conselheiro a inclusão destes autos ao prowww.tce.es.gov.br

cesso para que seja feita nova análise pela equipe técnica desta Corte onde apresentamos as contas, restou
comprovado um saldo de R$ 3.750.000,00. Usamos para cobrir o déﬁcit ﬁnanceiro, o valor de R$ 2.210.000,00,
sendo possível comprovar por meio de documentos a
ocorrência de superávit. Dessa forma, entendemos que
o desequilíbrio ﬁnanceiro não ocorreu, considerando
que o déﬁcit foi plenamente coberto pelo superávit e
constatado no demonstrativo de destinação de recursos
que apresentamos para serem anexados aos autos deste processo.
Além da defesa oral apresentada, o defendente inseriu aos presentes autos justiﬁcativas complementando
àquelas discorridas em sua defesa oral (ﬂs. 128/138),
conforme transcrição que se segue:
A área técnica do Tribunal de Contas apurou que houve um desequilíbrio das contas públicas considerando a
ocorrência de Déﬁcit Orçamentário e Financeiro no Exercício de 2014.
Diante desta apuração, através do Recurso de Reconsideração, o Justiﬁcante apresentou contas bancárias, demonstrando-se assim o saldo ﬁnanceiro em cada uma
destas contas.
Desta feita, relacionamos abaixo as contas com as suas
respectivas fontes de recurso, comprovando-se assim a
inexistência do desequilíbrio apontado, uma vez que as
mesmas apresentam saldos positivos, conforme superávit ﬁnanceiro apurado e encaminhado na PCA 2013.
CONTA BAN- BANCO
CÁRIA
624.021-4

104

24.232-2
24.226-8

0833
0833

SALDO EM R$ FONTE DE RE- VALORES UTICURSOS
LIZADOS NO
DÉFICIT
1.197.323,22 GESTÃO PLE- 1.192.441,60
NA – SUS
235.322,67
CRAS
574.774,10
361.072,27
IGD
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16.674-5
11.667.961

0833
113

367.784,09
1.596.106,72
3.757.608,97

FUNDEB
ROYALTIES

150.000,00
293.766,04
2.210.981,74

Observa-se que de acordo com a equipe técnica do Tribunal de Contas, o déﬁcit por ela apurado foi de R$
1.752.897,11. Conforme se observa nesta tabela, o déﬁcit foi plenamente coberto pelo superávit ﬁnanceiro,
considerando que o montante em contas bancárias totalizaram R$ 3.757.608,97, tendo sido utilizado desse
valor apenas R$ 2.210.981,74 para a cobertura do referido déﬁcit.
Desta forma, entende o Justiﬁcante que tal irregularidade deve ser afastada considerando que não ﬁcou evidenciado o desequilíbrio das contas públicas, pelo contrário ainda restou um saldo positivo nas contas bancárias de R$ 1.546.627,23 (um milhão, quinhentos e quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte e
três centavos), que poderá ser utilizado como superávit
para o exercício de 2015.
Análise:
As justiﬁcativas prestadas pelo defendente, a rigor, não
diferem daquelas anteriormente apresentadas e já analisadas pela Área Técnica, conforme se veriﬁca na MT
1355/2017, exceto quanto à apresentação do “Demonstrativo de Destinação de Recursos” (ﬂs. 139/141), o qual
não evidencia informações que possam propiciar a elucidação dos fatos, sendo que os valores nele evidenciados
estão muito aquém do déﬁcit incorrido no exercício de
2014, bem como do suposto superávit ﬁnanceiro mencionado pelo próprio defendente.
O defendente continua alegando que o déﬁcit orçamentário incorrido estaria coberto por saldos apurados em
algumas contas bancárias, entretanto, conforme já ob-

servado na MT 1355/2017, a existência de saldos ﬁnanceiros não comprova a ocorrência de superávit ﬁnanceiro, necessitando que se confronte o total do saldo ﬁnanceiro do ente com o seu passivo ﬁnanceiro, conforme
dispõe o artigo 43, § 2º, da Lei Federal 4.320/1964, in
verbis:

Neste sentido, de acordo com o que fora evidenciado no
Relatório Técnico-Contábil – RTC 107/2016, no confronto
entre os totais da receita arrecadada e da despesa orçamentária executada, apurou-se déﬁcit orçamentário no
montante de R$ 1.752.897,11, conforme demonstrado
na tabela 05 daquele relatório, reproduzido a seguir:

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justiﬁcativa.

Tabela 05: Resultado da execução orçamentária Em R$
1,00

§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste artigo, desde que não comprometidos:

Receita total arrecadada
100.139.365,13
Despesa total executada (em- (101.892.262,24)
penhada)
Resultado da execução orça- (1.752.897,11)
mentária (déﬁcit)

I - o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

Fonte: Processo TC 5568/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014

II - os provenientes de excesso de arrecadação;

Em relação a um suposto superávit ﬁnanceiro incorrido
no exercício anterior, veriﬁca-se que ocorrera o oposto,
visto que, conforme mencionado na MT 1355/2017, o
Balanço Patrimonial encaminhado a esta Corte de Contas (arquivo digital BALPAT), peça integrante do Processo
de Prestação de Contas Anual do Município de Barra de
São Francisco relativo ao exercício de 2013 - Processo TC
3358/2014, evidencia um déﬁcit ﬁnanceiro no montante
de R$ 5.393.724,39, conforme segue:

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;
IV - o produto de operações de credito autorizadas, em
forma que juridicamente possibilite ao poder executivo
realizá-las.
§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença
positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito a eles vinculadas.
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os ﬁns
deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas
mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada,
considerando-se, ainda, a tendência do exercício. (grifos
da ITR)
www.tce.es.gov.br

Déﬁcit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial Em
R$ 1,00
Grupo
Ativo Financeiro
Passivo Financeiro
Resultado Financeiro (Déﬁcit)

Valor
17.983.601,57
23.377.325,96
5.393.724,39

Fonte: Processo TC 3358/2014 - Prestação de Contas
Anual/2013.
Quanto ao exercício ﬁnanceiro de 2014, este também
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apresentou um déﬁcit ﬁnanceiro no montante de R$
7.621.125,45, conforme apontado no RTC 107/2016.

GESTÃO PLENA.

Destarte, veriﬁca-se que as justiﬁcativas prestadas pelo
gestor responsável não tiveram o cunho de afastar a irregularidade em comento, mantendo-se a irregularidade.

Ocorre que se faz necessário uma análise criteriosa das
despesas que estão empenhadas na Fonte do SUS, considerando que os valores abaixo selecionados referem-se às obrigações patronais e exames que não podem ser
custeados com esta fonte de recursos.

III.II. Abertura de Créditos Adicionais sem fonte suﬁciente de recursos
Em face de sua defesa oral (ﬂs. 118/119), o defendente
inseriu aos autos as seguintes justiﬁcativas quanto ao indicativo de irregularidade em tela:
Em relação a esta irregularidade, informa o Justiﬁcante
que conforme a Relação de Restos a Pagar apresentada
em anexo, observar-se-á em destaque que OS SALDOS
FINANCEIROS DAS CONTAS BANCÁRIAS INFORMADAS
NÃO ESTAVAM COMPROMETIDOS COM OS RESPECTIVOS SALDOS DE EMPENHOS DOS RESTOS A PAGAR, conforme DEMONSTRATIVO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS
que anexamos aos autos.
Destaca-se que tais informações podem ser encontradas
na Prestação de Contas – Exercício 2014, comparando os
saldos das contas bancárias com a relação de restos a
pagar liquidados dentro da respectiva fonte de recurso,
conforme justiﬁcativas que passamos a apresentar:
CONTA BAN- BANCO
CÁRIA
624.021-4

104

SALDO EM R$ FONTE DE RE- VALORES UTICURSOS
LIZADOS NO
DÉFICIT
1.197.323,22 GESTÃO PLE- 1.192.441,60
NA – SUS

Observa-se na Listagem de Restos a Pagar (elemento
obrigatório da PCA), e no DEMONSTRATIVO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS, que há um valor de R$ 70.716,27
empenhado e vinculado à conta cuja fonte de recursos
é do SUS, porém trata-se de uma conta que pertence a

[...]

[..]
Conforme pode ser observado neste quadro, estas são
obrigações patronais do Programa de Vigilância Epidemiológica tendo em vista que se trata de FGTS, cujo credor é a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – FGTS.
Desta forma, o valor apurado de R$ 37.937,84, não pode ser custeado com fonte do SUS e sim com RECURSOS
PRÓPRIO do município.
[...]
Observa-se neste quadro que as despesas cujos credores referem-se à prestação de serviços de exames, só
podem ser custeadas com os recursos do PAB e jamais
com os recursos da Gestão Plena.
Diante destas informações e considerando que em conta bancária apurou-se um saldo de R$ 1.197.323,22, e as
despesas vinculadas a esta conta bancária, embora estejam empenhadas em Restos a Pagar, as mesmas não podem ser custeadas com recursos da Gestão Plena, comprova-se o SUPERAVIT no valor idêntico ao saldo ﬁnanceiro de R$ 1.197.323,22.
Registra-se, no entanto, que o Justiﬁcante utilizou deste
total a quantia de R$ 1.192.441,60, restando ainda para o exercício seguinte de 2015, um superávit no valor de
R$ 4.881,62.
www.tce.es.gov.br

C O N T A BANCO
BANCÁRIA
24.232-2
24.226-8

0833
0833

SALDO EM FONTE DE VA L O R E S
R$
RECURSOS U T I L I Z A DOS
NO
DÉFICIT
235.322,67 CRAS
361.072,27 IGD
574.774,10
596.394,94

Observa-se na Listagem de Restos a Pagar (elemento
obrigatório da PCA), e no DEMONSTRATIVO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS, que há um valor de R$ 34.915,55 devidamente empenhados e vinculados à conta cuja fonte
de recurso é o CRAS e o IGD.
[...]
Veriﬁcando o saldo bancário das respectivas contas apurou-se o valor de R$ 596.394,94 e consultando a listagem
de restos a pagar por fonte de recurso apurou-se um valor empenhado de R$ 34.915,55.
Ocorre que se faz necessário uma análise criteriosa das
despesas que estão empenhadas nesta Fonte, considerando que há duas despesas empenhadas que jamais
poderão ser pagas com esta fonte de recurso, conforme
justiﬁcativas apresentadas abaixo:
Nº Em- Data
penho

Unidade
Orçamentária
0003457 16/10/2012 002
–
FUNDO
MUNICIPAL
DE
AÇÃO SOCIAL

S u b F u n - Credor
ção
244 – Assistência
Comunitária

Sld Líq a Sld Emp a
Pagar
Pagar

A D E - R
$ R
$
NIR GO- 5.500,00 5.500,00
MES DE
MOURA

A primeira despesa a ser analisada trata-se de uma despesa empenhada para o credor ADENIR GOMES DE
MOURA, que se refere a SUPRIMENTO DE FUNDOS considerando que o mesmo ocupava, à época do empenho,
o cargo de Secretário Municipal de Assistência Social.
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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Informa o Justiﬁcante que tal despesa foi liquidada de
forma equivocada, uma vez que o mesmo deixou de
exercer o cargo em 31 de dezembro de 2012, o que impossibilita o pagamento de tal despesa, em conformidade com a legislação.
Tabela
A segunda despesa a ser analisada trata-se de uma despesa empenhada para o credor JL TEODORO – SUPERMERCADO VILA LANDINHA – ME. Registra que tal despesa no valor de R$ 10.639,93 foi empenhada na fonte errada, pois a mesma trata-se do Fundo Municipal
da Criança e Adolescente, e esta despesa jamais poderá ser custeada com fonte de recurso do Fundo de Assistência.
Feitas estas análises, é preciso então fazer as deduções
dos valores empenhados em Restos a Pagar que não podem ser custeados com a fonte de recurso do CRAS e o
IGD. Logo do valor de R$ 34.915,55, referente às despesas empenhadas em restos a pagar é preciso deduzir a
quantia de R$ 16.139,33, apurando-se então que as despesas empenhadas em restos a pagar totalizaram R$
18.776,32.

com base no Demonstrativo de Destinação de Recursos,
é possível comprovar a ocorrência do superávit, considerando que o déﬁcit no valor de R$ 1.752.697,11 (um
milhão, setecentos e cinquenta e dois mil, seiscentos
e noventa e sete reais e onze centavos), apurado pela
equipe técnica desta Egrégia corte de Contas, foi plenamente coberto pelo superávit de 1.767.215,70 (um milhão, setecentos e sessenta e sete mil, duzentos e quinze reais e setenta centavos).
Desta forma, entende o Justiﬁcante que tal irregularidade deve ser afastada considerando que o superávit apurado não estava comprometido com as despesas empenhadas em restos a pagar, conforme pode ser constatado no Demonstrativo de Destinação de Recursos que
anexamos aos autos.
Análise:

São Francisco não obteve superávit ﬁnanceiro no exercício de 2013, mas sim um déﬁcit ﬁnanceiro no elevado valor de R$ 5.393.724,39.
Vale frisar que o total dos valores mencionados na defesa
do gestor responsável, no montante de R$ 1.950.791,46,
além de não promoverem a elucidação dos fatos, estão
muito abaixo do déﬁcit ﬁnanceiro incorrido no exercício
de 2013.
Destarte, considerando que foram abertos créditos adicionais no montante de R$ 2.210.981,74, tendo como fonte de recursos o superávit ﬁnanceiro do exercício anterior, sendo que, na realidade, tal superávit não
ocorreu, mas sim, um déﬁcit ﬁnanceiro no valor de R$
5.393.724,39, logo, as justiﬁcativas prestadas pelo defendente não proporcionaram o afastamento da irregularidade em comento.

Em sua defesa, o defendente aponta saldos em contas
correntes que não estariam vinculados aos respectivos
restos a pagar inscritos, entendendo que, desta forma,
tais contas apresentariam superávit ﬁnanceiro e, assim,
os seus saldos poderiam ser utilizados para abertura de
créditos adicionais no exercício seguinte.

III.III. Ausência de medidas legais para a implementação do plano de amortização do déﬁcit técnico atuarial
do RPPS.

Registra-se, no entanto, que o Justiﬁcante utilizou deste total a quantia de R$ 574.774,10, restando ainda para o exercício seguinte de 2015, um superávit no valor de
R$ 2.845,22.

Ante as justiﬁcativas prestadas pelo defendente, observa-se que o mesmo trata os saldos bancários de determinadas contas como superávit ﬁnanceiro, entretanto,
para que se proceda à apuração do superávit ﬁnanceiro do ente, faz-se necessário confrontar o saldo contábil
do ativo ﬁnanceiro, o qual engloba todas as contas bancárias pertencentes ao Município, com o saldo do passivo ﬁnanceiro, o qual representa o total da dívida de curto prazo do ente.

Ora, de acordo com as justiﬁcativas aqui apresentadas e

Neste sentido, observa-se que o Município de Barra de

Em relação ao instituto da aposentadoria de previdência
própria, justiﬁcamos que em outubro de 2014 foi encaminhado o cálculo atuarial com sugestão de alteração na
alíquota de 11% para 15,58% e parcelamento pelo período de 35 anos da dívida do montante que o município tinha com o instituto em torno de 140 milhões de
reais acumulado ao longo dos anos pelos gestores anteriores a mim. Diante dessas sugestões, foi despachado
por mim para a procuradoria municipal tomar as devidas
providências, analisando o impacto da alteração da alí-

Diante destas informações e considerando que em conta
bancária apurou-se um saldo de R$ 596.394,94 e as despesas vinculadas a esta conta bancária, empenhadas em
Restos a Pagar totalizaram o valor de R$ 18.775,62, comprova-se o SUPERAVIT no valor de R$ 577.619,32.

www.tce.es.gov.br

Em sua defesa oral (ﬂs. 118/119), o defendente apresentou as seguintes justiﬁcativas quanto ao indicativo de irregularidade em tela:
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quota nas ﬁnanças e prováveis alterações no orçamento
de 2015. Mesmo diante da crise que se passava em nosso país, mantivemos o pagamento dos inativos e pensionistas em dia e cumprimos as outras obrigações legais
com o referido instituto.
Além da defesa oral apresentada, o defendente inseriu aos presentes autos justiﬁcativas em complemento
àquelas apresentadas em sua defesa oral (ﬂs. 128/138),
conforme transcrição que se segue:
Em relação a este item, informa o Justiﬁcante que no dia
02 de outubro de 2014 foi protocolado na Prefeitura Municipal, o Ofício de nº 101/2014, cuja cópia anexamos
aos autos, onde foi encaminhado a Avaliação Atuarial
2014, através do qual foi sugerido pelo Diretor Presidente do Instituto a alteração da Contribuição Patronal de
11% para 15,58%, considerando a ocorrência de Déﬁcit
Atuarial e consequente desequilíbrio ﬁnanceiro no Instituto de Previdência no valor de 138.701.895,60 (cento e
trinta e oito milhões, setecentos e um mil, oitocentos e
noventa e cinco reais e sessenta centavos).
Registra-se ainda que foi sugerido também a criação de
uma Lei com um plano de amortização do referido déﬁcit, com uma taxa de jutos de 6% ao ano por um período de 35 anos.
Diante destas sugestões, o Justiﬁcante despachou tal
Ofício para a Procuradoria Geral do Município tomar as
providências que se ﬁzerem necessárias, analisando o
impacto da alteração da alíquota nas ﬁnanças municipais e prováveis alterações no Orçamento Municipal para o exercício de 2015.
Não obstante, acerca da matriz de responsabilidades,
entende o justiﬁcante que a ele não poderia ser impu-

tado responsabilidade de maneira objetiva, considerando que o mesmo determinou que Procuradoria pudesse tomar as providências legais exigidas.
Destaca-se, porém, que tais providências demandavam
tempo e os documentos foram enviados no ﬁnal do exercício de 2014, mas mesmo, em meio à crise ﬁnanceira associada ao Decreto de Situação de Emergência em função da seca que assolou o Município no ano de 2014, os
repasses para o Instituto de Previdência foram feitos a
contento, mantendo-se assim o pagamento dos Inativos
e Pensionistas em dia e cumprindo as outras obrigações
legais para com o referido Instituto.
Análise:
A presente irregularidade fora apontada quando da elaboração do RTC 107/2016, peça integrante do Processo
de Prestação de Contas Anual do Município de Barra de
São Francisco – Processo TC 5568/2015, sendo que no
aludido relatório fora apurado que havia sido apresentado um plano de amortização do déﬁcit atuarial, no montante de R$ 138.701.895,60, com determinação de alíquotas para equilíbrio do Regime Próprio de Previdência Social.
Naquele relatório, fora atentado que o artigo 19 da Portaria MPS 403/2008 preceitua que o plano de amortização indicado no Parecer Atuarial somente será considerado implementado a partir do seu estabelecimento
em lei do ente federativo, como também fora informado
que em consulta ao sítio eletrônico da Câmara Municipal
de Barra de São Francisco não havia sido encontrada lei
comprovando a implementação do plano de amortização sugerido no DRAA, assim, ante a ausência de lei com
vistas ao equacionamento do déﬁcit atuarial, sugeriu-se
a citação do gestor responsável.
www.tce.es.gov.br

Desta feita, veriﬁca-se que através do RTC 107/2016 o
Auditor de Controle Externo – ACE subscritor deixou claro que as medidas visando à implementação do plano
de amortização do déﬁcit atuarial deveriam transcorrer em forma de lei, conforme preceitua a Portaria MPS
403/2008.
Neste Recurso de Reconsideração, inicialmente, o defendente apresentou declarações no sentido de terem sido realizados estudos e sugestões no intuito de alterar
a contribuição previdenciária do ente, implementar lei
com amortização de alíquotas pelo período de 35 anos
e criar um plano ﬁnanceiro de responsabilidade do ente
e outro plano de responsabilidade do Instituto de Previdência.
Em que pese às sugestões e demais justiﬁcativas prestadas pelo defendente, a análise técnica procedida pela SecexContas, a qual culminou na elaboração da MT
1355/2017, apresentou a seguinte conclusão:
[...] Da análise dos documentos e justiﬁcativas apresentados, depreende-se que não foram procedidas as medidas legais necessárias à implementação do plano de
amortização do déﬁcit técnico atuarial do RPPS, ou seja, foram realizados os estudos, porém, não foram estabelecidos em lei.
Cabe ressaltar que descumprimento do plano de amortização proposto no parecer técnico atuarial tem como
consequência o agravamento do desequilíbrio atuarial.
Assim, considerando que não foram apresentados documentos que comprovem as medidas tomadas pela administração municipal a ﬁm de que haja ﬁel cumprimento
a legislação previdenciária com vistas ao equacionamento do déﬁcit apontado na avaliação atuarial do RPPS, suSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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gere-se que seja mantido o indicativo de irregularidade.
Vê-se, portanto, que a questão relacionada à implementação do plano de amortização do déﬁcit atuarial por via
legal persistia quando da interposição do presente Recurso de Reconsideração.
Em face de sua defesa oral, o defendente inseriu aos autos justiﬁcativas e documentação similares àquelas anteriormente apresentadas, alegando, novamente, que
foram sugeridos diversos procedimentos no sentido de
solucionar a questão do déﬁcit atuarial, entretanto, não
houve menção quanto à implementação do plano de
amortização do aludido déﬁcit através de lei.
Quanto à imputação de responsabilidade, o defendente
alega que ele não poderia ter sido responsabilizado, haja vista que o mesmo determinou à Procuradoria que esta tomasse as providências legais exigidas, entretanto, a
iniciativa de lei para a implementação do déﬁcit caberia
ao próprio, Prefeito Municipal à época, não sendo possível responsabilizar terceiros por uma atribuição exclusiva do gestor municipal.
Destarte, considerando que não foram efetivadas medidas legais para a implementação do plano de amortização do déﬁcit atuarial do RPPS, visto que, conforme estabelece o artigo 19 da Portaria MPS 403/2008, tal implementação só será considerada a partir do seu estabelecimento em lei do ente federativo, portanto, a presente
irregularidade permanece.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espíri-

to Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1 Conhecer o presente recurso;
2 Dar provimento parcial ao recurso no sentido de afastar as inconsistências relativas à realização de despesas
com pessoal acima dos limites legais da Lei de Responsabilidade Fiscal (item 2.5 da ITC 3148/2016) e ao repasse de duodécimos à Câmara excedente ao limite constitucional (item 2.6 da ITC 3148/2016 – Processo TC
5568/2015);
3 Tendo em vista que restam inalteradas as demais irregularidades reconhecidas no Parecer Prévio TC 105/2016
Primeira Câmara abaixo transcritas, manter a recomendação ao Legislativo Municipal de Barra de São Francisco pela rejeição das contas do senhor Luciano Henrique
Sordine Pereira no exercício de 2014:
- Apuração de Déﬁcit Orçamentário e Financeiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas (item 4.1 do RT
107/2016 e item 2.1 da ITC 3148/2016);
- Abertura de Créditos Adicionais sem fonte suﬁciente
de recursos (item 4.2 do RT 107/2016) e item 2.2 da ITC
3148/2016);
- Ausência de medidas legais para a implementação do
plano de amortização do déﬁcit técnico atuarial do RPPS
(item 6.1 do RT 107/2016 e item 2.4 da ITC 3148/2016);
4 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsiderawww.tce.es.gov.br

ção impetrado por Luciano Henrique Sordine Pereira em
desfavor do Parecer Prévio nº 105/2016 proferido nos
autos do TC 5568/2015 visto às ﬂs. 143/163, onde a Primeira Câmara recomendeu a Rejeição das contas do Município de Barra de São Francisco no exercício de 2014,
sob a responsabilidade do Sr. Luciano Henrique Sordine
Pereira.
Na 18ª Sessão Ordinária do Plenário desta Corte de Contas, ocorrida no dia 19/06/2018, solicitei vista dos autos
após a apresentação do respeitável voto proferido pelo
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Na ocasião, o ilustre Conselheiro endossou as proposições da área técnica e do Ministério Público de Contas,
concluindo o seu voto pelo conhecimento do presente
Recurso e Provimento parcial, recomendando ao Legislativo a Rejeição das contas de Luciano Henrique Sordine
Pereira mantendo as seguintes irregularidades: (i) Apuração de déﬁcit Orçamentário e Financeiro evidenciando
desequilíbrio das contas públicas; (ii) Abertura de Créditos Adicionais sem fonte suﬁciente de recursos e (iii) Ausência de medidas legais para a implementação do plano de amortização do déﬁcit técnico atuarial do RPPS.
Visando analisar com maior profundidade os autos, pedi
vistas com que ora me manifesto.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
De início cumpre registrar que o eminente voto proferido pelo Relator acolheu o entendimento técnico e ministerial para afastar as seguintes irregularidades: (i) Realização de despesas com pessoal acima dos limites legais da LRF e (ii) Repasse de duodécimos à Câmara excede limite constitucional, que ora acompanho o entendimento.
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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Quanto às demais irregularidades que permanecem,
passo a manifestar:
Apuração de déﬁcit Orçamentário e Financeiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas:
Confrontando a Receita Arrecadada com a Despesa Orçamentária Executada, a unidade técnica apurou Déﬁcit
Orçamentário no valor de R$ 1.752.897,11 e analisando
o Balanço Patrimonial apurou déﬁcit ﬁnanceiro no valor
de R$ 7.621.125,45.
Registrou a equipe técnica que analisando o processo
TC 3358/2014 que tratou da PCA do exercício anterior
(2013) o Município de Barra de São Francisco não apurou superávit ﬁnanceiro.
Na peça recursal, o Recorrente informa que a cobertura para o déﬁcit apresentado decorre de um superávit ﬁnanceiro apurado nas contas bancárias do exercício de
2013 fazendo juntar documento referente ao Termo de
Veriﬁcação de Disponibilidade do Exercício de 2013.
Analisando os argumentos colacionados pelo Recorrente, informa a equipe técnica que a indicação de saldos ﬁnanceiros não comprovam a ocorrência de superávit ﬁnanceiro, sendo necessário analisar as obrigações registradas no Passivo Financeiro, segregadas por fontes de
recursos para veriﬁcar o resultado apurado em cada fonte vinculada.
Nesse contexto, analisando o Balanço Patrimonial na PCA
do exercício de 2013 o mesmo não apresentou o anexo
“Demonstrativo de Destinação de Recursos” impossibilitando comprovar as alegações do recurso, evidenciando,
ainda, um déﬁcit ﬁnanceiro de R$ 5.393.724,39.
Acrescenta a unidade técnica que o desequilíbrio das
contas ainda se manteve no exercício de 2015 confor-

me evidenciado nos autos do TC 4669/2016 – PCA/2015.

de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 1º, § 1º.

Em sede de defesa oral o Recorrente faz acostar outros
documentos no sentido de demonstrar a ocorrência de
superávit ﬁnanceiro, visando comprovar que o desequilíbrio ﬁnanceiro não ocorreu.

A Lei 4.320/64 em seu art. 48 assim determina:

A SecexRecursos analisando os documentos trazidos pelo Recorrente, informa, em síntese que as justiﬁcativas
apresentadas em defesa oral praticamente são as mesmas trazidas em sede recursal, entretanto fez acostar o
“Demonstrativo de Destinação de Recursos”, sendo que
após sua análise não restou evidenciada informações
que pudessem propiciar a elucidação dos fatos, sendo
que os valores ali indicados estão muito aquém do déﬁcit incorrido no exercício de 2014, bem como do suposto
superávit ﬁnanceiro.
Pois bem.
O superávit ﬁnanceiro, conceito trazido pela Lei
4.320/64, como uma das fontes de recursos para abertura de créditos adicionais, representa a diferença positiva entre o Ativo e o Passivo Financeiros evidenciados no
balanço patrimonial. O contrário, a diferença negativa, é
o déﬁcit ﬁnanceiro.
Assim, ao apurar superávit ﬁnanceiro (Ativo Financeiro –
Passivo Financeiro) signiﬁca que a unidade gestora possui capacidade de honrar o seu passivo ﬁnanceiro com
folga. Folga esta que poderá se utilizada para suplementar créditos orçamentários para o próximo exercício (43,
§ 1º, da Lei 4.320/64). Por óbvio, o déﬁcit ﬁnanceiro, indica que a unidade gestora não possui tal capacidade.
Tem-se então que, o déﬁcit ﬁnanceiro deve ser evitado,
sob pena de afronta ao disposto pela Lei 4.320/64 em
seu artigo 48, “b” e pela Lei Complementar nº. 101 – Lei
www.tce.es.gov.br

Art. 48 – A ﬁxação das cotas a que se refere o artigo anterior atenderá aos seguintes objetivos:
a)(omissis)
b) Manter, durante o exercício, na medida do possível, o
equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuﬁciências de tesouraria.
Por sua vez a LC nº 101 de 04/05/2000 estabeleceu:
Art. 1º, § 1º – A responsabilidade na gestão ﬁscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas [...]
Destaco que o percentual apresentado do déﬁcit ﬁnanceiro é de 1,75%, o que ao meu sentir, por si só, estou
convencido de que o indicador de déﬁcit ﬁnanceiro, isoladamente, não implica em desequilíbrio das contas, signiﬁcando irresponsabilidade na gestão ﬁscal.
Então como razão de decidir é razoável veriﬁcar quanto tempo (dias) da receita futura do município será comprometida pelo déﬁcit de R$ 1.752.897,11 apresentado
no exercício em análise:
Arrecadação Anual Consolidada
(-) Arrecadação o Instituto de
Previdência
Arrecadação Anual (a)
Média diária (a /365 dias)

99.097.587,21
(4.569.734,24)
94.527.852,97
258.980,41

Tem-se então que a média de arrecadação diária do município é de R$ 258.980,41. Desta forma, o déﬁcit apurado representa 6,7 dias da arrecadação do município no
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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exercício de 2014, o que a meu ver pode ser considerado inexpressivo.
Não obstante, convém ressaltar que conforme se denota
da análise da equipe técnica nos presentes autos, o que
se refere às Despesas com Pessoal, conclui-se que foram
observados e cumpridos os limites legal e prudencial estabelecidos na Lei Complementar 101/00. Assim também, constata-se que os valores transferidos pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, a título de duodécimo, estão de acordo com o percentual previsto na Constituição Federal.
Observo no Relatório Técnico nº 107/2016 constante dos
autos TC 5568/2015, que quanto à aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino, e
aplicação de recursos em ações e serviços públicos de
saúde, aponta o mesmo Relatório que o município cumpriu os limites constitucionais relacionados à educação
e à saúde.
Ante o exposto, adotando o princípio da razoabilidade,
voto para que a presente irregularidade possa ser tolerada.

tavam em contas bancárias e que não estavam comprometidos em despesas lançadas em restos à pagar, conforme pode ser observado nos Termos de Veriﬁcação de
Disponibilidade do Exercício de 2013.
Com efeito, a análise de contas contábeis, para ﬁns de
apuração de superávit ﬁnanceiro, não deve se restringir apenas à avaliação de saldo de contas bancárias, mas
também à qualidade de seus saldos.
A unidade técnica analisando os documentos acostados
aos autos esclarece que, de fato, havia existência de saldos ﬁnanceiros em algumas contas bancárias, porém,
por si só, não comprova a ocorrência de superávit ﬁnanceiro.
Entendo que, quando da apuração do superávit ﬁnanceiro, os auditores devem adotar técnicas que asseguram a
veriﬁcação da qualidade dos ativos ﬁnanceiros e exigibilidade dos passivos ﬁnanceiros, por meio de técnicas de
auditoria objetivando assegurar o cumprimento do princípio da prudência e minimizar erros que possam prejudicar o equilíbrio das contas públicas.

A equipe de auditoria analisando as fontes de recursos
utilizadas para a abertura de créditos adicionais, observou que foram abertas com base em superávit ﬁnanceiro
o valor de R$ 2.210.981,74, todavia conforme tabela 09
do Relatório Técnico Contábil constante do Processo TC
3358/2014 o Município não apresento superávit ﬁnanceiro e sim, um déﬁcit ﬁnanceiro.

Não visualizei nos presentes autos que foram empregadas técnicas de auditoria que me convencem a existência de déﬁcit ﬁnanceiro. Explico, a própria área técnica
desta corte de contas informa que se faz necessário o
confronto com as obrigações registradas no Passivo Financeiro, segregadas por fontes de recursos – que são
mecanismos que permitem a identiﬁcação da origem e
destinação dos recursos legalmente vinculados a órgão,
fundo ou despesa - para então veriﬁcar o resultado apurado em cada fonte vinculada.

Em sede de recurso aﬁrma o Recorrente que os créditos adicionais decorrem de saldos ﬁnanceiros que cons-

Nesse sentido, observo que a unidade técnica não propiciou melhor análise acerca da apuração ou não do ale-

Abertura de Créditos Adicionais sem fonte suﬁciente de
recursos:

www.tce.es.gov.br

gado superávit ﬁnanceiro, limitando-se a informar o que
constou na Tabela 09 do RTC 178/2015 constante dos autos TC 3358/2014.
Contudo, ressaltando que constam documentos comprovando a existência de saldo positivo em algumas contas, entendo que o papel do julgador deve ser o de promover a prestação de uma tutela jurisdicional adequada, respondendo de forma justa, qualiﬁcada e efetiva às
demandas em trâmite, não se perfazendo em um mero
espectador.
Deve haver a busca da clareza dos fatos para que o Direito possa ser declarado de forma equânime e eﬁcaz.
Os princípios processuais devem ser a todo o momento,
harmonizados aos casos postos em causa.
Nessa toada, veriﬁcando a necessidade de se observar e
buscar a verdade dos fatos, não me convenci que restou
evidenciado nos autos, ausência de recursos para abertura de crédito adicional.
Ausência de medidas legais para a implementação do
plano de amortização do déﬁcit técnico atuarial do
RPPS.
A Equipe de Auditoria analisando o Demonstrativo do
Resultado de Avaliação Atuarial do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Barra de São Francisco constante do Processo TC 5459/2015 e constante no
portal do MTPS, observou a apuração de déﬁcit atuarial.
Diante desta constatação analisando os processos TC
5459/2015 e TC 5568/2015 – que tratam especiﬁcamente da matéria ora ventilada – não observou legislação
comprovando a implementação do plano de amortização do déﬁcit previdenciário.
Aduz o Recorrente que as administrações anteriores deiSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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xaram um déﬁcit elevado no Regime Próprio de Previdência e diante do montante e necessidade de medidas
de recuperação, necessita de elaboração de plano com
proﬁssionais capacitados e tempo para solucionar a pendência.
Informa que, visando atender a necessidade de regularizar o déﬁcit previdenciário, encaminhou ofício ao Secretário de Políticas da Previdência Social em setembro de
2015, encaminhando documentos para que fosse ﬁrmado o Termo de Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério da Previdência Social/INSS, visando a compensação previdenciária.
Esclarece que no exercício de 2015 foram adotados trâmites para a avaliação atuarial, culminando com a sugestão de implementação de uma lei com amortização por
alíquotas pelo período remanescente de 35 anos, além
de uma sugestão de Segregação de Massa criando um
Plano Financeiro de responsabilidade do ente e outro
Plano Previdenciário de responsabilidade do Instituto,
sendo necessária a autorização expressa do Ministério
da Previdência.
No entanto, diante de crise econômica não pode ser implementada as sugestões acima delineadas, fazendo opção por cumprir o calendário de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.

Avaliação Atuarial, visto às ﬂs. 41/77, culminando com o
Acordo de Cooperação Técnico visando à operacionalização de compensação tributária ﬁrmado com o MPS em
janeiro de 2016.
Embora não tenha ocorrido elaboração de legislação para a implementação do plano de amortização do déﬁcit
técnico atuarial do RPPS visualizo que o Recorrente visou
medidas buscando regularizar a situação, esclarecendo
que diante da situação vivenciada pelo Município não foi
possível atender as sugestões inicialmente ventiladas, o
que entendo por relevar a presente irregularidade por
considerar, neste caso concreto, que houve medidas prévias visando minimizar o déﬁcit previdenciário.
Lado outro, não se pode esquecer que, segundo o art.
40, caput, da Constituição Federal, o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial é um princípio basilar para os regimes de
previdência dos servidores públicos e também um pilar
de sustentabilidade da gestão ﬁscal responsável, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal em seu art. 69 c/c
art. 1º, visto que o contrário dele pode comprometer as
ﬁnanças públicas no médio e longo prazo, o que requer
ação por parte do Ente.

de deliberação que submeto à consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas, em:
CONHECER do presente recurso por restarem presentes os requisitos do artigo 164 da Lei Complementar nº
621/2012, como também sua tempestividade;
DAR PROVIMENTO TOTAL quanto ao mérito para o ﬁm
de reformular o Parecer Prévio 105/2016 recomendando
ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS
das contas do senhor LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA, Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, no
exercício de 2014, nos termos do art. 80, II, da Lei Complementar n.º 621/2012 c/c o art. 132, inciso II, do Regimento Interno.
Determinar ao atual gestor do Município de Barra de
São Francisco para que informe na próxima Prestação de
Contas Anual as providências legais adotadas para implementação do plano de amortização do déﬁcit técnico
atuarial do RPPS.
REMETER os presentes autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas, nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;

Por ﬁm, comenta que em janeiro de 2016 foi publicado no DOU o resumo do Acordo de Cooperação Técnica ﬁrmado com o MPS referente ao Processo nº
44000.006517/2010-68.

Assim, considerando, que já existe um plano de amortização do déﬁcit atuarial imperioso que o executivo promova sua implementação por lei, desta forma, impende
determinar ao atual Prefeito do Município de Barra de
São Francisco para que informe na próxima Prestação de
Contas Anual as providências legais adotadas para implementação do plano de amortização do déﬁcit técnico
atuarial do RPPS.

Consoante se depreende dos autos, o Recorrente ciente
do déﬁcit previdenciário junto ao Regime Próprio de Previdência, promoveu a contratação de empresa visando a

Ante o exposto, com vênias ao eminente Relator divergindo parcialmente do entendimento exarado VOTO no
sentido de que este Plenário aprove a seguinte proposta

1. PARECER PRÉVIO TC-072/2018 – PLENÁRIO
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DAR ciência aos interessados;
ARQUIVAR após trânsito em Julgado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do EspíriSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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to Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas, em:

Plenário.

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

4. Especiﬁcação do quórum:

UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari

1.1. Conhecer o presente recurso;

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

Relator: Domingos Augusto Taufner

1.2. Dar provimento parcial ao recurso no sentido de
afastar as inconsistências relativas à realização de despesas com pessoal acima dos limites legais da Lei de Responsabilidade Fiscal (item 2.5 da ITC 3148/2016) e ao
repasse de duodécimos à Câmara excedente ao limite
constitucional (item 2.6 da ITC 3148/2016 – Processo TC
5568/2015);
1.3. Tendo em vista que restam inalteradas as demais
irregularidades reconhecidas no Parecer Prévio TC
105/2016 Primeira Câmara abaixo transcritas, manter a
recomendação ao Legislativo Municipal de Barra de São
Francisco pela rejeição das contas do senhor Luciano
Henrique Sordine Pereira no exercício de 2014:
- Apuração de Déﬁcit Orçamentário e Financeiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas (item 4.1 do RT
107/2016 e item 2.1 da ITC 3148/2016);
- Abertura de Créditos Adicionais sem fonte suﬁciente
de recursos (item 4.2 do RT 107/2016) e item 2.2 da ITC
3148/2016);
- Ausência de medidas legais para a implementação do
plano de amortização do déﬁcit técnico atuarial do RPPS
(item 6.1 do RT 107/2016 e item 2.4 da ITC 3148/2016);
1.4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Por maioria. Nos termos do voto do relator. Vencido o
conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, que votou por
dar provimento e emitir Parecer Prévio pela aprovação
com ressalva.
3. Data da Sessão: 07/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária do

4.2. Conselheiros em substituição: Joao Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 23/10/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição
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Recorrente: ORLY GOMES DA SILVA
Procuradores: JOCILENE APARECIDA POLI (OAB: 16597ES), MARCOS PAULO GOMES DIAS (OAB: 15044-ES), OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY (OAB: 27952-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI - EM FACE DO PARECER PRÉVIO
TC 144/2017– CONHECER – DAR PROVIMENTO PARCIAL
– RECOMENDAR APROVAÇÃO COM RESSALVA – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Orly Gomes da Silva – Prefeito Municipal de
Guarapari, em face do Parecer Prévio TC 144/2017 (Processo TC 5517/2015), que recomendou a rejeição das
contas da Prefeitura Municipal de Guarapari, no exercício de 2014, sob a responsabilidade do ora Recorrente.
Como indicado pelo Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC através de Instrução Técnica de
Recurso 164/2018-7, o presente recurso foi considerado
tempestivo e apto ao conhecimento por ter atendido aos
requisitos de admissibilidade. Ao ﬁnal, opinou pelo conhecimento e não provimento ao recurso.
O Ministério Público de Contas manifestou-se mediante
Parecer n° 2424/2018-4, da lavra do Procurador Especial
de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuindo
aos argumentos fáticos e jurídicos apresentados na ITR
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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164/2018-7.
Cabe destacar que o Recorrente apresentou pedido de
sustentação oral a ser realizado por seus patronos.
É o sucinto relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Com relação ao cabimento do presente recurso, encontra amparo no artigo 164 da Lei Complementar Estadual n° 621/2012. Ademais, foi veriﬁcada sua tempestividade e o atendimento aos requisitos de admissibilidade, tendo o Recorrente legitimidade e interesse para interposição.
O Recorrente, Sr. Orly Gomes da Silva, busca a reforma
do Parecer Prévio TC 144/2017 proferido pelo Plenário
deste Tribunal, cuja parte dispositiva tem o seguinte teor:
“[...]
Parecer Prévio
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara
Municipal de Guarapari a REJEIÇÃO DAS CONTAS de responsabilidade do Sr. Orly Gomes da Silva, Prefeito Municipal, exercício de 2014, com fulcro no art. 80, inciso III,
da Lei Complementar 621/2012, c/c o art. 132, inciso III
do Regimento Interno.
1.2. DETERMINAR ao atual responsável pelas contas municipais que divulgue amplamente, inclusive por meios
eletrônicos de acesso ao público, a prestação de contas
relativa ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respecti-

vo Parecer Prévio, na forma inscrita no art. 48 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
1.3. DETERMINAR ao Chefe do Poder Executivo que tome providências no sentido de que a elaboração dos
projetos de leis do planejamento municipal se realize em
consonância com os arts. 167 e 165, § 8º, da Constituição da República;
ARQUIVAR, após transito em julgado e expedido o Parecer Prévio.”
O voto que ensejou a emissão de parecer prévio pela rejeição das contas, proferido pelo Conselheiro João Luiz
Cotta Lovatti, manteve três irregularidades que passo a
analisá-las detidamente.
Balanço Orçamentário Consolidado apresenta a previsão orçamentária inicial e a previsão orçamentária atualizada da Receita e da Despesa Divergentes da LOA e do
Balancete Analítico Consolidado da Despesa Orçamentária do Município (item 4.1.5 do RT 281/2016 e 2.5 da ITC
3743/2016-1);
Conforme apontado pelo Corpo Técnico desta Corte,
houve uma divergência de R$ 2.273.095,78 (dois milhões, duzentos e setenta e três mil, noventa e cinco reais e setenta e oito centavos) entre a previsão orçamentária inicial da Receita apresentada na LOA, no Balancete Consolidado da Execução Orçamentária da Receita
(BALEXO 02) e no Balanço Orçamentário Consolidado do
Município (BALORC).
Constataram-se, ainda, divergências de R$ 9.392.000,00
(nove milhões, trezentos e noventa e dois mil reais) na
previsão orçamentária inicial e de R$ 9.754.712,00 (nove
milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e doze reais) na previsão orçamentária atualizada da
www.tce.es.gov.br

Despesa, apresentadas na LOA e Balancete Consolidado
da Execução Orçamentária da Despesa (BALEXO 01), em
confronto com as apresentadas no Balanço Orçamentário Consolidado do Município (BALORC).
Por sua vez, assevera o Recorrente ter a Lei Municipal nº 3.670/2013 aprovado o orçamento do Município de Guarapari/ES relativo ao exercício de 2014, com
a receita prevista e a despesa autorizada no valor de R$
297.435.300,00 (duzentos e noventa e sete milhões e
quatrocentos e trinta e cinco mil e trezentos reais).
A despeito da receita prevista na LOA, como mencionado, alega o Recorrente ter ocorrido cadastramento incorreto no sistema no montante de R$ 2.273.095,78 a maior
em relação à autorizada, como evidenciado na Receita
Patrimonial.
No tocante à receita arrecadada líquida de R$
262.821.018,21, que restou a menor em relação à prevista cadastrada, aduz o Recorrente ser a receita uma estimativa de arrecadação, não havendo obrigatoriedade
de submeter ao Poder Legislativo para autorização de arrecadação.
Quanto à despesa orçamentária, aﬁrma que:
“A despesa orçamentária ﬁxada na LOA/2014 foi de R$
297.435.300,00 e o valor está compatível com o valor total cadastrado no sistema.
No entanto ao comparar o valor autorizado por grupos
de despesa com o cadastrado no sistema, observamos
que houve um desmembramento de valor entres as rubricas, sendo que foi aumentado as despesas do grupo de despesas com Pessoal e Encargos Sociais em R$
9.000,00, Investimentos em R$ 1.340.000,00 e Reserva
de Contingência ao RPPS em R$ 7.896.000,00, totalizanSegunda-feira, 29 de outubro de 2018

24

ATOS DO PLENÁRIO

do R$ 9.245.000,00 e, reduzido as despesas com Outras
Despesas Correntes em R$ 1.351.000,00 e Despesas Correntes Intraorçamentárias em R$ 7.894.000,00, totalizando R$ 9.245.000,00, mantendo o equilíbrio orçamentário de implantação do valor autorizado na LOA .
[...]
Em relação a divergência apontada pela área técnica de
R$ 9.754.712,00 (nove milhões, setecentos e cinquenta
e quatro mil, setecentos e doze reais) entre a previsão
orçamentária atualizada da despesa quando comparada
com o Balancete Consolidado da Execução Orçamentária
da Despesa (BALEXO 01), em confronto com as apresentadas no Balanço Orçamentário Consolidado do Município (BALORC) não veriﬁcamos esse valor, tendo em vista
que a diferença entre a despesa ﬁxada na LOA e o valor
da dotação atualizada é referente a abertura de créditos
adicionais no exercício e que foi Créditos Suplementares de R$ 119.328.915,02 e Especial de R$ 9.327.202,13
e redução orçamentária de R$ 107.252.222,29, resultando na dotação atualizada de R$ 318.839.194,86, conforme quadro 05.”
Pois bem. No que tange à alegação do Recorrente de
que a despesa orçamentária ﬁxada no valor de R$
297.435.300,00 estaria compatível com o valor total cadastrado no sistema de contabilidade, não há como ser
acolhida, considerando que o Balanço Orçamentário
(BALORC) evidencia uma previsão inicial de despesa orçamentária no montante de R$ 288.043.300,00 divergindo em R$ 9.392.000,00 da despesa ﬁxada na LOA. Ademais, a despesa autorizada atualizada no BALORC está a
menor em R$ 9.754.712,00 quando comparado a despesa atualizada no BALEXO.
No que se refere à diferença entre a receita prevista

aprovada na LOA e a receita prevista inicial evidenciada
no Balanço Orçamentário Consolidado, ainda que o Recorrente tenha reconhecido o apontamento, permanece a divergência e a incompatibilidade entre os registros
contábeis e a autorização legal contida na LOA, não havendo documentação que viabilizasse o esclarecimento
da presente irregularidade.
Todavia, embora persistam as referidas divergências contábeis, que poderiam ocasionar diﬁculdade para o controle do planejamento e da execução orçamentária do
Município, entendo que elas, no presente caso, não
comprometeram a execução orçamentária, ao ponto de
macular a contas do gestor, pelas razões que passo a fundamentar.
É importante registrar que estamos apreciando “Contas
de Governo”, cujo o foco é averiguar a atuação governamental do Chefe do Executivo, analisando a situação ﬁnanceira, orçamentária e patrimonial do ente ao ﬁnal do
exercício ﬁnanceiro, bem como veriﬁcar o respeito aos
limites na execução dos orçamentos públicos, o cumprimento dos programas previstos na LOA, o resultado das
políticas públicas e respeito a transparência.
Nesse tocante, merece destaque as palavras de José de
Ribamar Caldas Furtado:
“Tratando-se de exame de contas de governo, o que deve ser focalizado não são os atos administrativos vistos
isoladamente, mas a conduta do administrador no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas
na concepção das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA),
que foram propostas pelo Poder Executivo e recebidos,
avaliadas e aprovadas, com ou sem alterações, pelo Legislativo. Aqui perdem importância as formalidades lewww.tce.es.gov.br

gais em favor do exame da eﬁcácia, eﬁciência e efetividade das ações governamentais. Importa a avaliação do
desempenho do Chefe do Executivo, que se reﬂete no
resultado da gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial.” (grifei)
Sob esses aspectos, em análise do processo de Prestação
de Contas, veriﬁquei no Relatório Técnico 0281/2016,
que o município de Guarapari, no exercício de 2014, cumpriu com a determinação do art. 60, inciso XII, da ADCT
e art. 22, “caput”, da Lei n° 11.494/2007, considerando
que aplicou 76,85% das transferências de recursos do
FUNDEB na remuneração dos proﬁssionais do magistério da educação básica. Também aplicou 25,88% das receitas de impostos e transferências constitucionais na
manutenção e desenvolvimento do ensino, em atenção
aos artigos 212, “caput”, da CF/88; 22,65% de despesas
próprias em ações e serviços públicos de saúde, atendendo, portanto, o disposto no artigo 77, inciso III, do
ADCT; e, também, no que se refere à despesa total de
pessoal, em relação à receita corrente líquida apurada
para o exercício, foi de 48,12%, não ultrapassando os limites prudencial e máximo previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Também notei que o resultado da execução orçamentária evidenciou um superávit orçamentário e a execução
ﬁnanceira resultou em saldo superavitário para o exercício seguinte. Quanto ao resultado patrimonial também
foi positivo e a dívida consolidada líquida do município
no ﬁnal do exercício de 2014 representou 0% da receita
corrente líquida.
No caso da irregularidade em tela, há divergência em
demonstrativos contábeis referentes a receita e despesa previstas que não foram saneadas e demonstram a
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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ocorrência de falhas formais de lançamento contábil e
não na atuação governamental, ressaltando que as referidas falhas não comprometeram a execução do orçamento que mostrou-se positivo, evidenciando um superávit orçamentário de R$55.978.373,34 (cinquenta e cinco milhões, novecentos e setenta e oito mil, trezentos e
setenta e três reais e trinta e quatro centavos).
Diante desses resultados, embora tenha sido constatado
divergências contábeis, sendo algumas saneadas e outras não, tais divergências não tem, por si só, o condão
de macular as contas de governo do município de Guarapari no exercício de 2014, pois representam falhas formais de lançamentos contábeis e não comprometeram
a atuação governamental, razão pela qual divirjo do opinamento técnico e mantenho a irregularidade no campo da ressalva.
Balanço Patrimonial Consolidado do Município de Guarapari, exercício de 2014, apresentado com estrutura incompleta (item 6.1.1 do RT 281/2016 e 2.6 da ITC
3743/2016-1);
Nos termos do Relatório Técnico 281/2016-7, não foram
demonstrados no Balanço Patrimonial Consolidado do
Município de Guarapari os itens:
Os ativos e passivos ﬁnanceiros e permanentes e o saldo patrimonial pelos seus valores totais, ou detalhados;
O quadro referente às compensações, incluídos os atos
potenciais do ativo e do passivo que possam, imediata
ou indiretamente, vir a afetar o patrimônio; e
O demonstrativo do Superávit/Déﬁcit anexo ao Balanço
Patrimonial Consolidado do Município de Guarapari, demonstrando destinação de recursos (DR) ou fonte de recursos (FR), que identiﬁca se os recursos são vinculados

ou não e, no caso dos vinculados, indica a sua ﬁnalidade.
Esclarece o Recorrente que de fato o BALPAT enviado na
PCA estaria incorreto, razão pela qual envia novo arquivo, que segundo ele, evidenciaria o valor do Ativo e o
Passivo Financeiro, bem como o valor do Ativo Permanentes e Passivo Permanente e o Saldo Patrimonial, e
também, demonstraria o quadro relativo às compensações, incluídos os atos potenciais do ativo e do passivo
que poderiam imediata ou indiretamente afetar o patrimônio.
Além disso, encaminha o Demonstrativo do Superávit/
Déﬁcit apurado no Balanço Patrimonial Consolidado do
Município de Guarapari, do exercício de 2014, demonstrando a destinação de recursos e o valor por fonte de
recursos Ordinário de R$ 21.883.551,38 e Vinculado de
R$ 105.976.814,43.
Após análise da documentação acostada aos autos, entendeu o Corpo Técnico que os saldos evidenciados no
Balanço Patrimonial Consolidado se conciliam com os
valores justiﬁcados pelo Recorrente, entretanto, tal conciliação não é suﬁciente para sanear a irregularidade,
haja vista a intempestividade da disponibilização à informação. Além disso, os Balanços Patrimoniais (recurso e
citação) apresentam saldos divergentes dos saldos contábeis espelhados no Balanço Patrimonial 2014 encaminhado em sede de PCA, indicando a substituição das demonstrações contábeis de exercício já encerrado, o que
não pode ocorrer, pois todas as transações no Setor Público devem ser reconhecidas e registradas no momento
em que ocorrerem.
Assiste razão a área técnica, pois os Balanços Patrimoniais acostados apresentam saldos divergentes dos saldos contábeis espelhados no Balanço Patrimonial 2014
www.tce.es.gov.br

encaminhado em sede de PCA. Quanto ao Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit apurado no Balanço Patrimonial Consolidado que foi apresentado, não há como ser
considerado diante da indicação de ser referente a outro município.
De toda sorte, o gestor, mesmo que intempestivamente,
apresentou os referidos demonstrativos com todas as informações necessárias para análise da capacidade de liquidez do ente, de forma a se veriﬁcar o resultado econômico, ﬁnanceiro e patrimonial do exercício.
No que se refere a ausência do Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit, deve-se registrar que a informação extraída do aludido documento consiste em evidenciar se há
superávit ou déﬁcit ﬁnanceiro, considerando as vinculações existentes no erário, possibilitando a abertura de
créditos adicionais de forma individualizada no exercício seguinte, nos moldes estabelecidos no art. 8º e 50
da LRF.
Analisando as contas apresentadas em 2015, processo
TC 3745/2016, restou consignado no RT 0091/2016 que
foi deixado um superávit de R$ 9.064.109,62 no exercício
de 2014, para ser utilizado em 2015 como saldo de exercício anterior para abertura de créditos adicionais.
Nesse diapasão, entendo que a informação esperada no
documento faltante teria efetiva utilidade no exercício
seguinte, para abertura de créditos adicionais, não reﬂetindo no resultado orçamentário, ﬁnanceiro e patrimonial do exercício em análise, razão pela qual, divergindo do posicionamento da Equipe Técnica desta Corte de
Contas, entendo que deve ser considerada como irregularidade formal, ensejando apenas ressalva.
Transferências de recursos ao Poder Legislativo acima do
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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limite constitucional (item 9.1.1 do RT 281/2016 e 2.7 da
ITC 3743/2016-1).
O Relatório Técnico 281/2016-7 apontou o descumprimento do limite constitucional de transferências ao Poder Legislativo de Guarapari, tendo havido um excesso
da ordem de R$ 29.897,50.

ma de 0,03%. Soma-se a isto, o fato de que o Legislativo
procedeu com a devolução dos valores, o que evidencia
que as medidas para regularizar a repasse indevido foram tomadas e tais fatos restam comprovados no Processo de Prestação de Contas do exercício subsequente
ao em análise.

Aﬁrma o Recorrente que ao comparar o valor de R$
7.951.249,34 devido de duodécimo à Câmara, com o valor repassado de R$ 7.981.146,84, concluiu que foi repassado acima do limite constitucional o valor de R$
29.897,50.

Tais razões mostram-se suﬁciente para formar meu convencimento de que fere os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, recomendar rejeição das contas
face a baixa materialidade da irregularidade, em especial
por já ter sido reparada.

Argumentou ainda que a Câmara Municipal teria efetuado a devolução de recursos à Prefeitura em 31/12/2015,
através de depósito na conta de banco NR 6633 – BANESTES S/A no montante de R$ 50.000,00, conforme razão da conta de receita NR 104 – Outras Restituições
(1.9.2.2.99.00), e que esse valor deveria ter sido contabilizado na conta de Variação Patrimonial Diminutiva/Devolução de Repasse de Duodécimo, extraorçamentário.

A respeito do princípio da razoabilidade, válido transcrever as palavras de Hely Lopes Meirelles:

Entendeu a Unidade Técnica que não restou comprovada
a devolução sustentada pelo Recorrente e mesmo que a
Câmara Municipal de Guarapari tenha devolvido recursos à Prefeitura em razão de transferências de duodécimos repassados pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo acima do limite constitucional, tal fato não tem o condão de modiﬁcar o resultado do julgamento deste Tribunal.
Em que pese o posicionamento apresentado pelo corpo
técnico, observo que o valor máximo a ser repassado ao
legislativo deveria corresponder a 6% da Receita tributária e de transferências, contudo correspondeu a 6,03%,
ou seja, o valor a maior representa uma diferença míni-

“Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última análise, objetiva aferir a
compatibilidade entre os meios e os ﬁns, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da
Administração pública (...)”.
No caso em análise, penso que a rejeição das contas seria medida demasiada, ferindo o princípio da proporcionalidade. Isso porque, apesar da natureza jurídica ser de
parecer e não de sanção, não se pode olvidar que as consequências sociais são de punição, podendo, inclusive,
se for o caso, resultar em inelegibilidade, a ser declarada
pela Justiça Eleitoral.
Pelo exposto, divergindo dos argumentos delineados na
Instrução Técnica de Recurso 164/2018-7, entendo pela manutenção da presente irregularidade, mas tão somente no campo da ressalva, considerando a peculiaridade do caso concreto.
Diante de todo o exposto, divergindo da manifestação
da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas,
www.tce.es.gov.br

VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 CONHECER do presente Recurso de Reconsideração,
com fulcro no artigo 162, 2º da Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 397, IV do Regimento Interno desta Corte;
1.2 No mérito, dar PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
de Reconsideração, a ﬁm de reformar o Parecer Prévio
00144/2017, no sentido de:
1.2.1 Manter as irregularidades descritas na Instrução
Técnica Conclusiva ITC 3743/2016, sem condão de macular as contas, mas apenas ensejando ressalvas.
1.2.2 Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas
do Prefeitura Municipal de Guarapari, relativas ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Orly Gomes
da Silva, nos termos do art. 80, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012
1.3 DETERMINAR ao atual Chefe do Poder Executivo Municipal e a quem lhe suceder:
1.3.1 divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo Parecer
Prévio, na forma do art. 48 da LRF12
1.3.2 adote providências no sentido de que a elaboração
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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dos projetos de leis do planejamento municipal se realize em consonância com os arts. 167 e 165, § 8º, da Constituição da República;

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

1.4 Dar ciência aos interessados;
1.5 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Por maioria. Vencido parcialmente o conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti, que votou por conhecer,
dar provimento parcial e manter a rejeição.
3. Data da Sessão: 07/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiro em substituição: Joao Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 23/10/2018

PARECER PRÉVIO TC-075/2018 – PLENÁRIO
Processos: 12344/2015-1, 01851/2012-7
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMNV - Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Recorrente: WILSON LUIZ VENTURIM
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO PARECER
PRÉVIO TC 047/2015 – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO – MANTER REJEIÇÃO DAS CONTAS - DAR CIÊNCIA –
ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor Wilson Luiz Venturim, Prefeito Municipal
de Nova Venécia, no exercício de 2011, em face do Parecer Prévio TC- 047/2015, prolatado nos autos do Processo TC 1851/2012 (ﬂs. 1531/1544), que ora se transcreve:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC1851/2012, RESOLVEM os Srs. Conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia primeiro de julho de dois
mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Recomendar à Câmara Municipal de Nova Venécia a
rejeição da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, referente ao exercício de 2011,
PARECER PRÉVIO TC-047/2015 sob a responsabilidade
do Sr. Wilson Luiz Venturim, Prefeito Municipal, tendo
www.tce.es.gov.br

em vista a manutenção das seguintes irregularidades:
1.1. Despesa com pessoal – exercício 2009 – descumprimento do prazo de retorno ao limite legal (item 3.4.1, da
RTC 257/2012; item II, IV da ICC 68/2013), por infringência da alínea b, inciso III, do artigo 20, 22, 23 e 66 da Lei
Complementar 101/2000;
1.2. Aplicação deﬁcitária na manutenção e desenvolvimento do ensino (item 3.5.2 do RTC 257/12; item II, V da
ICC 68/2013), por infringência ao artigo 212, da Constituição Federal;
2. Formar autos apartados, nos moldes do artigo 134, III,
e § 2º do Regimento Interno, para que se responsabilize, pessoalmente, o Prefeito Municipal de Nova Venécia,
pelo descumprimento do disposto no artigo 5°, inciso IV,
§§ 1° e 2° da Lei n. 10.028/00, consoante apontamento
descrito no item 3.4.1 da RTC;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Submetidos os autos à área técnica, a Secretaria de Controle Externo de Recursos, por meio da Instrução Técnica de Recurso 00010/2017-1, analisou as condições de
admissibilidade do recurso e constatou que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual, o que
torna o presente recurso CABÍVEL e no mérito sugere o
não provimento.
Por sua vez, o douto Ministério Público de Contas manifesta-se pelo CONHECIMENTO do recurso, nos termos
dos arts. 152, inciso I, e 164 da LC 621/12, e, no mérito,
seja totalmente DESPROVIDO para manter in totum os
termos do Parecer Prévio TC- 047/2015.
É o relatório.
Compulsando os autos, veriﬁco que a análise acerca dos
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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pressupostos recursais, especialmente em relação às
condições de admissibilidade, foi efetivamente realizada
pela Área Técnica, tornando-se despiciendas acrescentar
outras considerações ou até mesmo fundamentações
doutrinárias e jurisprudências para formação de juízo.
Veriﬁca-se que os argumentos lançados pelo recorrente
dizem respeito à matéria exclusivamente contábil, motivo pelo qual as razões recursais foram devidamente
apreciadas pela Secex Contas, por meio de Manifestação
Técnica 83/2017-9, de ﬂs. 20/28, à qual se reporta e cuja
proposta de encaminhamento transcreve:
Ante o exposto, considerando o fato de o responsável
não ter apresentado nenhum argumento novo ou documento que pudesse alterar os valores apurados pela
equipe técnica desta Corte, tal reclamação indica mero
inconformismo com a forma de apuração adotada para
constatação descumprimento aos arts. 20, alínea b, inciso III, 22, 23 e 66 da LC 101/2000, bem como ao art. 212
da Constituição Federal.
Portanto, subsistem as duas irregularidades: despesa
com pessoal do exercício de 2009 - descumprimento do
prazo de retorno ao limite legal e aplicação deﬁcitária
em manutenção e desenvolvimento do ensino.
Assim, Propõe-se: a) Encaminhar os autos à Secex Recursos para que promova os impulsos seguintes.
Assim, conclui-se que foram mantidos os seguintes pontos ensejadores de máculas nas contas: No primeiro, o
município descumpriu o prazo de retorno ao limite legal
das despesas com pessoal do exercício em 2009, ﬁndo
no primeiro quadrimestre de 2011. No segundo, o município descumpriu o art. 212 da Constituição da República, aplicando apenas 22,94% da receita base de cálculo

em manutenção e desenvolvimento do ensino, índice este deﬁcitário em 2,06%.
Diante dessas considerações, opina a área técnica, quanto ao mérito, pelo Não Provimento do presente Recurso
de Reconsideração, mantendo-se integralmente os termos da Manifestação Técnica 83/2017-9, ﬂs. 20/28, exarada pela Secretaria de Controle Externo de Contas.
Nesse passo, corroboro o entendimento da Área Técnica e do douto Ministério Público de Contas no sentido
de conhecer do recurso ora interposto, e, no mérito, seja
desprovido para manter in totum os termos do Parecer
Prévio TC- 047/2015.
Ante o exposto, 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. PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas, em:
1.1 CONHECER o presente Recurso de Reconsideração,
e, no mérito seja desprovido para manter in totum os
termos do Parecer Prévio TC- 047/2015.
1.2 Dar CIÊNCIA ao Recorrente do teor da decisão tomada por este Tribunal.
1.3 Transitado em julgado, arquivem-se os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária do
Plenário.
www.tce.es.gov.br

4. Especiﬁcação do quórum:
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.
4.2. Conselheiros em substituição: Joao Luiz Cotta Lovatti (relator).
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 FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

PARECER PRÉVIO TC-076/2018 – PLENÁRIO
Processos: 07562/2017-9, 04388/2016-4, 12870/20157, 03249/2015-1, 01406/2015-5
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018

29

ATOS DO PLENÁRIO

Recorrente: AMADEU BOROTO
Procuradores: CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE
(OAB: 12401-ES), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO
(CPF: 004.860.937-43)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO PARECER
PRÉVIO TC-055/2017 – CONHECER – NÃO CONHECER
PRELIMINARES - DAR PROVIMENTO PARCIAL – MANTER
REJEIÇÃO DAS CONTAS – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor Amadeu Boroto, ex-Prefeito Municipal
de São Mateus, em face do Parecer Prévio TC-055/2017
– Plenário, proferido nos autos TC-4388/2016, nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC4388/2016, RESOLVEM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e sete de junho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator,
conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Manter as seguintes irregularidades, referente aos
itens:
1.1 ITEM 5.2.1 – inobservância aos requisitos da Lei de
Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto à limitação de empenhos;
1.2 ITEM 7.1 - divergência entre o saldo da dívida ﬂutuante e o saldo do passivo ﬁnanceiro evidenciado no balanço patrimonial;
1.3 ITEM 7.2 - não recolhimento das contribuições previdenciárias do ente;

1.4 ITEM 7.3 - não reconhecimento das provisões matemáticas previdenciárias relacionadas aos aposentados e
pensionistas sob responsabilidade do Município;
1.5 ITEM 7.4 - não compatibilidade entre as inscrições de
restos a pagar processados e não processados no anexo
5, do relatório de gestão ﬁscal e as inscrições dos restos
pagar no balanço ﬁnanceiro;
1.6 ITEM 7.5 - inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento;
1.7 ITEM 8.1.1– descumprimento do limite legal com
despesa de pessoal – Poder Executivo.
2. Recomendar à Câmara Municipal de São Mateus a rejeição das contas do Executivo Municipal de São Mateus,
referentes ao exercício ﬁnanceiro de 2015, sob a responsabilidade do senhor Amadeu Boroto, em razão das irregularidades mantidas na decisão do relator, na forma do
art. 80, III, da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 132,
III do Regimento Interno;
3. Afastar as irregularidades, relativamente aos itens:
3.1 ITEM 9.4 – (ausência de parecer emitido pelo conselho de acompanhamento e controle social da saúde) e,
3.2 ITEM 10 – (transferência de recursos ao poder legislativo excede o limite constitucional).
4. Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281 do
Regimento Interno, com a ﬁnalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o gestor municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da
Lei 10.028/00, consoante apontamento descrito no item
8.1.1 do RT 474/2016-2;
www.tce.es.gov.br

5. Recomendar ao atual gestor para que observe o art.
29-A, inciso I, da Constituição Federal, ao efetuar os repasses ao Poder Legislativo, aprimorando seus mecanismos de controle de forma a cumprir com o rigor do limite constitucional;
6. Arquivar os autos após o trânsito em julgado, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC 261/2013.
A Secretaria de Controle Externo de Recursos se manifestou inicialmente por meio da Instrução Técnica de Recurso 259/2017-1 (ﬂs. 139/142), opinando pelo Conhecimento do presente Recurso de Reconsideração e, quanto ao mérito, sugeriu a remessa dos autos à Secretaria de
Controle Externo de Contas, considerando que a matéria
em questão possui natureza contábil.
A Secex Contas instruiu os autos com a Manifestação Técnica 01490/2017-1 (ﬂs. 92/137), propondo o seguinte:
Retornar os autos à SECEXRECURSOS, para o regular
prosseguimento dos feitos;
Afastar, com base no exposto no capítulo 02 desta Manifestação, as irregularidades apontadas nos itens 2.1, 2.2,
2.5 e 2.6 da Manifestação Técnica 603/2017;
Manter, com base no exposto no capítulo 02 desta Manifestação, as irregularidades apontadas nos itens 2.3,
2.4 e 2.7 da Manifestação Técnica 603/2017;
No mérito, conhecer e dar provimento parcial ao presente recurso, recomendando-se a Câmara Municipal de
São Mateus a rejeição das contas do Senhor Amadeu
Boroto, prefeito no exercício ﬁnanceiro de 2015;
Recomendar, ao atual gestor do município de São Mateus, que proceda a retiﬁcação do Relatório de Gestão
Fiscal – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos
Restos a Pagar – do 3º quadrimestre do exercício ﬁnanSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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ceiro de 2015.
Por ﬁm, cumpre-nos destacar que o recorrente requereu
o direito à sustentação oral quando do julgamento deste processo recursal.
Em seguida, a Secretaria de Controle Externo de Recursos se manifestou em relação ao mérito recursal, por
meio da Instrução Técnica de Recurso 00283/2017-4 (ﬂs.
139/142), opinando no que diz respeito às razões apresentadas quanto aos aspectos técnico-contábeis, pelo
Provimento Parcial, nos termos da Manifestação Técnica 1490/2017-1(ﬂs. 92/137), exarada pela Secex Contas.
O Ministério Público de Contas, Luis Henrique Anastácio
da Silva às ﬂs. 146/154 destes autos posicionou-se pelo
conhecimento do recurso e seu provimento parcial para afastar as irregularidades nos itens 1.1, 1.2, 1.5 e 1.6,
mantendo-se inalterados os demais itens: 1.3, 1.4 e 1.7,
incluindo a necessidade de expedição de determinação,
da formação de autos apartados e emissão de Parecer
Prévio pela rejeição das contas (Parecer 5856/2017-2).
É o relatório.
Compulsando os autos, veriﬁco que a análise acerca dos
pressupostos recursais, especialmente, em relação às
condições de admissibilidade, foi efetivamente realizada
pela Área Técnica, tornando-se despiciendas acrescentar
outras fundamentações doutrinárias e jurisprudências
para formação de juízo.
DAS PRELIMINARES
Sugere o recorrente, em sede de sustentação oral, duas
preliminares: a primeira, relacionada a incapacidade de
sua responsabilização quanto a atos de gestão em virtude da existência de lei municipal de desconcentração administrativa e a segunda relacionado ao entendimento

de que os atos tidos como irregulares não tem natureza
de Prestação de Contas de Prefeito, representado atos
de gestão a cargos de Secretário Municipais.

RIAS QUANTO À LIMITAÇÃO DE EMPENHOS. Base Normativa: Art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF)
e art. 24 da LDO.

Nessa questão, acompanho o entendimento exarado na
Instrução Técnica de Recurso 72/2018 por não conhecer das preliminares em razão da expressa ocorrência da
prescrição consumativa prevista no parágrafo único do
art. 152 da LC 621/2012 eis que não suscitadas na peça
inicial, tratando-se de inovação recursal.

Segundo o Relatório Técnico 474/2016, o município de
São Mateus, em 2015, não atingiu as metas estabelecidas na LDO para resultado primário e nominal, subsidiando a decisão de sugerir a rejeição das contas.

Passo, assim, à análise do mérito recursal.
DO MÉRITO
Segundo depreende-se da referida análise, o Senhor
Amadeo Boroto, então Prefeito Municipal de São Mateus, insurge-se contra o Parecer Prévio TC-055/2017,
proferido pelo Plenário nos autos TC-4388/2016, apenso ao presente processo, que recomendou ao Legislativo Municipal a rejeição da Prestação de Contas Anual da
Prefeitura de São Mateus, relativas ao exercício de 2015,
sob responsabilidade do ora recorrente, na forma do art.
80, III, da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 132, III do
Regimento Interno.
Nos termos do referido Acórdão, recomendou-se ainda ao Poder Executivo Municipal que observasse o art.
29-A, inciso I, da Constituição Federal, ao efetuar os repasses ao Poder Legislativo, aprimorando seus mecanismos de controle de forma a cumprir com o rigor do limite constitucional;
A rejeição das mencionadas contas se deu em virtude
das seguintes irregularidades, tratadas na forma sequencial adotada no acordão e na instrução deste recurso:
INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁwww.tce.es.gov.br

As razões recursais estão sustentadas no convencimento quanto à realização de esforços no sentido de garantir o cumprimento da legislação ﬁscal por meio de ações
administrativas a ﬁm de garantir a meta de resultado primário.
Tais argumentos foram acolhidos pela Área Técnica, afastando-se o indicativo de irregularidade quanto a este
item.
DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE E O SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO EVIDENCIADO
NO BALANÇO PATRIMONIAL. Base legal: art. 105 da lei
4.320/1964.
Da análise do balanço Patrimonial e do Demonstrativo
da Dívida Flutuante, observou-se divergência no valor do
Passivo Financeiro evidenciado, conforme demonstrado
no RTC 474/2016, conforme quadro abaixo:
Demonstrativo
Valor
Balanço Patrimonial
22.547.361,58
Demonstrativo da Dívida Flu- 24.566.924,85
tuante
(=) Divergência (I - II)
(2.019.563,27)
Fonte: Processo TC 4388/2016- Prestação de Contas Anual/2015

Em sede de recurso de reconsideração o recorrente
demonstrou que a divergência decorreu de falha material na geração de arquivo, ocorrendo o saneamenSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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to do item com a comprovação do valor do DEMDFL é
exatamente o mesmo do registro no BALPAT, qual seja
R$22.547.361,58.

controvérsia em relação à sua efetivação, conforme destacado no seguinte trecho da Instrução Técnica 72/2018,
a seguir transcrita:

Assim resta afastada a irregularidade quanto a este item.

Compulsando o balanço ﬁnanceiro da Prefeitura de São
Mateus do exercício de 2016, veriﬁca-se que não houve
pagamento concernente ao parcelamento com o INSS,
como também não consta no balanço patrimonial o registro do parcelamento que o defendente alega ter sido baixado do demonstrativo da dívida fundada.

NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO ENTE. Base normativa: art. 195 da Constituição Federal.
Da análise do balancete da execução orçamentária da
despesa (BALEXO) veriﬁcou-se que a contribuição previdenciária patronal não tem sido recolhida regularmente,
causando o endividamento do município com a autarquia federal (INSS).
Em relação à parte patronal, foi veriﬁcado saldo em restos a pagar em diversas unidades gestoras em percentuais relevantes, a saber:
Tabela
Fonte: Relatório Técnico 474/2016
O quadro acima demonstra a ausência de recolhimento
de contribuições previdenciárias pela Prefeitura de São
Mateus no exercício 2015.
O esforço do recorrente soa em vão quando mantém
seus argumentos na adoção de políticas públicas de redução de despesas e na promulgação da Lei Municipal
1.569/2016 que autorizava o parcelamento das dívidas
junto ao INSS.
Tais argumentos não confrontam a prova material evidenciada no quadro acima, não havendo como o parcelamento autorizado para o exercício seguinte interferir
nestas contas.
A despeito da irrelevância do parcelamento na análise
destas contas, dessume-se das manifestações técnicas

Desta feita, o que se veriﬁca, portanto, é um lançamento
de inscrição e outro de baixa no demonstrativo da dívida
fundada no mesmo valor de R$ 1.323.838,53, o qual não
gerou qualquer efeito neste e nos demais demonstrativos
contábeis do ente.
Quanto ao balanço de 2017, em que pese à prestação de
contas anual deste exercício ﬁnanceiro não ter sido encaminhada a este Egrégio Tribunal até a presente data,
de certo que tal balanço não evidenciará saldos advindos
do exercício anterior que simplesmente não existiam nos
demonstrativos da prestação de contas do exercício de
2016.
Destarte, considerando que não apenas o demonstrativo da dívida fundada do ente, como também as demais
peças contábeis que compõem a prestação de contas do
exercício de 2016 não evidenciam o parcelamento mencionado pelo defendente, tampouco o pagamento de parcelas da dívida, portanto, permanece a irregularidade.

Consta no RT 474/2016 que Balancete da Despesa (BALEXO) demonstra que o município empenhou e liquidou
na Secretaria Municipal de Administração e no SAAE, em
2015, um valor de R$ 6.155.806,26 (seis milhões, cento
e cinquenta e cinco mil, oitocentos e seis reais e vinte e
seis centavos) em aposentadorias e pensões pertinentes
à previdência municipal.
O recorrente alega que em virtude da extinção do Instituto Próprio de Previdência do Município ocorrida no exercício de 2009, o Município assumiu um passivo de benefícios já concedidos pelo extinto regime e somente em
2017 foi aberta unidade gestora do Regime Próprio de
Previdência Social – RPPS após determinação deste Tribunal.
Aduz ainda que no lapso temporal entre a extinção do
RPPS e a abertura da unidade gestora acima referida, não
foi possível a realização dos ajustes contábeis referente às
provisões orçamentárias para despesa com pessoal.
Nesse ponto, em divergência com a Área Técnica e Ministério Público de Contas, acolho os argumentos ressalvando a adoção de determinação de adoção das medidas
corretivas.

Mantida pois a irregularidade.

NÃO COMPATIBILIDADE ENTRE AS INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO
ANEXO 5, DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL E AS INSCRIÇÕES DOS RESTOS A PAGAR NO BALANÇO FINANCEIRO. Base normativa: art.85 da Lei Federal 4.320/64 e
art.55, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal
101/2000 (LRF).

NÃO RECONHECIMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS
PREVIDENCIÁRIAS RELACIONADAS AOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.
Base normativa: Normas Brasileiras de Contabilidade.

Conforme evidenciado no quadro demonstrativo dos restos a pagar no RT 474/2016, veriﬁcou-se no exercício de
2015 inscrição em restos a pagar processados no valor de
R$ 13.601.349,54 e inscrição de restos a pagar não pro-

www.tce.es.gov.br
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cessados no valor de R$ 595.128,56, o que pode ser conﬁrmado também pelos números evidenciados no Balanço
Financeiro Consolidado
Segundo aquele Relatório, o Demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar, Relatório de Gestão Fiscal - 3º quadrimestre de 2015, instrumento para
veriﬁcação do cumprimento do artigo 55 da LRF, evidencia inscrição de restos a pagar processados no valor de R$
13.601.349,54, em consonância com o Balanço Financeiro Consolidado. Entretanto, embora o Balanço Financeiro Consolidado do Município demonstre uma inscrição de
restos a pagar não processados em 2015 no total de R$
595.128,56, o Demonstrativo da disponibilidade de caixa
e dos restos a pagar (RGF, 3º quadrimestre de 2015, ﬁgura 02) não evidencia inscrição de restos a pagar não processados em 2015.
Alega o recorrente erro material durante a inserção manual dos dados e apresentou documento com informações
que demonstram a compatibilidade com o Balanço Financeiro, o que restou comprovado em Análise Técnica, sugerindo o afastamento da irregularidade e a retiﬁcação do
anexo 05 do RGF, 3º quadrimestre de 2015.
Afasta-se portanto a irregularidade quanto a este item.
INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA PAGAMENTO. Base normativa: art. 55 da Lei Complementar
Federal 101/2000 (LRF).
Análise presente no RT 474/2016 identiﬁca no Demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar,
Relatório de Gestão Fiscal RGF, 3º quadrimestre de 2015,
que o município de São Mateus possuía disponibilidade de
caixa líquida negativa (R$ - 2.347.825,53) em 31/12/2015
(antes da inscrição de restos a pagar não processados), na

fonte de recursos de Ações e Serviços de Saúde.
No entanto, em consulta ao Balancete da Execução Orçamentária, constata-se a inscrição, no exercício de 2015,
de restos a pagar não processados na Função Saúde, no
montante de R$ 338.270,87, infringindo assim o limite
previsto no art. 55 da Lei Complementar 101/2000.
Nas razões de justiﬁcativas aﬁrma a correção dos valores
demonstrados no anexo ao Balanço Orçamentário, mormente o valor dos saldos por fonte de recursos, e das disponibilidades do município, evidenciada no Balanço Financeiro e no Balanço Patrimonial.
Segundo consta nas justiﬁcativas, aﬁrma o responsável
que havia saldo suﬁciente, na fonte de recursos não vinculados (royalties) para cobrir os restos a pagar não processados inscritos no exercício.
Nesse ponto quadra destacar o seguinte trecho da Manifestação Técnica 1490/2017, verbis:
Compulsando o novo Anexo 05 colacionado aos autos, já
aceito nos termos do item 2.6 desta Manifestação, bem
como o anexo ao Balanço Patrimonial do exercício ﬁnanceiro de 2015, entendemos que assiste razão ao recorrente.
A observação contida no RT 474/2016 e na MT 603/2017,
referente aos restos a pagar não processados inscritos na
função saúde (R$ 338.270,87) não segrega as fontes de
recursos às quais se vinculam tal “passivo”, ou seja, se vinculados ou não.
Assim, ao se veriﬁcar se haveria ou não disponibilidade
de caixa para a inscrição destes restos a pagar, necessário se faz a veriﬁcação da vinculação desta conta às referidas fontes.
E, nesse sentido, considerando que não é possível, nesta
www.tce.es.gov.br

fase processual, se proceder a tal veriﬁcação e, ainda, a
existência de disponibilidade de caixa em algumas fontes
vinculadas à saúde, entendemos que deva ser afastado o
indicativo de irregularidade apontado no item 7.5 do RT
474/2016 e 2.6 da MT 603/2017.
Portanto, seguindo a linha desenhada na referida manifestação técnica, acolhem-se as justiﬁcativas e afasta-se
a irregularidade.
DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL COM DESPESA DE
PESSOAL – PODER EXECUTIVO. Base Normativa: alínea b,
inciso III, do Artigo 20, 22 e 23 da LC 101/2000.
Segundo o RT 474/2016, o Poder Executivo do Município
de São Mateus efetuou despesas de pessoal e encargos
sociais o montante de R$ 174.094.677,70, resultando, numa aplicação de 66,12% em relação à receita corrente líquida apurada para o exercício 2015, esta no quantitativo
de R$ 263.293.455,84, infringindo o limite legal de 54%
estabelecido no artigo 20, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar nº 101/00, excedendo-o em R$ 31.916.211,55,
que equivale a 12,12% de excedente.
Quadra observar que foram emitidos pareceres de alerta ao responsável nos 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2015
(Processo TC 7185/2015, 12870/2015 e 3316/2016) diante da constatação da extrapolação do limite legal a partir
do primeiro quadrimestre, conforme demonstrado na tabela abaixo:
PERÍODO
1º QUAD/2014
2º QUAD/2014
3º QUAD/2014
1º QUAD/2015
2º QUAD/2015
3º QUAD/2015
1° QUAD/2016
2° QUAD/2016

DESP. PESSOAL
132.562.131,26
136.215.944,86
141.821.263,13
151.133.328,00
154.059.188,54
156.633.325,39
151.414.690,52
149.887.396,00

RCL
246.207.473,98
260.912.640,21
272.489.619,07
273.660.753,52
270.438.791,37
263.293.455,84
254.858.155,65
246.836.649,65
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53,84
52,21
52,05
55,23
56,97
59,49
59,41
60,72
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As justiﬁcativas apresentadas se alicerçam em argumentos relacionados à redução da receita corrente líquida no
período e da aplicação de medidas administrativas de redução da despesa total com pessoal, apesar das diﬁculdades de sua aplicação num quadro de pessoal onde 95%
dos servidores seriam estáveis ou estariam em designação temporária.

varem os referidos limites.

Constituição.

§ 3º - Para o cumprimento dos limites estabelecidos com
base neste artigo, durante o prazo ﬁxado na lei complementar, o Estado e os Municípios adotarão as seguintes
providências:

Por seu turno, o art. 66 da LRF dispõe que os prazos estabelecidos no art. 23 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto
(PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou
superior a quatro trimestres.

Nesse ponto, conveniente destacar o teor do Art. 154 da
Constituição Estadual, muitas vezes olvidado pelo gestor,
mas que apresenta solução para adequação aos limites
com despesas com pessoal, descrita com clareza meridiana que dispensa comentários adicionais, vejamos:

II - exoneração dos servidores não estáveis.

Art. 154 A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado
e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas
com cargos em comissão e funções de conﬁança;
§ 4º - Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suﬁcientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste
artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde
que o ato normativo motivado de cada um dos Poderes
especiﬁque a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.

§ 1º - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração ou subsídio, a criação de cargos, empregos
e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público, só poderão ser feitas:

§ 5º - O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus a indenização correspondente a um
mês de remuneração por ano de serviço.

I - se houver prévia dotação orçamentária suﬁciente para
atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

§ 7º - A lei disporá sobre as normas a serem obedecidas
na efetivação do disposto no § 4º.

II - se houver autorização especíﬁca na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
§ 2º - Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros
ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas estaduais aos Municípios que não obser-

§ 6º - O cargo objeto de redução, previsto nos parágrafos
anteriores, será extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas
pelo prazo de dez anos.

Observou-se queda de 3,8% do PIB brasileiro ocorrido em
2015, e de 3,6% em 2016, conforme IBGE, estando caracterizada a hipótese de duplicação de prazo para eliminação do excedente.
Desta forma, tem-se como marco inicial de contagem de
prazo o dia 1º de maio de 2015 (início do 2º quadrimestre de 2015). Conforme artigos 23 e 66 da LRF a redução
ao patamar legal deve ocorrer nos quatro quadrimestres
seguintes, ou seja, em 16 meses, mais precisamente até o
mês de agosto de 2016.
De maneira cristalina temos que não foi cumprida tal determinação legal. Há que se registrar, por oportuno, que a
Lei 10.028/2000, em seu artigo 5º assim determina:
Art. 5º Constitui infração administrativa contra as leis de
ﬁnanças públicas:
[...]

Assim, alinho-me a análise técnica presente na Manifestação Técnica 1490/2017, conforme a seguinte transcrição:

IV – deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos
prazos da lei, a execução de medida para a redução do
montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por Poder do limite máximo.

O art. 23 da LRF dispõe que se a despesa total com pessoal ultrapassar o limite legal, sem prejuízo das medidas
previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser
eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo
menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras,
as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da

No que tange ao alegado pelo gestor quanto ao momento de se considerar irregular a despesa não reconduzida
ao limite legal, entendemos que o exercício ﬁnanceiro onde ocorreu a infração é o de 2015. Em relação à veriﬁcação do prazo para adequação, os elementos constantes
nos autos dos processos TC 4.388/2016 e 3.647/2017 são
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suﬁcientes para comprovar o descumprimento do prazo
legal.
Assim sendo, vimos não acolher as alegações de defesa,
fato este que nos conduz a opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 8.1.1 do RT
474/2016 e 2.7 da MT 603/2017.
Rejeitam-se as razões de justiﬁcativas e mantém-se a irregularidade.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas, em:

plementar 101/2000 (LRF) e artigo 24 da LDO (Item 1).

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

1.3.3 - Divergência entre o saldo da dívida ﬂutuante e o
saldo do passivo ﬁnanceiro evidenciado no Balanço Patrimonial. Base Legal: artigo 105 da Lei 4.320/1964 (item 2)

2. Unânime.

1.3.4 - Não reconhecimento das provisões matemáticas
previdenciárias relacionadas aos aposentados e pensionistas sob responsabilidade do município. Base Legal:
normas brasileiras de contabilidade (item 4).

3. Data da Sessão: 07/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos

1.3.5 - Não compatibilidade entre as inscrições de restos
a pagar processados e não processados no Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal e as inscrições de restos a pagar
no Balanço Financeiro. Base Legal: art.85 da Lei Federal
4.320/64 e art.55, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF) (item 5).

Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e

1.3.6 - Inscrição de restos a pagar não processados sem
disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento. Base Legal: artigo 55 da LC 101/2000 (LRF) (Item 6)

Presidente

Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Joao Luiz Cotta Lovatti (relator)
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Conhecer do presente Recurso de Reconsideração.

1.4 REJEITAR JUSTIFICATIVA E MANTER as irregularidades
apontadas nos itens 3 e 7 deste voto, abaixo descritas:

1.2 Não conhecer as preliminares suscitadas em sede
de sustentação oral em razão da expressa ocorrência da
prescrição consumativa.

1.4.1 - Não recolhimento das contribuições previdenciárias do ente. Base Legal: artigo 195 da Constituição da República (Item 3 do voto).

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

1.3 No mérito, dar-lhe Provimento Parcial, para reformar
o Parecer Prévio TC-055/2017 – Plenário, proferido nos
autos TC 4388/2016, no sentido de:

1.4.2 - Descumprimento do limite legal com despesa de
pessoal – Poder Executivo. Base Legal: alínea b, inciso III,
do Artigo 20, 22 e 23 da LC 101/2000 (Item 7 do voto).

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

1.3.1 ACOLHER JUSTIFICATIVAS E AFASTAR as irregularidades apontadas nos itens 1, 2, 4, 5 e 6 deste voto, abaixo
descritas:

1.5 Posto isto, RECOMENDAR à Câmara Municipal de São
Mateus a REJEIÇÃO da Prestação de Contas Anual da Prefeitura de São Mateus, referente ao exercício de 2015, sob
a responsabilidade do senhor Amadeu Boroto.

1.3.2 - Inobservância aos requisitos da lei de responsabilidade ﬁscal e da lei de diretrizes orçamentárias quanto à
limitação de empenhos. Base Legal: artigo 9º da Lei Com-

. Dar ciência ao recorrente do teor da decisão tomada por
este Tribunal.
www.tce.es.gov.br

Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição
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ACÓRDÃOS
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- 990/2018 – PLENÁRIO
Processo: 03429/2016-8
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: MPES - Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: SAESA DO BRASIL LTDA [RODRIGO ALVES
ROSELLI, VICTOR DI GIORGIO MORANDI]
Responsável: ELDA MARCIA MORAES SPEDO, LIVIA VON
RONDON GOMES
REPRESENTAÇÃO EM FACE DO PREGÃO 007/2016 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
NÃO CONHECER – ARQUIVAR.

do supostas incorreções e impropriedades no Pregão
007/2016, que objetiva a contratação de empresa para
aquisição de impressoras, incluindo garantia e assistência técnica, por sistema de registro de preços.
Em decisão monocrática preliminar às ﬂs. 444/445, fora decidido que os autos não continham todos os elementos ensejadores para a concessão de medida cautelar, em razão disso, fora determinada a notiﬁcação da
Senhora Procuradora-Geral de Justiça e da Senhora Pregoeira, para que, no prazo legal, apresentassem as alegações que entendessem oportunas, assim como, para
anexar à representação, documentos que entenderem
necessários
Devidamente notiﬁcados (ﬂs. 446 e 447), os representados manifestaram-se (ﬂs. 450-465) no prazo estipulado,
esclarecendo os pontos suscitados pelos representados.
Em cumprimento ao despacho proferido, o processo fora encaminhado à Secretaria Geral de Controle Externo Secex Governo, que elaborou a Manifestação Técnica nº
00626/2016-9, propondo que o presente processo fosse incluído no Plano Anual de Fiscalização (PAF 2017), a
ser realizado por esta Corte e pelo Ministério Público do
Espirito Santo

RELATÓRIO

Ato contínuo, conforme determinado em despacho (ﬂ.
917) os autos seguiram para o Ministério Público de Contas que por meio do Procurador Luciano Vieira (ﬂ.919)
anuiu aos fatos e argumentos jurídicos suscitados na
Manifestação Técnica.

Trata-se o presente processo de Representação Com Pedido Liminar de Suspensão do Processo Licitatório, proposta pela empresa SAESA DO BRASIL LTDA, em face do
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, relatan-

Por Decisão Plenário sob nº 03253/2016-1, às ﬂs. 927931, acolhendo o voto do relator, foi indeferida a Medida
Cautelar, e determinada a inclusão do Pregão Eletrônico
nº 007/2016 no Plano Anual De Fiscalização- PAF 2017.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
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Ato contínuo, a Secexgoverno informou sobre a indisponibilidade de recursos humanos e materiais para a realização da ﬁscalização sugerindo a complementação da
documentação para que a análise se processasse no âmbito da Secretaria.
O Ministério Público, em consequência à solicitação supramencionada, protocolou documentação sob o nº
04018/2017, que fora juntada aos autos, conforme ﬂs.
947-1020.
Como consequência, a Secretaria de Controle Externo de
Macroavaliação Governamental – SecexGoverno elaborou a Manifestação Técnica nº 00768/2017-3, opinando
pelo não conhecimento da presente representação, pois
não compete a essa corte analisar matéria de cunho privado, sugerindo assim o arquivamento do feito, nos termos do art. 330, inciso III do RITCEES.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, em Parecer nº 05108/2017-4 do Procurador Luciano Vieira que anuiu a instrução técnica quanto aos fundamentos, pois entende que a presente representação
suscita matéria de cunho privado, entretanto divergiu da
manifestação técnica, sugerindo a extinção do processo
sem resolução de mérito eis que ocorrera a preclusão
pro judicato, quanto a admissibilidade da representação.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, destaca-se que compete a este Tribunal de
Contas, nos termos do art. 1º, inciso XXIV do Regimento Interno, “decidir sobre representação que lhe seja encaminhada” e ainda aduz o Art. 186 Regimento Interno
deste Tribunal “Aplicam-se às representações previstas
nesta subseção, no que couber, as normas relativas à deSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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núncia”.

única vez.

Em análise da manifestação técnica nº 00768/2017-3 observo que a SecexGoverno sob o fundamento de que o
presente processo versa sobre interesse particular, opinou pelo não conhecimento da ação, devido à falta de
competência desta Corte, com fundamento no art. 94,
§ 1º, c/c com art. 99, § 2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012.

Assim sendo, entendo que a preclusão pro judicato não
se aplica quanto a matérias de ordem pública, como são
os pressupostos processuais e as condições da ação.

Por outro lado, o Ministério Público, em parecer sob o nº
05108/2017-4, apesar de sustentar que ocorrera a preclusão pro judicato quanto à questão da admissibilidade
da representação, entende que a representação tem caráter privado, e em razão disso pugnou pela extinção do
processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485,
inciso VI, do CPC c/c art. 70 da LC n. 621/2012 e art. 330,
III, do RITCEES.

Em razão disso, apesar do código de Processo Civil sugerir a extinção sem resolução de mérito quando não previsto os pressupostos de admissibilidade, esta Corte, em
regimento próprio, aduz que: “ Art. 94 [...] § 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo. ”
Importante destacar que a legislação desta Corte prescreve que o disposto no código de processo civil será
aplicado de forma subsidiária. In verbis:
Art. 70. Aplicam-se aos processos no âmbito do Tribunal
de Contas, subsidiariamente, as disposições do Código
de Processo Civil. (LEI COMPLEMENTAR Nº 621/ 2012.)

Pois bem, o Novo Código de Processo Civil, em seu art.
485, inciso III, diz que “O juiz não resolverá o mérito
quando: [...] IV - veriﬁcar a ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo”, o mesmo art. em seu §3º, aduz que:

Isto posto, passo a análise dos requisitos de admissibilidade;

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos
incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos
comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do exercício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa
forma, por força de lei especíﬁca. § 1º Têm legitimidade
para representar ao Tribunal: (...) § 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.

Em suma, o próprio Código Processual Civil, permite expressamente a possibilidade de controle dos pressupostos de admissibilidade “em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”.
Ora, se o próprio legislador trouxe a previsão de controle sobre os pressupostos de admissibilidade até o trânsito em julgado, não faria sentido nenhum aﬁrmar que só
se pode decidir sobre questões de admissibilidade uma

Nós termos do art. 99 da Lei Complementar nº 621/2012,
c/c os artigos 176 e 184 do Regimento Interno deste Tribunal – Resolução 261/2013, in verbis:

(...)
www.tce.es.gov.br

Art. 176. Qualquer cidadão, partido político, associação
ou sindicato é parte legítima para denunciar qualquer
irregularidade ou ilegalidade de atos praticados na gestão de recursos públicos sujeitos à ﬁscalização do Tribunal.
(...)
Art. 184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física
ou jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações e
contratos administrativos.
Inicialmente, conforme dispositivo mencionado, a representante possui legitimidade para oferecer representação no âmbito desta Corte. Entretanto, há outros requisitos de admissibilidade que devem ser analisados conforme dispõe o art. 94, da LC 621/2012. Vejamos:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal: I - ser redigida com clareza; II - conter informações sobre o fato, a
autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova; IV- se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante; V – se pessoa jurídica, prova de
sua existência e comprovação de que os signatários têm
habilitação para representá-la, § 1º A denúncia não será
conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo. § 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
Conforme já demonstrado, a representante discorda da
habilitação da empresa Made Informática Ltda ME, por
entender que esta não atendeu aos requisitos elencados
no Pregão Eletrônico nº 007/2016, e em razão disso, não
merece ser vencedora do processo licitatório. Alega ainSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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da que houve irregularidades e que a Representada aceitou documentos intempestivamente. Por esses motivos,
requer então a Representante que: 1) seja a presente representação recebida e julgada procedente; 2) seja sua
desclassiﬁcação anulada; 3) seja declarada sua reclassiﬁcação, sendo homologada e adjudicada; 4) subsidiariamente requer declaração de nulidade do processo licitatório, sendo a mesma cancelada.
Em análise aos autos, constata-se que a matéria levantada na presente representação, já foi objeto de recurso
administrativo, que fora rejeitado por se encontrar apócrifo (ﬂs.361-385). Entretanto, como demonstrado às
ﬂs. 387-401, o mérito foi analisado com fundamento no
princípio da autotutela, e julgado improcedente.
Ainda inconformada, a representante ingressou com
Mandado de Segurança nº 0011776-42.2016.0.08.0000
que foi denegado sob a fundamentação de que:
[...] não obstante todas as substanciosas razões invocadas pela Impetrante, não se vislumbra a ocorrência
de vícios no procedimento licitatório descrito nos autos, não se veriﬁcando, de igual modo, violação a direito líquido e certo amparável por Mandado de Segurança. Do exposto, denego a segurança pleiteada na
petição inicial. (TJES, Classe: Mandado de Segurança,
100160017941, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS
REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/04/2017, Data da
Publicação no Diário: 25/04/2017).
Nota-se que a representante, utilizou-se de todos os
meios possíveis para ter as suas pretensões acolhidas, e
que diante de toda negativa, recorreu a esta Corte com
o intuito de ver as decisões acima expostas, modiﬁcadas.

Ocorre que não compete a esta Corte tratar de matéria
de interesse privado. Nem possui a representação, o objetivo de revisar atos, quando não demonstrado o interesse público. Assim, ante a ausência de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo indispensável para a admissibilidade da mesma, a representação não deve ser conhecida.
Ante todo o exposto, acompanhando a Área Técnica e divergindo parcialmente do Ministério Público de Contas,
VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator em:
1.1. NÃO CONHECER a presente representação, nos termos dos no Art. 70 da LC 621/2013 c/c §3º do art. 485
do CPC, com fundamento no art. 94, §1º c/c com art. 99,
§ 2º, da LC 621/2012.
1.2. DAR CIÊNCIA aos interessados
1.3. Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos
nos termos do Art. art. 330, inc. III, do RITCEES
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
www.tce.es.gov.br

Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 991/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05047/2017-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMCONT - Secretaria Municipal de Controle e
Transparência
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONTROLADORIA GERAL DE VILA VELHA – EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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COM RESSALVA – DETERMINAÇÕES – ARQUIVAR.

2. FUNDAMENTAÇÃO

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, reﬂetido nos resultados da gestão orçamentária, ﬁnanceira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.

1. RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de Ordenador, da Controladoria Geral de Vila Velha, relativas ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Severino
Alves da Silva Filho.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou o Relatório Técnico – RT 819/2017,
onde apontou a existência da seguinte irregularidade:
3.3.1 – Ausência de medidas administrativas visando ao
encaminhamento de parecer do controle interno em
conformidade com o Anexo II, Tabela 7 da IN 34/2015.
Ato contínuo, foi elaborada Instrução Técnica Inicial – ITI
1264/2017 sugerindo a citação do responsável para que
apresentasse justiﬁcativas quanto a irregularidade apontada, acolhida pela Decisão Monocrática 1609/2017.
Após análise das justiﬁcativas apresentadas, o NCE elaborou a Instrução Técnica Conclusiva – ITC 1951/2018,
opinando para que este Tribunal julgue REGULAR COM
RESSALVA a presente Prestação de Contas, sugerindo
ainda, a emissão de determinação ao atual ordenador
de despesas.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
este manifestou-se mediante Parecer 2846/2018, de lavra do Exmo. Procurador Dr. Luciano Vieira, anuindo ao
posicionamento técnico.
Por ﬁm, registra-se que o responsável requereu direito à
realização de sustentação oral.
É o relatório.

A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 30 de abril de 2017. O feito se encontra devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento de mérito, em atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, eis
que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Analisando os autos, veriﬁco que o corpo técnico apontou a presença de um do seguinte indicativo de irregularidade:
2.1 Ausência de medidas administrativas visando ao
encaminhamento de parecer do controle interno em
conformidade com o Anexo II, Tabela 7 da IN 34/2015.
(ITI 1264/2017-3 C/C ITEM 3.3.1 DO RTC 819/2017-2).
Constatou-se que o gestor não apresentou as medidas
administrativas adotadas para possibilitar à UCCI a emissão de parecer conclusivo de controle interno com os
elementos previstos no Anexo II, Tabela 7 da Instrução
Normativa 34/2015, e dessa forma, tal parecer foi elaborado com abstenção de opinião.
www.tce.es.gov.br

Em sede de defesa, o Sr. Severino Alves da Silva Filho alega ser de sua competência apenas as atividades do Controle Interno da Prefeitura, sendo as questões contábeis,
de responsabilidade da Secretaria Municipal de Finanças – SEMFI, pautando-se no artigo 7° da Lei Municipal
4.749/2009, que dispõe:
Art. 7° A Secretaria Municipal de Finanças tem por competência:
IV - a formulação da programação ﬁnanceira da Prefeitura e o controle de sua execução;
VI - a gestão e o controle da execução orçamentária das
despesas e receitas da Prefeitura, em articulação com
a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão e a
Controladoria Geral;
X - a realização da escrituração contábil das despesas, receitas, operações de crédito e outros ingressos ﬁnanceiros da Prefeitura, a inscrição dos débitos tributários na
dívida ativa e a manutenção e atualização do Plano de
Contas do Município.
Assim, aﬁrma que não é possível este Tribunal exigir do
gestor da Controladoria, responsabilidades que não são
de sua competência, e fora dos estritos limites da lei.
Contudo, o mesmo dispositivo legal citado pelo gestor,
em seu artigo 4°, ao deﬁnir as competências da Controladoria Geral, dispõe:
Art. 4º A Controladoria Geral tem por competência:
[...]
III - a promoção do controle da legalidade, legitimidade,
economicidade e razoabilidade, em relação aos processos orçamentários, ﬁnanceiros, patrimoniais e operacionais dos órgãos da Prefeitura, bem como à aplicação de
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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recursos e subvenções e à renúncia as receitas;

cer conclusivo sobre as contas em questão.

razões expostas pelo Relator, em:

IV - a auditoria nos sistemas de pessoal, material, serviços gerais, patrimonial, de custo, de arrecadação e de
previsões orçamentárias dos órgãos da Administração
Municipal;

Ressalta-se que, nos termos do artigo 4° da Instrução
Normativa TC 34/2015, as prestações de contas compreendem o rol de documentos integrantes do ANEXO
I, quadro B, dentre eles, inclui-se o relatório e parecer
conclusivo do controle interno (arquivo RELUCI), contendo os elementos indicados no ANEXO II, Tabela 7, além
do pronunciamento expresso do chefe do órgão, atestando ter conhecimento das conclusões obtidas (arquivo PROEXE).

1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas da
Controladoria Geral de Vila Velha, sob a responsabilidade do Sr. Severino Alves da Silva Filho, relativas ao exercício de 2016, nos termos do artigo 84, inciso II da Lei
Complementar Estadual 621/2012, dando quitação ao
responsável, nos termos do art. 86 do mesmo diploma
legal.

Ainda, com relação à disponibilização da documentação,
a partir do disposto no Decreto Municipal n° 181/2016,
veriﬁca-se que os ordenadores de despesas não foram
eximidos de dar subsídios para a Controladoria formar
sua opinião, a seguir:
Art. 15 Todas as Unidades Gestoras, Fundos Municipais
e demais órgãos da administração direta, deverão enviar até 15 de fevereiro de 2017 à CONTROL, todos os
respectivos arquivos não estruturados exigidos pela IN
nº 28/2013 e 34/2015 do TCEES, incluindo o Parecer
do Conselho de Fiscalização sobre a Prestação de Contas dos Recursos do FUNDEB (art. 27 da Lei Federal nº
11.494/2006) e o Parecer do Conselho de Fiscalização
sobre a Prestação de Contas dos Recursos aplicados em
Ações e Serviços Públicos de Saúde (art. 34 a 37 da Lei
Complementar Federal nº 141/2012).
[...]
Art. 17 A Controladoria deverá encaminhar à Comissão
nomeada no Art. 14, até o dia 15 de março de 2017, o
Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno, contendo os elementos previstos no anexo I, Tabela 05, da IN nº34/2015 do TCEES.
Portanto, pode-se observar que as “questões contábeis”
como chamadas pelo defendente, não estão alheias à
competência da Controladoria Geral, e que não é de responsabilidade exclusiva da SEMFI a disponibilização dos
documentos necessários à formação de opinião no pare-

As prestações de contas que estiverem destituídas dos
arquivos RELUCI e PROEXE serão consideradas incompletas, o que pode ensejar sua irregularidade.
Isto posto, considerando que a Controladoria Geral não
realizou qualquer auditoria a ﬁm de subsidiar a emissão do parecer ﬁnal sobre os documentos que compõem a presente Prestação de Contas, e que, mesmo oito meses após sua homologação neste Tribunal, no dia
30/04/2017, não consta novo arquivo RELUCI com manifestação do Controle Interno, entendo por manter o presente indicativo de irregularidade, devendo ser objeto
de ressalva e determinação.
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
senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
www.tce.es.gov.br

1.2. DETERMINAR ao atual ordenador de despesas, ou
quem lhe vier a substituir, para que adote medidas administrativas necessárias à disponibilização tempestiva da
devida documentação ao controle interno visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de
contas, de parecer conclusivo, nos termos do artigo 82, §
2° da Lei Complementar 621/2012;
1.3. DAR CIÊNCIA aos interessados;
1.4. Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ferente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. André de Albuquerque Garcia.

ACÓRDÃO TC- 992/2018 – PLENÁRIO

Fundamentação legal: artigos 83, 85 e 89 da Lei Federal 4.320/1964; artigo 135 do Regimento Interno – TC
261/2013; Instrução Normativa TC 34/2015.

Processo: 05374/2017-2
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SESP - Secretaria de Estado da Segurança Pública e
Defesa Social
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016 - REGULAR – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, re-

A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas elaborou o Relatório Técnico RT 934/2017-1 corroborado pela Instrução Técnica Inicial ITI 1580/2017-1, sugerindo a citação do responsável para apresentação de
justiﬁcativas e demais documentos que entendesse necessários, em razão das seguintes irregularidades apontadas:
3.2.1.2 Não comprovação da totalidade do saldo da conta contábil 11111902 (Banco do Brasil) em 31/12/2016
registrado na contabilidade.

Responsável: André Albuquerque Garcia.
3.2.2.1 Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens em almoxarifado e os saldos registrados no balanço patrimonial.
Fundamentação legal: artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64.
Responsável: André Albuquerque Garcia.
Em Decisão Monocrática 2074/2017-3, foi determinada
a citação do responsável, para que apresentasse seus esclarecimentos no prazo improrrogável de 30 dias, o que
foi atendido tempestivamente por meio da Defesa/Justiﬁcativa 632/2018-1 em 04/06/2018.
Ato sequente, o Núcleo de Contabilidade e Economia - NCE, através de Instrução Técnica Conclusiva ITC
2544/2018-4, opinou pela regularidade das contas do Sr.
André de Albuquerque Garcia, no exercício de funções
de ordenador de despesas da Secretaria de Estado da Sewww.tce.es.gov.br

gurança Pública e Defesa Social.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
em Parecer 3333/2018-2, da lavra do Procurador Especial de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu
aos argumentos apresentados pelo Corpo Técnico.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, reﬂetido nos resultados da gestão orçamentária, ﬁnanceira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas em 29 de março de 2017, ou
seja, tempestivamente, nos termos do art. 139 da Resolução TCEES nº 261/2013.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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Normativa TC 28/2013 e Lei Federal nº 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
Indispensável para tanto a obediência aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eﬁciência, como determina o artigo 37 da Constituição
Federal.
Passo então à detida análise das inconsistências apontadas pela Área Técnica:
2.1 Não comprovação da totalidade do saldo da conta
contábil 11111902 (Banco do Brasil) em 31/12/2016 registrado na contabilidade (item 3.2.1.2 do RTC).
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas veriﬁcou não terem sido enviados os extratos bancários das contas bancárias referentes ao mês 12/2016,
que compõem o saldo contábil da conta 11111902, impossibilitando a veriﬁcação do montante registrado na
contabilidade.
Em suas razões de justiﬁcativa, o responsável informou
ter ocorrido duplicidade em lançamento feito através da
Guia de Recolhimento 2015GR000071 no mesmo valor
da Ordem Bancária da Transferência 2015OB01164 (R$
16.435,27), assim, tanto o saldo contábil quanto o saldo
bancário deveriam estar zerados. Concluiu alegando que
a devida correção foi feita através da emissão da Nota
Patrimonial 2017NP00313, no exercício de 2017.
Após compulsar a documentação apresentada pela defesa, o Núcleo de Contabilidade e Economia - NCE entendeu pelo afastamento da presente irregularidade, por
considerar encerrada a divergência.
Nessa senda, anuindo ao posicionamento técnico, afasto
a irregularidade em análise, haja vista terem sido acostados aos autos documentos probatórios suﬁcientes para

esclarecer o presente apontamento.
2.2 Divergência entre os valores apurados no inventário
anual dos bens em almoxarifado e os saldos registrados
no balanço patrimonial (item 3.2.2.1 do RTC).
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas constatou divergências entre os inventários de bens
em almoxarifado e os montantes evidenciados nos demonstrativos contábeis, conforme tabela a seguir:
Tabela 02: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Descrição

Balanço
Patrimonial
Bens em al- 244.786,44
moxarifado
(consumo)
Bens móveis 46.180.949,63
Bens imóveis 26.744.835,96
Bens intangí- 3.670.853,43
veis

Inventário

Diferença

230.206,53

14.579,91

46.180.949,63 0,00
26.744.835,96 0,00
3.670.853,43 0,00

Fonte: [Processo TC 5.374/2017 - Prestação de Contas
Anual 2015]
Justiﬁcando-se, o responsável aﬁrmou que a inconsistência ocorreu em virtude de divergência nas datas de fechamento do exercício entre o sistema SIGA (físico) e o
SIGEFES (contábil). Acrescentou que no relatório 25-RESMAC encaminhado na PCA de 2016 constaria nota explicativa referente a esta divergência, e que a diferença foi
corrigida no sistema SIGA no exercício de 2017.
Após exame dos autos, foi possível veriﬁcar que a divergência se refere, de fato, ao sistema SIGA ter encerrado
os lançamentos e data diferente do sistema SIGEFES e
a documentação acostada evidencia a regularização no
exercício de 2017. Nessa senda, anuindo ao posicionamento técnico, afasto a irregularidade em análise.
www.tce.es.gov.br

Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos conﬁabilidade, ﬁdedignidade, veriﬁcabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]
4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios
e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.
[...]
(c) Conﬁabilidade – o registro e a informação contábil
devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar ﬁelmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]
(l) Veriﬁcabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.
Considerando que não houveram outras divergências
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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detectadas, é possível aﬁrmar que os demonstrativos
contábeis, bem como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios
descritos no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando o opinamento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1.1. Julgar REGULARES as contas da Secretaria de Estado
da Segurança Pública e Defesa Social, relativas ao exercício de 2016, sob responsabilidade do Sr. André de Albuquerque Garcia, nos termos do inciso I, do artigo 84,
da Lei Complementar 621/2012; dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal

Processos: 01666/2018-7, 08463/2013-1

1.2. Dar ciência aos interessados;

Classiﬁcação: Pedido de Reexame

1.3. Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.

UG: PMSDN - Prefeitura Municipal de São Domingos do
Norte

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias

ACÓRDÃO TC- 993/2018 – PLENÁRIO

Relator: Domingos Augusto Taufner
Recorrente: ELISON CACIO CAMPOSTRINI [GREGORIO
RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046- ES), ALTAMIRO THADEU
FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES)]
Interessados: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
[LUCIAN QUINTAES CARDOSO (OAB: 24803-ES), MICHELwww.tce.es.gov.br

LE DALCAMIN PESSOA (OAB:11322-ES), MARGARETT DE
OLIVEIRA KUSTER, MARCELLO PINTO RODRIGUES (OAB:28123-ES), MILTRO JOSE DALCAMIN (OAB: 9232-ES)], JOSE GERALDO GUIDONI [IGOR WANDY VOLZ (OAB: 22112ES), JANDERSON VAZZOLER (OAB: 8827-ES)]
PEDIDO DE REEXAME – PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO DOMINGOS DO NORTE – CONHECER – PROVIMENTO PARCIAL – DIMINUIR MULTA – MANTER OS DEMAIS
TERMOS DO ACÓRDÃO TC 1560/2017 SEGUNDA CÂMARA – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Élison Cácio Campostrini, em face do Acórdão TC
1560/2017 – Segunda Câmara, prolatado nos autos do
processo TC 8463/2013 – Representação, que rejeitou as
justiﬁcativas do ora recorrente e aplicou multa individual
no valor de R$ 10.000,00, nos seguintes termos:
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 CONHECER da Representação.
1.2 MANTER a irregularidade dos seguintes itens:
1.2.1. Violação ao princípio do concurso público para a
contratação de pessoal para a área da saúde. Base legal:
artigo 37, II, da Constituição Federal de 1988; artigo 32,
II, da Constituição do Estado do Espírito Santo.
1.2.2. Ausência de processo seletivo simpliﬁcado
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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Base legal: artigo 37, caput, da Constituição Federal de
1988 e artigo 32, caput, da Constituição Estadual (princípio da impessoalidade, moralidade e eﬁciência).
1.2.3. Violação ao princípio do concurso público para a
contratação de pessoal para outros setores
Base legal: artigo 37, II, da Constituição Federal de 1988;
artigo 32, II, da Constituição do Estado do Espírito Santo.
1.3 REJEITAR as razões de justiﬁcativas e aplicar MULTA
individual no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com
fulcro no art. 135, II da Lei Complementar nº 621/2012, a
JOSÉ GERALDO GUIDONI e ÉLISON CACIO CAMPOSTRINI.
1.4 REJEITAR as razões de justiﬁcativas de ANA IZABEL
MALACARNE DE OLIVEIRA deixando de aplicar-lhe multa
em razão da prescrição da pretensão punitiva.
1.5 DETERMINAR ao atual prefeito de São Domingos do
Norte para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses,
preencha os cargos e funções na forma prevista na Constituição Federal, encaminhando mensalmente a este Tribunal os procedimentos adotados.
O presente Pedido de Reexame foi conhecido mediante
Decisão Monocrática 358/2018, ﬂ. 13, tendo sido atendidos os requisitos e condições de admissibilidade, e veriﬁcado ser tempestivo.
Posteriormente, o Plenário deste Tribunal atribuiu efeito
suspensivo ao mesmo, mediante Decisão 933/2018, ﬂs.
18/21, nos termos do Voto deste Conselheiro.
Encaminhados os autos ao NRC – Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas, elaborou Instrução Técnica de Recurso – ITR n° 171/2018, às ﬂs. 23/30, opinando
pelo não provimento deste Pedido de Reexame.
Os autos foram remetidos ao Ministério Público de Con-

tas que se manifestou mediante Parecer 2549/2018 de
lavra do Exmo. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, ﬂ. 34, anuindo aos argumentos apresentados pela área técnica.
No dia 24/07/2018, na 24ª Sessão Plenária da Segunda
Câmara o Dr Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro realizou
sustentação oral em nome do recorrente.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente veriﬁco que o presente recurso tem previsão nos artigos 165 c/c 166 da Lei Complementar nº.
621/2012 (Lei Orgânica desta Corte de Contas), as formalidades elencadas nos incisos dos artigos 408 do Regimento Interno deste Tribunal (RITCEES), encontram-se
satisfeitas.
Veriﬁco ainda, que o recurso é tempestivo, eis que interposto dentro do prazo estabelecido pelo §5º do artigo 408 do Regimento Interno desta Corte, conforme certiﬁca a Secretaria Geral das Sessões – SGS, por meio do
Despacho TC 8852/2018-8, ﬂs. 39, assim o presente recurso foi conhecido por meio da Decisão Monocrática
TC 358/2018-7.
Passo à análise do mérito recursal, porém, analisando
tanto as argumentações lançadas em sede de recurso
quanto a manifestação exarada em sede de sustentação
oral.
O Acórdão recorrido condenou os responsáveis, dentre
eles o Sr. Élison Cácio Campostrini, ora recorrente, ao pagamento de multa individual no valor de R$ 10.000,00
em razão das irregularidades apontadas nos itens 3.1,
3.2 e 3.3 da Instrução Técnica Inicial – ITI n° 57/2014,
conforme a seguir:
www.tce.es.gov.br

3.1. Violação ao princípio do concurso público para a
contratação de pessoal para a área da saúde – Infringência: artigos 37, II da CF88 e 32, II da CEES/89.
3.2. Ausência de processo seletivo simpliﬁcado – Infringência: artigos 37, caput, da CF/8888 e 32, caput, da
CE/89 (princípio da impessoalidade, moralidade e eﬁciência).
3.3. Violação ao princípio do concurso público para a
contratação de pessoal para outros setores – Infringência: artigos 37, II, da CF/ 88 e 32, II da CE/89.
O recorrente aﬁrma que durante seu mandato foram realizados dois processos seletivos simpliﬁcados para contratação temporária dos proﬁssionais da saúde – editais
01/2009 e 01/2012, e que dessa forma, não poderia ser
responsabilizado da mesma forma que os demais agentes.
Ainda, alega que não deve ser imputada a ele como circunstância agravante, eventuais desatendimentos a
compromissos ﬁrmados entre este Tribunal e o Ministério Público, e que sua culpabilidade deve ser analisada
nos exatos limites dos atos que por ele foram praticados.
Cabe ressaltar que além dos processos seletivos acima
citados, foi realizado outro em 2013 também para contratação de agentes comunitários de saúde, durante o
mandato do Sr. José Geraldo Guidone, conforme o edital
de processo seletivo 01/2013. Dessa forma, não assiste
razão ao recorrente ao aﬁrmar que não deve ser responsabilizado de igual forma os demais agentes, pois não foi
o único a realizar processo seletivo simpliﬁcado.
Ademais, conforme apontado na ITI 57/2014, embora
tenham sido realizados tais processos seletivos (Editais
01/2009, 01/2012 e 01/2013), estes referem-se apenas
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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às contratações dos servidores públicos da área da saúde.
Entretanto, foram feitas outras contratações temporárias
de diversos proﬁssionais no período de 2006 a 2013, sem
a realização de PSS, infringindo os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e eﬁciência.
Convém ressaltar que o Sr Élison Cácio Campostrini, ora
recorrente, foi prefeito do município de São Domingos
do Norte pelo período compreendido entre 2009 a 2012,
e embora tenha realizado processos seletivos nos anos
de 2009 e 2012, também foram realizadas contratações
temporárias nos exercícios de 2010 e 2011, conforme
apurado pela equipe técnica, nos termos da ITI 57/2014
– Processo TC 8463/2013, sem que conste a devida comprovação da realização dos processos seletivos.
Com relação à alegação do recorrente que eventuais desatendimentos à compromissos ﬁrmados com este Tribunal, não devem ser imputados a ele como circunstância agravante, referem-se ao ofício encaminhado a esta Corte de Contas (ﬂs. 369/371) subscrito pelo Procurador Geral Municipal Thainann Sesana Marchesini em
14/01/2015 e ao Termo de Ajustamento de Conduta
– TAC (ﬂs. 410/416) ﬁrmado entre o Ministério Público
Estadual e o Município de São Domingos do Norte, em
09/09/2015, com o objetivo de solucionar a questão das
contratações irregulares dos servidores públicos na área
da saúde, ambos constantes nos autos TC 8463/2013.
O descumprimento ao TAC ﬁrmado, em razão da irregularidade e ilegalidade nas novas contratações temporárias instrumentalizadas pelos Editais 001/2017, 002/2017
e 003/2017, é de responsabilidade do atual Prefeito Municipal, Sr. Pedro Amarildo Dalmonte e do Sr. Ailton Jorge
Trevisani, Diretor do SAAE, não tendo sido imputada tal
conduta ao Sr. Élison Cácio Campostrini.

No tocante à sustentação oral, não foi apresentado qualquer documento novo ou acrescentado novas argumentações.

necessidade temporária, e 4) quando a necessidade temporária for de excepcional interesse público.

Nos processos listados pelo defendente que supostamente tratam de temas idênticos ao abordado nos presentes
autos, qual seja: contratações temporárias de servidores
para atuarem na área da saúde municipal, entendo que
exista leve semelhança. Porém, nos processos relacionados TC 1158/2009, 8013/2007 e 7099/2010 foram suscitadas preliminares de inconstitucionalidades das leis que
tratavam de contratação temporária, demonstrando que
foi realizado análise individualizada, no caso concreto.

Ademais, nos termos do inciso I do artigo 373 do
NCPC/2015 – Novo Código de Processo Civil, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito, e percebo que no caso presente o recorrente
não trouxe aos autos qualquer fato novo ou qualquer documentação que comprove suas alegações.

No Processo TC 7099/2010, inclusive, foi mantida a irregularidade referente ao item 2.4 – contratação por prazo
determinado de servidores sem processo seletivo, exatamente a mesma irregularidade apresentada nos presentes autos, motivo pelo qual não considero que os processos apontados como paradigmas não se prestam a tal papel, pois, foram feitas análises em casos concretos.

Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.

Não estou aqui sentenciando ser vedada a contratação
temporária, pelo contrário, a CF/88 a autoriza expressamente, desde que preenchidos os requisitos dispostos no
inciso IX do artigo 37.
O Supremo Tribunal Federal – STF, por sua vez, elencou,
em sede de ADI– Ação Direita de Inconstitucionalidade,
os requisitos a serem preenchidos para que a contratação temporária seja legalmente reconhecida:
(...)
4) A contratação temporária, consoante entendimento desta Corte, unicamente poderá ter lugar quando: 1)
existir previsão legal dos casos; 2) a contratação for feita
por tempo determinado; 3) tiver como função atender a
www.tce.es.gov.br

(...)

De toda sorte, não observamos nível de gravidade tal que
nos leve a manter a multa inicialmente imposta, no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Conhecer do presente Pedido de Reexame;
1.2. No mérito, conceder provimento parcial ao presente
Pedido de Reexame, a ﬁm de ajustar a multa para o valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos do Acórdão TC 1560/2017 – 2ª Câmara;
1.3. Dar ciência aos interessados;
1.4. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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3. Data da Sessão: 07/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.

ACÓRDÃO TC- 994/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05062/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMGO - Gabinete do Prefeito de Cariacica
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.

Responsável: CLAUDIO MENDONCA DA SILVA

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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – GABINETE DO PREFEITO DE CARIACICA – EXERCÍCIO DE
2016 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.

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

Trata-se da Prestação de Contas do Gabinete do Prefeito
de Cariacica, relativa ao exercício de 2016, cuja gestão
esteve sob a responsabilidade do senhor Claudio Mendonça da Silva.

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:

No Relatório Técnico 00741/2017-4 (evento 46) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
a Instrução Técnica Inicial - ITI 01261/2017-1 para a citação do responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 02402/2017-1 (evento 50), o gestor encaminhou os documentos e justiﬁcativas, as quais foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
02840/2018-4, concluindo nos seguintes termos:
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Uniwww.tce.es.gov.br

dade Gestora Gabinete do Prefeito de Cariacica, exercício de 2016, formalizada de acordo com disposições da
Instrução Normativa TC 28/2013 (alterada pela Instrução
Normativa TC 33/2014) e da Resolução TC 273/2014 (alterada pelas Resoluções TC 281/2014 e TC 285/2015), de
responsabilidade do Sr. CLÁUDIO MENDONCA DA SILVA.
Portanto, visto que os demonstrativos contábeis e as demais peças e documentos que constituíram o processo
de prestação de contas submetidos à apreciação deste
Tribunal de Contas para ﬁns de julgamento foram analisados e, na forma do artigo 84, I, da Lei Complementar
621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal), opinamos que o
julgamento seja pela REGULARIDADE.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luciano
Vieira elaborou o parecer PPJC 03432/2018-1 e manifestou-se de acordo com área técnica.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018

46

ATOS DO PLENÁRIO

no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta
de acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Gabinete do Prefeito de Cariacica, sob a responsabilidade do senhor Claudio Mendonça da Silva, relativas ao exercício de 2016,
nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Nº
621, de 8 de março de 2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 995/2018 – PLENÁRIO
Processo: 03335/2018-7
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SEDU - Secretaria de Estado da Educação
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: PERSONA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA, SUZY LADY SANTOS
Responsável: HAROLDO CORREA ROCHA, LUCIMAR TOZETTI BATISTA
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDU –
EXERCÍCIO DE 2018 – LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PESSOAL - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2018 - IMPROCEDÊNCIA – CIÊNCIA - ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
www.tce.es.gov.br

Trata-se de representação formulada pela empresa Persona - Centro de Desenvolvimento Humano Ltda-EPP,
que em sua peça inicial alega a ocorrência irregularidades no pregão eletrônico 08/2018, sob o critério “menor preço por lote”, realizado pela Secretaria de Estado
da Educação para a contratação da empresa especializada para prestação de serviços de recrutamento, seleção
e avaliação de pessoal para diferentes cargos/funções da
Secretaria de Estado de Educação - SEDU.
Insurge-se o Representante, especialmente, quanto a ilegalidade da cláusula 1.3.3 que exigia os atestados de capacidade técnica fossem apresentados com registro no
Conselho Regional de Administração como condição para aferição da qualiﬁcação técnica da licitante. Para a
empresa, como a parcela de maior relevância no objeto
licitado se refere a atividades do ramo da Psicologia, as
exigências relativas ao registro no Conselho Regional de
Administração apresentam-se excessivas e em desconformidade com a lei, sobretudo o disposto no artigo 30,
§1º, I, da Lei 8.666 de 21 de junho de1993.
Por meio de decisão monocrática 00595/2018-3 (evento
04) proferida por este gabinete, foi conhecida a admissibilidade da representação, e encaminhados os autos à
Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança
Pública – Secex SES para análise técnica.
Após o exame da matéria, a SecexSES entendeu pela ausência dos pressupostos autorizativos de medida cautelar, sugerindo a submissão do processo ao rito ordinário,
na forma do artigo 306 do Regimento Interno do TCEES.
Assim instruído o feito, encampando o entendimento
técnico, proferi voto 2142/2018-4 (evento 11), mantendo o processo no RITO ORDINÁRIO tendo em vista a ausência dos pressupostos constantes no artigo 306 do RISegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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TCEES, decidindo pela determinação da OITIVA da Sra.
Lucimar Tozetti Batista, Pregoeira da SEDU e do(a) Secretário(a) Estadual de Educação, para que se pronunciassem no prazo de 10 dias, pela notiﬁcação da Pregoeira,
Sra. Lucimar Tozetti Batista, Pregoeira da SEDU, a ﬁm de
que encaminhassem a esta Corte cópia em “pdf” na íntegra do processo administrativo que deu origem ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, sendo-lhe ainda encaminhada cópia da peça inicial da representação, e que fosse
dada ciência a empresa representante, nos termos do
art. 307, § 7º do RITCEES, quanto a decisão a ser proferida. O Colegiado, encampando os termos do voto, preferiu Decisão 01088/2018-1 (evento 13).
Em resposta, os agentes notiﬁcados apresentaram os
esclarecimentos que constam da Comunicação diversa
00434/2018-4 (evento 24).
Após resposta dos agentes notiﬁcados, e encerrando a
instrução processual, a SecexSES, prolatou a Instrução
Técnica Conclusiva ITC 2666/2018-3 (evento 28), reconhecendo a improcedência da representação e consequentemente o arquivamento do feito, sob o fundamento de que não foram encontradas inconsistências relacionadas aos questionamentos levantados pela Representante em relação ao edital do Pregão 008/2018.
Submetido o feito ao crivo do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, foi emitido o Parecer 03360/2018-1
(evento 32) onde se pronunciou em concordância com
a proposta contida na Instrução técnica Conclusiva ITC
02666/2018-3.
II FUNDAMENTOS
Analisando os autos, adoto como razões de decidir, os
argumentos apresentados pela SecexSES e corrobora-

das no parecer ministerial, adotando, para tanto, a motivação exarada na Instrução Técnica Conclusiva ITC
02666/2018-3, sendo oportuna a transcrição da manifestação, conforme segue:
1. INTRODUÇÃO
Trata-se de representação encaminhada por PERSONA –
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA – ME,
alegando haver sido inabilitada para o Lote 1 do Pregão
Eletrônico 0008/2018 da SEDU, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recrutamento, seleção e avaliação de proﬁssionais para desempenho de funções gerenciais, técnicas
ou do magistério no âmbito daquela Secretaria, entendendo a representante que sua inabilitação baseada na
aﬁrmação de que sua capacidade técnica não atenderia
os requisitos mínimos estabelecidos no edital de licitação, e que a Pregoeira não teria feito qualquer vinculação aos itens que não atenderiam às exigências do edital, limitando-se a indicar que a capacidade técnica não
atenderia às exigências do edital, sem ser pontual e objetiva como em relação às demais licitantes inabilitadas.
Após tais aﬁrmações, a representante passa a narrar os
porquês de seus atestados apresentados comprovarem
sua capacidade técnica para a prestação dos serviços.
Há questionamento nos autos quanto às exigências editalícias relacionadas a registro e inscrição junto ao Conselho Regional de Administração – CRA, senão vejamos:
O Anexo IlI do Edital no item 1.3.3.3 exigiu que os atestados de capacidade técnica fossem apresentados com registro no Conselho Regional de Administração - CRA além
de comprovação de que a licitante apresenta-se prova
de Inscrição no CRA no item 1.3.31, apesar de também
www.tce.es.gov.br

exigir no item 1.3.3.3 prova de inscrição no Conselho Regional de Psicologia - CRP, relação nominal dos proﬁssionais da equipe técnica vinculada à proposta, com indicação da formação acadêmica, em nível superior, composta de, no mínimo, 03 (três) proﬁssionais com curso superior em Psicologia concluído, atuando no cargo de Psicólogo e/ou em cargos de RH em atividades voltadas para
recrutamento no item 1.3.4 e prova de inscrição dos proﬁssionais no CRP conforme item 1.3.6.
A exigência de apresentação de relação nominal dos proﬁssionais da equipe técnica vinculados a proposta com
formação em Psicologia e devidamente registrados no
respectivo Conselho de Classe, deixa claro que parcela
de maior relevância no objeto licitado, refere-se a atividades do ramo da Psicologia, fazendo-se assim as exigências relativas ao CRA excessivas e desnecessárias.
Aﬁrma ainda a representante que a proposta classiﬁcada
da quarta colocada seria 13,19% maior do que a proposta da recorrente classiﬁcada em primeiro lugar, o que seria uma afronta ao princípio da economicidade sua inabilitação, e contratação de outra licitante com proposta
de preços superiores.
Ao ﬁnal, solicita:
a) O conhecimento da presente REPRESENTAÇÃO para
que, em seu mérito, seja julgado procedente para que
seja determinado ao JURISDICIONADO (Secretaria de Estado da Educação - SEDU), que tornar sem efeito a inabilitação da Recorrente PERSONA - CENTRO DEDESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA- ME, CNPJ 01.181.604/000104 para o Lote 01 do Edital PE nº 0008/2018, bem como
que seja realizada diligências nos termos do item 21 .4
do Edital para permitir a apresentação do atestado devidamente registrado no CRA, sanando assim a falha que
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não altera a substância da proposta nos termos do item
nos termos do item 18.6 e 21 . 7 do Edital;
b) Acaso o essa Douta Corte entenda que a decisão pela inabilitação da Recorrente não deva ser reformada,
requer que seja determinado a Autoridade Competente (Ordenador de Despesas) da Secretaria de Estado da
Educação - SEDU, que em observância aos Princípios da
Legalidade, Economicidade e Autotutela proceda a anulação do Edital PE nº 0008/2018 nos termos do Art. 49 da
Lei 8.666/93, vista a ﬂagrante afronta ao Art. 30, §1°, Inciso I da Lei 8.666/93 e Súmula nº 263/2011 TCU, considerando a exigência desnecessária e excessiva que limita
a competitividade do certame.
Por meio da Decisão Monocrática 00595/2018-3, o eminente Relator, em juízo monocrático de admissibilidade,
conheceu da representação e a remeteu a esta Secretaria, que proferiu a Manifestação Técnica 335/2018, cuja
proposta de encaminhamento foi a seguinte:
3.1 Considerando a ausência dos pressupostos autorizativas para a expedição de medida cautelar, sejam os presentes autos submetidos ao rito ordinário, na inteligência do artigo 306 do RITCEES.
3.2 Nos termos do art. 307, § 3º do RITCEES, a determinação de oitiva da parte.
3.3 Nos termos do art. 307, § 7º do RITCEES, a cientiﬁcação do representante quanto a decisão a ser proferida.
Sugere-se ainda a expedição de comunicação à Sra. Lucimar Tozetti Batista, Pregoeira da SEDU, a ﬁm de encaminhar a esta Corte cópia em pdf na íntegra do processo
administrativo que deu origem ao Pregão Eletrônico nº
08/2018, sendo-lhe ainda encaminhada cópia da representação, e, após, retornem os autos à Área Técnica pa-

ra prosseguimento.

rido pelo eminente Relator:

Após, a representante traz aos autos mais documentos
no intuito de corroborar seus pedidos.

Ademais, destaco que todos os pedidos elaborados pela empresa se

Nos termos do Voto do eminente Relator (02142/20184), esta Corte procedeu à Decisão 01088/2018-1, cujo
núcleo é o seguinte:

concentraram na tutela de interesses privados quais sejam: i) tornar sem efeito a inabilitação da empresa no
certame, ii) solicitar diligências para comprovar sua regularidade e subsidiariamente, iii) anular o certame licitatório.

1. Manter o processo no RITO ORDINÁRIO, tendo em vista a ausência dos pressupostos constantes no artigo 306
do RITCEES;
2. Determinar a OITIVA da Sra. Lucimar Tozetti Batista,
Pregoeira da SEDU e do(a) Secretário(a) Estadual de Educação, para que se pronuncie no prazo de 10 (dez) dias,
nos termos do art. 307, § 3º do RITCEES;
3. Cientiﬁcar a empresa representante, nos termos do
art. 307, § 7°, do RITCEES, quanto a decisão a ser proferida;
4. Notiﬁcar a Sra. Lucimar Tozetti Batista, Pregoeira da
SEDU, a ﬁm de que sejam encaminhados a esta Corte cópia em “pdf” na íntegra do processo administrativo que
deu origem ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, sendo-lhe
ainda encaminhada cópia da peça inicial da representação;
5. Após, à SEGEX.
Após as devidas notiﬁcações, o Secretário de Estado da
Educação e a Pregoeira CPL-2 remeteram a esta Corte o
ofício SEDU/GS/ Nº 443, objetivando responder aos termos da representação.
Por meio do Despacho 26704/2018-4, vieram-nos os autos para análise e instrução, e passamos a fazê-lo.
2. DA ANÁLISE TÉCNICA
Abaixo trazemos a transcrição de trechos do Voto profewww.tce.es.gov.br

Deste modo, a representante manifestou seu inconformismo com relação às decisões que promoveram sua
inabilitação no Pregão Eletrônico 08/2018.
Acerca do tema, não se pode olvidar que o papel principal da representação consiste em cientiﬁcar as Corte de
Contas acerca de eventuais ilegalidades praticadas em
desfavor do erário e do interesse público. Isto porque o
interesse maior a ser tutelado por este instrumento jurídico é o público e não o privado, ainda que este, por via
reﬂexa, também possa ser amparado nos autos.
Logo, uma atuação indiscriminada das cortes de contas
sobre a tutela do interesse privado acabaria por transformar o Tribunal de Contas em órgão revisor de todos os
procedimentos licitatórios e contratos administrativos;
isto porque estaríamos permitindo a utilização da representação como uma espécie de mandado de segurança,
disponíveis aos licitantes que, porventura entendessem
necessária a proteção de seu direito líquido e certo, em
face de possível prática de ilegalidade ou abuso de poder praticada.
Por todo o exposto, acompanho o entendimento da
equipe técnica deste Tribunal de Contas, considerando
prejudicada a análise concessão de medida cautelar relacionada à inabilitação do licitante e por consequência,
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a aplicação do rito sumário ao caso em concreto.
Persiste, entretanto, a competência desta Corte quanto
à análise do requisito de habilitação contestado pela representante, a saber, exigências relacionadas à inscrição
e registros junto ao Conselho Regional de Administração
como condição para habilitação nos certames, nos termos dos artigos 3º, §1º, I e 30 da Lei 8.666/1993.
Os trechos acima muito bem demonstra a preocupação
de que o Tribunal de Contas seja transformado em órgão
revisor de todos os procedimentos licitatórios e contratos administrativos, o que seria o caso de se permitir a
utilização do instituto da representação como uma espécie de mandado de segurança.
Não se pode perder de vista que normal e naturalmente, em qualquer certame licitatório, teremos a presença
de empresas insatisfeitas com o resultado do certame, e
que somente uma por lote sagra-se vencedora, permitir
a utilização do instituto da representação como um substituto do mandado de segurança, buscando assim a tutela do interesse privado seria minimizar o papel dos órgãos de controle externo.
Considerando que o Voto que deu origem à Decisão desta Corte clariﬁcou que persiste a competência desta Corte quanto à análise do requisito de inscrição e registros
junto ao Conselho Regional de Administração como condição para habilitação nos certames, nos termos dos artigos 3º, §1º, I e 30 da Lei 8.666/1993, considerando que
esta Corte de Contas deve atuar objetivando sempre e
sempre reverenciar o princípio constitucional da eﬁciência, e considerando ainda que conforme informação trazida pelas autoridades notiﬁcadas o certame restou fracassado, devido à desclassiﬁcação de todos os licitantes
que participaram do certame, passamos a analisar a res-

posta apresentada de forma delimitada, no objetivo de
perquiri acerca da legalidade ou não dessa exigência.
Após destacarem as autoridades notiﬁcadas a impossibilidade jurídica de se aceitar a inserção de documento de
licitante após propostas, trazem a seguinte informação:
Igualmente, em resposta ao questionamento da empresa quanto à necessidade de registro dos atestados de capacidade técnica em ambos os Conselhos (Psicologia e
Administração), o Setor Demandante, nos autos principais do processo administrativo licitatório, realizou justiﬁcativa técnica diante de questionamento realizado pela
Comissão Permanente de Licitação-2 da SEDU, bem como a Douta Procuradoria-Geral do Estado (Anexo I), tendo a mesma informado que as atividades a serem desenvolvidas quando da contratação do serviço objeto desta licitação são de cunho técnico especializado, tanto na
área de conhecimento proﬁssional em Psicologia quanto
Administração, de modo que as atividades devem ser regidas, regulamentadas e ﬁscalizadas por ambos os Conselhos, diante do emprego de mão de obra oriunda das
duas áreas proﬁssionais.
De fato, em anexo à resposta apresentada consta arrazoado da Gerência de Gestão de Pessoas da SEDU, com o
seguinte teor:
Item 4: Quanto à exigência de registro ou inscrição no
Conselho Regional de Administração- CRA e no Conselho
Regional de Psicologia- CRP (itens 2.3.1 e 2.3.2 do anexo
do termo de referência, ﬂs. 92), informo que foi baseada
nos normativos dos órgãos regulamentadores que preveem que tanto no exercício da Administração como do
exercício da Psicologia é necessário registro da empresa
prestadora de serviços em ambos os conselhos a saber...
www.tce.es.gov.br

Trazem então, no que é pertinente à área da Administração, a Lei nº 4.769/65, que eu seu artigo 15 dispõe sobre
a obrigatoriedade do registro das empresas, entidades
e escritórios técnicos que explorem sob qualquer forma
atividades de Técnico de Administração, além de Nota
do Conselho Federal de Administração que disporia que
a responsabilidade técnica seria uma atribuição inerente
aos proﬁssionais de Administração registrados em CRA.
Há a menção ainda à Lei nº 6.839/80 que, ao tratar do registro de empresas nas entidades ﬁscalizadoras do exercício das proﬁssões, em seu artigo 1º disporia no sentido
de que “o registro de empresas e a anotação dos proﬁssionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a ﬁscalização do exercício das diversas proﬁssões, em razão da
atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem
serviços a terceiros”.
O que de fundamental se veriﬁca da resposta apresentada pela área técnica da SEDU é que os serviços licitados
também estariam abrangidos na área de Administração,
atraindo a necessidade de registro junto ao órgão competente, que, no caso, é o Conselho Regional de Administração.
Dessa forma, entendemos que se deve ter uma deferência ao opinamento técnico, considerando que compete
ao próprio órgão licitante, ainda na fase interna de qualquer certame licitatório, além de bem descrever o objeto do certame, também prever quais são os requisitos
técnicos indispensáveis para a legítima e correta prestação dos serviços. Isso, é claro, sendo sempre passível de
controle por parte dos órgãos de controle, quando as escolhas da administração extrapolarem as raias do Direito, o que não se veriﬁca nesse caso concreto de forma a
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fundamentar uma instrução que visa a qualquer responsabilização.

1.2. Dar CIÊNCIA, na forma regimental, ao signatário da
representação; e às partes; e

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Adicionalmente, cada caso concreto demandará uma
análise especíﬁca quanto aos requisitos de habilitação, inclusive em relação a todos eles, e não somente atinente a
sua parte técnica.

1.3. Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.

UG: DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito

2. Unânime.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

3. Data da Sessão: 07/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Representante: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS

4. Especiﬁcação do quórum:

Responsável: CARLOS AUGUSTO LOPES [ALINE PEDRONI COLODETTI (OAB:19970-ES)], TARCILIO DEORCE DA
ROCHA [ALINE PEDRONI COLODETTI (OAB: 19970-ES)],
ANDERSON RICARDO AZEVEDO [ALINE PEDRONI COLODETTI (OAB: 19970-ES), RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES
TEXEIRA DE FREITAS (OAB: 14064-ES)], MILENA FOLLADOR JACCOUD, EDILANE ESCOBAR MAXIMO, DANIELA
MENEZES LIMA

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
3.1 Seja a presente representação considerada improcedente, nos termos do artigo 178, inciso I do RITCEES.
3.2 Após deliberação Plenária, e cientiﬁcados representante e representado, somos pelo arquivamento dos autos, conforme artigo 330, § 1º do RITCEES.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, do RITCEES, acompanhando o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR IMPROCEDENTE a representação, nos termos do art. 95, inciso I c/c 101, parágrafo único da Lei
Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 e do
art. 178, I c/c 186, do RITCEES;

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 996/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05489/2015-5
www.tce.es.gov.br

Terceiro interessado: ORRICO & CALIMAN LTDA [RAFAEL HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA DE FREITAS (OAB:
14064-ES)]
FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – NÃO ADMITIR INGRESSO OAB COMO TERCEIRO INTERESSADO - PROCEDENTE PARCIALMENTE – SEM APLICAÇÃO DE MULTA –
RECOMENDAÇÕES – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de representação, encaminhada pelo Ministério Público de Contas, alegando supostas irregularidades na contratação da sociedade empresária
GUALBERTO, ORRICO & CALIMAN LTDA (Futura Consultoria e Pesquisa Ltda) objetivando a prestação de serviços de elaboração de projeto de educação intitulado
“Educação no Trânsito”.
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Em síntese, alega que: (i) Houve inversão de papeis em
razão de que o DETRAN/ES vinculou o seu contrato à
vontade da contratada conforme consta no Termo de Referência; (ii) Ausência de orçamento detalhado elaborado pela Administração; (iii) Ausência de justiﬁcativa do
valor; (iv) contratação direta por inexigibilidade indevida; (v) especiﬁcação incompleta do objeto; (vi) distorções no planejamento físico e ﬁnanceiro, evidenciando
falta de cuidado e planejamento.
Ao ﬁnal pugna pelo conhecimento da Representação,
com adoção de medida liminar para determinar ao DETRAN/ES que se abstenha de efetuar qualquer pagamento à empresa Contratada, sob pena de multa, até decisão
ﬁnal desta corte e no mérito pelo seu provimento.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Cautelares, este por meio de Manifestação Técnica Preliminar nº
374/2015 de ﬂs. 1051/1067, sugeriu o conhecimento da
Representação, com deferimento da liminar pretendida,
determinação de tomada de contas especial.
Analisando os autos e visualizando que o contrato ﬁrmado com a sociedade empresária Gualberto, Orrico & Caliman Ltda, estava em vigor na ocasião, proferi a DECM nº
782/2015 de ﬂs. 1068/1069, no sentido de notiﬁcar os
representados para manifestação no prazo de 05 (cinco)
dias acerca da Representação, bem como, a notiﬁcação
à empresa contratada na qualidade de terceira interessado para querendo manifesta-se na forma regimental.
Em cumprimento a Decisão Monocrática os responsáveis Anderson Ricardo Azevedo, Carlos Augusto Lopes,
Tarcílio Deorce da Rocha, Orrico & Caliman Ltda (terceiro interessado), ﬁzeram acostar as justiﬁcativas preliminares acompanhados de documentos conforme se
veriﬁca às Fls. 1089/1119 – 1121/1155 – 1157/1190 –

1201/1251(respectivamente).
Instado a se posicionar, o Núcleo de Cautelares por
meio de Manifestação Técnica Preliminar nº 511/2015
de ﬂs. 1253/1258, sugeriu desconsideração da MTP nº
374/2015 e indeferimento da cautelar em razão da ausência da fumaça do bom direito, pelo seguimento através do rito ordinário e notiﬁcação dos responsáveis para no prazo de 10 (dez) dias apresentar justiﬁcativas e ao
DETRAN/ES para ciência da decisão e encaminhamento
de cópias de documentos.
Acompanhando o entendimento técnico, votei nos termos sugeridos gerando a Decisão Plenária TC 4795/2015
de ﬂs. 1264/1265.
Atendendo a notiﬁcação, apresentaram justiﬁcativas o
Sr. Carlos Augusto Lopes (ﬂs. 1291/1323); Anderson Ricardo Azevedo (ﬂs. 1325/1351);Tarcílio Deorce Rocha
(ﬂs. 2297/2324); Orrico & Caliman Ltda (terceiro interessado – ﬂs. 2332/2336
O DETRAN/ES fez acostar a documentação de ﬂs.
1368/2284.
Encaminhados os autos a unidade técnica a Secretaria
de Controle externo em Manifestação Técnica de ﬂs.
2373/2392, sugere a citação dos senhores: Carlos Augusto Lopes; Anderson Ricardo Azevedo; Tarcílio Deorce
da Rocha; Milena Follador Jaccoud; Edilane Escobar Maximo e Daniela Menezes Lima.
Acolhendo manifestação técnica proferi a DECM nº
595/2016 de ﬂs. 2394/2396. Devidamente citados os responsáveis apresentaram justiﬁcativas e documentos: Milena Follador Jaccoud (ﬂs. 2433/2444); Anderson Ricardo Azevedo ( ﬂs. 2448/2455); Carlos Augusto Lopes (ﬂs.
2467/2488); Tarcílio Deorce da Rocha (ﬂs. 2492/2515);
www.tce.es.gov.br

Daniela Menezes Lima e Edilane Escobar Máximo (ﬂs.
2517/2530).
Instada a se manifestar a Secex Denúncias por meio
de Instrução Técnica Conclusiva nº 3655/2016 de ﬂs.
2535/2576, assim sugeriu:
3. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
3.1 Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo
95, da Lei Complementar Estadual 621/2012 da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA PARCIAL da presente representação, tendo em vista o reconhecimento das seguintes
irregularidades:
3.1.1. Ausência de regular planejamento para a contratação da fase III – Projeto “Educação para o Trânsito”,
agora denominado “Trânsito para o outro” (item 2.1.
desta ITC).
Base Legal: Arts. 37, caput, e 70, caput, da Constituição
Federal - Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da
Motivação, da Eﬁciência, da Moralidade, da Economicidade.
Responsável: Carlos Augusto Lopes (ex-Diretor do Departamento Estadual de Trânsito – Detran/ES)
3.1.2. Ausência de motivação suﬁciente para alteração
do projeto original e especiﬁcação insuﬁciente do objeto (item 2.2. desta ITC).
Base Legal: Princípios da Legalidade, da Eﬁciência, da
Economicidade, da Motivação, do Procedimento Formal
e do art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Carlos Augusto Lopes (ex-Diretor do Departamento Estadual de Trânsito – Detran/ES)
Anderson Ricardo Azevedo (Coordenador de Campanhas
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Educativas e Projetos Especiais do Detran/ES)
Tarcílio Deorce da Rocha (Diretor Técnico do Detran/ES)
3.1.3. Inexigibilidade de licitação indevida face à pluralidade de serviços de naturezas distintas (item 2.3. desta ITC).
Base Legal: art. 37, inciso XXI, da CF, art. 2º e art. 23, §
1º, da Lei 8.666/93.
Responsável: Carlos Augusto Lopes (ex-Diretor do Departamento Estadual de Trânsito – Detran/ES)
Anderson Ricardo Azevedo (Coordenador de Campanhas
Educativas e Projetos Especiais do Detran/ES)
Tarcílio Deorce da Rocha (Diretor Técnico do Detran/ES)
Milena Follador Jaccoud (Técnica Superior do Detran/ES
- Advogada)
Edilane Escobar Maximo (Assessora Jurídica do Administrativo e Judicial do Detran/ES)
Daniela Menezes Lima (Chefe da Assessoria Jurídica do
Administrativo e Judicial do Detran/ES)
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por/pela:
3.2.1. Rejeitar as razões de justiﬁcativas de Carlos Augusto Lopes (ex-Diretor do Departamento Estadual de Trânsito – Detran/ES); Anderson Ricardo Azevedo (Coordenador de Campanhas Educativas e Projetos Especiais do
Detran/ES); Tarcílio Deorce da Rocha (Diretor Técnico do
Detran/ES); Milena Follador Jaccoud (Técnica Superior
do Detran/ES - Advogada); Edilane Escobar Maximo (Assessora Jurídica do Administrativo e Judicial do Detran/
ES); Daniela Menezes Lima (Chefe da Assessoria Jurídica
do Administrativo e Judicial do Detran/ES).

3.2.2 Sugerir a aplicação de multa aos Srs. Carlos Augusto Lopes, Anderson Ricardo Azevedo, Tarcílio Deorce da
Rocha, Milena Follador Jaccoud, Edilane Escobar Maximo, em razão da irregularidade disposta no item 2.3 desta Instrução Técnica Conclusiva, com amparo no artigo
87, IV da LC 621/12 e na forma do artigo 135, inciso II, da
Lei Complementar 621/12.
3.2.3. Por ﬁm, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao signatário da representação do teor da decisão ﬁnal a ser
proferida.
Encaminhados os autos ao MPC através de Parecer nº
585/2018 de ﬂs. 2593/2596, assim pugnou:
Ante ao exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja CONHECIDA a presente representação, para, no
mérito, julgá-la PROCEDENTE EM PARTE, na forma dos
arts. 94, 95, inciso II, e 99, § 2°, da LC n. 621/2012; e
2 – com espeque no art. 135, inciso II, da LC n. 621/2012
c/c art. 389, inciso II, do RITCEES, pela cominação de
multa pecuniária a Carlos Augusto Lopes, Anderson Ricardo Azevedo, Tarcílio Deorce da Rocha, Milena Follador Jaccoud e Edilane Escobar Maximo.
3 – sejam reputados regulares os atos imputados a Daniela Menezes Lima.
Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993, bem como no parágrafo único do art. 53 da
LC n. 621/2012, reserva-se ao direito de manifestar-se
oralmente em sessão de julgamento.
Os Responsáveis requereram o uso de defesa oral consoante se veriﬁca às ﬂs. 2465, 2511 e 2529.
Considerando que os responsáveis repisaram os argumentos trazidos em sede de justiﬁcativa, não havendo
www.tce.es.gov.br

necessidade de encaminhar para instrução técnica ou
manifestação ministerial, passo a proferir meu entendimento.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
II.1 – PRELIMINARMENTE:
II.1.1 – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO:
A Ordem dos Advogados do Brasil/ES, em sessão ocorrida em 22 de maio de 2018, requer sua inclusão nos autos como Terceiro Interessado na Qualidade de Assistente Simples em relação à Srª. Milena Follador Jaccoud
ocupante do cargo de advogada pública do DETRAN/ES
constante do rol de responsável por supostas irregularidades em atos administrativos, alegando interesse jurídico em decorrência de violação doas prerrogativas de
advogados públicos.
Leciona FREDIE DIDIER JR. que o instituto da Assistência,
modalidade de intervenção de terceiros no processo em
curso, ocorre quando:
“A assistência é modalidade de intervenção de terceiro ad coadjuvandum, pela qual um terceiro ingressa em
processo alheio para auxiliar uma das partes em litígio.
(...) Permite-se a assistência porque esse terceiro pode
vir a sofrer prejuízos jurídicos com a prolação de decisão contra o assistido; esses prejuízos podem ser diretor/imediatos ou reﬂexos/mediatos. Àqueles corresponde a ﬁgura do assistente litisconsorcial; a esses, a do simples. A intervenção permite ao assistente, de certo modo, tentar inﬂuenciar no julgamento da causa.
O interesse jurídico é pressuposto da intervenção. Não
se a autoriza quando o interesse for meramente econômico ou afetivo. Seja pelo fato de manter relação jurídica vinculada à que está deduzida, seja por ser ela própria
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que está deduzida.”
Extrai-se da leitura acima que o requisito essencial para
que seja permitido o ingresso do terceiro, é a inequívoca demonstração do interesse na causa, sendo que o referido interesse deve ter natureza jurídica. É o interesse
jurídico, com a demonstração de que a decisão proferida
contra o assistido possa vir a atingir a esfera de direitos
do terceiro, que permite intervenção deste, o que ante o
término do contrato de prestação de serviços, não mais
subsiste, ao meu sentir, o interesse jurídico.
Este Tribunal de Contas vem concluindo pela presença
do interesse jurídico da OAB quando consta no rol dos
responsáveis advogados públicos, entretanto, consoante estabelece o artigo 294, §6º do RITCEES, o pedido de
habilitação de ingresso de interessado no processo será
indeferido quando formulado após a inclusão do processo em pauta.
Consoante se veriﬁca às ﬂs. 2598 e 2602, a OAB/ES somente pleiteou o seu ingresso como terceiro interessado em 14 de maio de 2018 após a inclusão do processo
em pauta que ocorreu em 07 de maio de 2018, o que em
obediência ao regimento Interno desta Corte, forçoso indeferir o ingresso da OAB/ES nesta fase processual.
II.2 – MÉRITO:
II.2.1 - Ausência de regular planejamento para a contratação da fase III – Projeto “Educação para o Trânsito”,
agora denominado “Trânsito para o outro” (item 2.1
da ITC 3655/2016) - Responsável: Carlos Augusto Lopes
(ex-Diretor do Departamento Estadual de Trânsito – Detran/ES)
A equipe técnica analisando o contrato referente à 3ª fase do Projeto “Educação para o Trânsito” ﬁrmado com

a empresa Gualberto, Orrico & Caliman Ltda, entendeu que houve contrariedade dos artigos 37 e 70 da CF,
apontando a ausência de planejamento.

ragir com o aprendizado dos alunos, concluindo na necessidade de uma plataforma digital para atender o objetivo traçado.

Constatou que o início da contratação ocorreu mediante proposta apresentada pela empresa contratada, ocorrendo inversão de papéis, afrontando o princípio da impessoalidade, vez que a terceira fase decorria das 1ª e 2ª
fases já implementadas e executadas, tendo material suﬁciente para elaboração do plano de trabalho e do projeto básico.

Informa que a proposta encaminhada pela empresa contratada teve por ﬁnalidade apresentar a terceira fase
cujo objetivo era aplicar o projeto pedagógico já elaborado na segunda fase, ﬁnalizando o projeto incialmente
como foi concebido.

Observou, ainda, que o Termo de referência é praticamente idêntico à proposta apresentada anteriormente
pela empresa contratada.
Em justiﬁcativa esclarece o responsável que de acordo
com as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, o DETRAN é competente para promover a educação
de trânsito junto às escolas e nesse contexto o Projeto
“Educação para o Trânsito” foi resgatado dando continuidade a um trabalho já iniciado em 2007.
Assim entende que não houve ausência de regular planejamento e, sim, uma continuidade do iniciado anteriormente, esclarecendo que seria um desperdício de dinheiro público não dar continuidade a um projeto já iniciado, inclusive, com previsão de terceira fase.
Assim buscando aprimoramento do projeto já existente,
o DETRAN e a SEDU traçaram metas para reimplantação
do projeto de educação no trânsito nas escolas, contemplando o programa de governo “Juntos pela Vida” implementado no ano de 2011.
Esclarece que em diálogo pedagógico com a SEDU, visualizou a necessidade de adequações de ferramentas que
contemplasse o avanço tecnológico para facilitar e intewww.tce.es.gov.br

Assim, em decorrência da existência do projeto e visando a proposta apresentada dar continuidade ao mesmo, o Termo de Referência do projeto não poderia ser
diferente da proposta encaminhada, acrescentando que
nos moldes do Decreto Federal nº 3555/00 que conceitua Termo de Referência, não havendo qualquer menção
de que o mesmo não possa ser elaborado semelhante
à proposta apresentada pela empresa contratada, ainda
mais quando se trata de projeto já existente dando apenas sua continuidade.
Conclui aﬁrmando que o Termo de Referência foi elaborado com base nas reais necessidades de atender o DETRAN mediante estudos técnicos conforme previsto no
art. 6º, IX da Lei de Licitação.
Em defesa oral, argumenta o responsável que ao tomar
posse do Cargo de Diretor do DETRAN uma das metas a
ser atingida seria a continuidade de projetos já iniciados,
sendo de grande importância a educação para o trânsito com a execução de serviços pelo Dr. Roberto Da Matta, sendo este um renomado intelectual com vários livros publicados na área, sendo este o motivo pelo qual
o DETRAN contratou nas fases antecedentes, onde a empresa contratada era detentora de procuração com exclusividade.
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Informa que na terceira fase do projeto, estava prevista a
contratação de trinta e dois técnicos pela empresa, que
dariam todo o suporte, pois esse projeto alcançaria todas as escolas públicas estaduais do Espírito Santo, destacando que o projeto foi concebido de forma interdisciplinar, tendo envolvimento da SESP, da SETOP e da SEDU.

presa contratada – Futura Consultoria e Pesquisa por
meio de Ofício datado de 15 de outubro de 2013, endereçado ao Diretor Geral do DETRAN deu início ao procedimento de contratação visando a aplicação do projeto
pedagógico elaborado na segunda fase do Projeto Educação no Trânsito.

Acrescentou que o processo de contratação teve opiniões favoráveis dos técnicos do DETRAN, inclusive, da
área jurídica culminando pela sua aprovação no Conselho de Administração do DETRAN.

O Gabinete da Diretoria Geral encaminhou a proposta ao
Diretor Técnico para manifestação, consoante se observa
à ﬂ. 192, que por sua vez encaminhou à Gerência de Educação no Trânsito para emissão de parecer, conforme se
vê às ﬂs. 194/196.

Com efeito, um dos pressupostos básicos de administração é o Planejamento, onde o gestor deve prever ações
e repercussões, no sentido de operacionalizar a compra,
assim deve se perguntar o que fazer primeiro?; requisitar a quem?; quem deve ser envolvido?; quem e pelo
o que será responsável?; quais os prováveis fornecedores?; quais as cláusulas devem ser inseridas na minuta
de contrato?.
Para tanto, toda aquisição da Administração deve ser
precedida de justiﬁcativa acerca da necessidade, conveniência e oportunidade da contratação pelo setor demandante, em decorrência do princípio da motivação
que determina que a Administração deve justiﬁcar todos
os seus atos, apresentadas as razões que o ﬁzeram decidir sobre determinados fatos.
Feita a primeira etapa, deve ser elaborado o Termo de
Referência que é o documento que contém informações
obtidas a partir de vários levantamentos feitos em relação ao objeto a ser contratado, sendo de competência
de proﬁssionais que possuem a expertise suﬁciente para
desenhar o objeto da licitação.
Compulsando os autos, observo às ﬂs. 48/49 que a em-

Visualizo à ﬂ. 197 que o Diretor Técnico sugeriu que o
projeto apresentado pela empresa Futura Consultoria e
Pesquisa, deveria ser reformulado, salientando que necessários alguns outros dados que deveriam ser objeto
de apreciação da SEDU.
Posteriormente, o Diretor Geral do DETRAN encaminha
correspondência à SEDU para manifestação quanto à
proposta apresentada pela empresa Futura, sugerindo
reunião para aprofundamento das análises relevantes
quanto à aplicabilidade do projeto nas escolas. Obtendo parecer favorável (ﬂs. 200/201), seguindo seu trâmite normalmente.
Como se depreende dos autos, a terceira etapa objetivou a divulgação dos estudos elaborados na 1ª e 2ª fase por meio de material didático junto à rede de ensino estadual, iniciados no exercício de 2007, onde, diante da documentação apresentada aos autos teve seu início mediante formulação de proposta pela empresa que
prestou os serviços nas primeiras fases, o que ao meu
sentir, de fato, não restou demonstrada a iniciativa por
parte da Administração, incorrendo em ausência de planejamento e justiﬁcativa no sentido de promover estudo
www.tce.es.gov.br

para a referida contratação.
Lado outro, também deve ser analisado que a contratação ora em epígrafe, decorreu de execução da terceira
etapa prevista originalmente no Projeto Educação para o
Trânsito, que pode ter levado ao Administrador equívoco ao encaminhar a proposta da empresa Futura para os
trâmites administrativos, sem, contudo, propiciar estudos e justiﬁcativas para a referida contratação.
Visualizo que, conforme informações constantes à ﬂ.
323, o processo administrativo visando a implementação
da 3ª etapa, foi encaminhado para a Subassessoria Jurídica que ressaltou a necessidade de instrução dos autos,
inclusive com a apresentação do Termo de Referência.
Assim, demonstrado está nos autos que a Administração
não atendeu às normas pertinentes ao processo administrativo de contratação de serviços nos moldes da lei
de licitação. Outrossim, como já expus acima, entendo
que o Diretor Geral interpretou de forma equivocada a
forma inicial da referida contratação, ressaltando que,
posteriormente, foi elaborado o Termo de Referência
pelo Coordenador de Campanhas Educativas e Projetos
Especiais do DETRAN/ES, conforme se veriﬁca à ﬂ. 298.
Nesse contexto, no caso concreto, penso que, embora
permaneça a irregularidade, se faz necessário tão somente recomendação no sentido de que nas futuras
contratações em casos semelhantes, ou seja, quando já
existentes execução de programas governamentais em
outros processos administrativos, sejam observados os
critérios de conveniência e oportunidade visando à contratação com o devido planejamento e justiﬁcativa com
iniciativa da própria Administração.
II.2.2 - Ausência de motivação suﬁciente para alteração
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do projeto original e especiﬁcação insuﬁciente do objeto (item 2.2 da ITC 3655/2016) - Responsáveis: Carlos
Augusto Lopes (ex-Diretor do Departamento Estadual de
Trânsito – Detran/ES); Anderson Ricardo Azevedo (Coordenador de Campanhas Educativas e Projetos Especiais
do Detran/ES) e Tarcílio Deorce da Rocha (Diretor Técnico do Detran/ES).
A unidade técnica analisando a 3ª Fase do Projeto “Educação para o Trânsito” intitulada como “Trânsito para
Outro”, observou que inicialmente estava prevista a produção de Kit sobre o comportamento no trânsito, sento
que posteriormente, houve um desenvolvimento de plataforma digital sem que houvesse motivação por parte
do DETRAN.
Observaram, ainda, que não havia especiﬁcação completa do objeto no termo de referência não indicando o
quantitativo de horas-aulas, exercícios on line, local que
seria hospedada a plataforma digital, direito do software, disponibilização de backup, dentre outras informações necessárias.
Argumentaram os responsáveis, em síntese que, as justiﬁcativas estão baseadas em pareceres técnicos emitidos por pessoas com capacidade técnica e expertise no
assunto. Destacam que a motivação se deu em razão de
que os jovens e adolescentes não mais se interessam
por ler livros e cadernos e sim, utilizam os equipamentos modernos como tablete, computador, smartphone
ou qualquer outra ferramenta digital que tornam a leitura e escrita uma simples brincadeira.
Esclarecem que a adoção da plataforma digital surgiu
mediante o diálogo pedagógico com a SEDU, onde se visualizou a possibilidade de serem oferecidas vídeo-aulas
com exercícios online e textos complementares.

Analisando a documentação acostada aos autos, observo que o projeto original previa inicialmente a produção
de Kit visando a terceira etapa elaborado em 2007, onde
naquela oportunidade entendeu-se que o Kit atenderia
a demanda da Administração.

Não obstante o Plenário desta Casa de Contas, já decidiu pelo afastamento da irregularidade de ausência ou
deﬁciência de projeto básico/termo de referência quando, no caso concreto, não se visualiza prejuízo à Administração:

Visualizo à ﬂ. 60, que a sugestão do desenvolvimento da
Plataforma Digital foi feito pela empresa contratada, não
havendo posteriormente manifestação por parte do DETRAN quanto à ferramenta utilizada.

ACÓRDÃO TC-016/2015 - PLENÁRIO

Lado outro, é notório que a inclusão de recursos digitais
em salas de aula ajuda a aumentar a comunicação entre estudantes e professores, onde se visualiza que os
projetos desenvolvidos por meio digital e aulas interativas incentivam a maior participação dos alunos nas atividades escolares e proporcionam benefícios na aprendizagem.
Nesse contexto, embora não restando demonstrada inicialmente a fundamentação para a escolha da plataforma digital por parte da Administração - já expus considerações acerca da ausência de planejamento no item
acima, onde entendi deﬁcitário trazendo como uma das
consequências à ausência de motivação da alteração
do projeto inicialmente apresentado – diante do amplo
conhecimento de que, de fato, uma plataforma digital
atenderia melhor a interação com os alunos, penso, no
caso concreto, que restou justiﬁcada a escolha.
Em relação à especiﬁcação incompleta do objeto, veriﬁco que, as informações trazidas no Termo de Referência não se ﬁzeram completa, conforme se denota às ﬂs.
807/813, onde foram feitos alguns questionamentos em
relação à plataforma digital e após conhecimento a empresa contratada ocorreram algumas alterações.
www.tce.es.gov.br

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
interessado (...), em face do Acórdão TC 151/2012, proferido por esta Corte de Contas nos autos do Processo TC
1965/2009, que cuida da Prestação de Contas do Exercício de 2008 da Câmara Municipal de Barra de São Francisco, o qual julgou irregulares as contas do recorrente.
2. FALTA DE ORÇAMENTO PRÉVIO DE PREÇOS E PROJETO BÁSICO
O recorrente questiona que apresentou os orçamentos
para a coleta de preços referentes ao Convite 003/2008,
embora os mesmos não tenham sido localizados, motivo
pelo qual anexa cópias das cotações realizadas e dos recibos de entrega dos convites. Do mesmo modo que no
item anterior, caso as cópias não se prestarem ao afastamento da irregularidade, argumenta que sua ausência
somente poderia ser considerada falha formal.
(...) Inicialmente insta destacar que o recorrente ainda
na fase de defesa, apresentou os mesmos documentos
ora juntados em ﬂs. 30/36 do recurso, conforme se observa em ﬂs. 6 do processo originário, motivo pelo qual
entendo que se encontra sanada a irregularidade. Quanto à ausência de projeto básico, destaco a simplicidade do objeto contratado, qual seja: a publicação de atos
do Poder Legislativo Municipal, contratação corriqueira
e que não demanda complexidade e detalhamentos para deﬁnição. Ao meu entender, exige-se um “projeto báSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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sico” propriamente dito, quando a obra ou o serviço demandarem descrição pormenorizada, tal como a deﬁnição prevista no art. 6°, IX, da Lei n° 8.666/93 (...). No
caso em tela, veriﬁca-se que a ausência do projeto básico especíﬁco não impediu ofertas dos interessados/
proponentes/convidados, na fase de coleta de preços
ou da realização do certame. Tampouco se veriﬁcou, ou
fora apontado em ﬁscalização, comprometimento na
prestação dos serviços contratados. A despeito do entendimento de que a ausência ou defeito do projeto básico conﬁguram, em regra, defeitos sérios e insanáveis, a
jurisprudência, em especial o TCU, tem ponderado valores quando do enfrentamento do caso concreto, a ﬁm de
evitar decisões radicais (...).
(...) Assim, dou provimento ao recurso, no particular,
afastando a irregularidade em questão e, por conseguinte, excluo do acórdão recorrido a multa aplicada. Todavia, recomendo que em todos os procedimentos destinados à contratação de bens, obras e serviços, a Administração apresente descrições e informações claras,
precisas e pormenorizadas do objeto pretendido.
Processo: 5393/2012 Data da sessão: 27/01/2015 Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo Natureza:
Controle Externo > Recurso > Recurso de Reconsideração
> Recurso de Reconsideração
No caso concreto, não se tem notícias nos autos de que
houve algum comprometimento nos serviços prestados,
bem como, se houve algum dano ao erário, assim em
que pese à impropriedade na descrição dos serviços licitados, não entendo que esta irregularidade não acarretou prejuízo ao DETRAN, razão pela qual, somente recomendo uma melhor especiﬁcação do objeto pretendido, nos termos previstos na Lei de Licitações e Contratos

(art. 6º e 7º), quando da elaboração dos próximos serviços a serem contratados.
II.2.3 - Inexigibilidade de licitação indevida face à pluralidade de serviços de naturezas distintas (item 2.3 da
ITC 3655/2016) - Responsáveis: Carlos Augusto Lopes
(ex-Diretor do Departamento Estadual de Trânsito – Detran/ES); Anderson Ricardo Azevedo (Coordenador de
Campanhas Educativas e Projetos Especiais do Detran/
ES) Tarcílio Deorce da Rocha (Diretor Técnico do Detran/
ES) Milena Follador Jaccoud (Técnica Superior do Detran/ES - Advogada) Edilane Escobar Maximo (Assessora Jurídica do Administrativo e Judicial do Detran/ES) Daniela Menezes Lima (Chefe da Assessoria Jurídica do Administrativo e Judicial do Detran/ES).
Consoante apontado pela unidade técnica, os serviços
constantes da 3ª fase do Projeto “Educação para o Trânsito” intitulada como “Trânsito para Outro”, poderiam
ser realizados por diversas empresas do ramo de desenvolvimento de plataforma digital.
Observaram os técnicos deste Sodalício, que a contratação se deu com base em pareceres jurídicos onde restou
entendido que estaria o contrato amparado no artigo 25
da Lei de Licitação diante da natureza singular do serviço
e notória especialização do professor Roberto da Mata –
mentor intelectual das 1ª e 2ª fases.
Entretanto, entendem os técnicos que por prever a execução dos serviços mediante plataforma digital no percentual de 65% do contrato, não se conﬁguraria a hipótese de natureza singular e notória especialização, vez
que existia farta documentação decorrente das fases 1ª
e 2ª do projeto para promover o material a ser inserido
na plataforma digital.
www.tce.es.gov.br

Consoante se veriﬁca dos argumentos de defesa constantes dos autos e documentos acostados, em síntese,
a contratação direta ocorreu por entender a Administração – ressaltando aqui a manifestação de todos os agentes que participaram do ato – que a mesma estaria amparada na hipótese de inexigibilidade em razão da continuidade do projeto pedagógico elaborado na 2ª fase, ﬁnalizando o projeto como concebido.
Acrescentam que o objeto do contrato não é a prestação
de serviços de informática e sim apenas um modus operandi para atingir a ﬁnalidade do projeto, qual seja, a introdução de educação de trânsito nas escolas para aluno de 2º grau e, conforme consta no Termo de Referência houve a previsibilidade de participação de professores, diretores, superintendentes com a presença do Professor Dr. Roberto da Matta nos Municípios de Cachoeiro
de Itapemirim, Vitória, Colatina e São Mateus; relatório
com todo o conteúdo pedagógico previsto para 24 horas
de aulas previstas nos dois módulos; curso de formação
de professores; aula inaugural ministrada pelo Prof. Dr.
Roberto da Matta; apresentação do conteúdo pedagógico da plataforma digital; orientações aos professores para o jogo de gerenciamento do trânsito, dentre outros.
Em relação ao argumento jurídico, informa a Sra. Milena Follador Jaccoud que o parecer foi elaborado levando em consideração entendimento do TCU onde se concluiu pela inviabilidade da competição em decorrência
de direitos autorais, onde analisando a criação de cunho
intelectual com fornecimento de CD-ROM gravado para
utilização de trabalhos em impressão gráﬁca no âmbito
da Prestação de Contas do SESI/DN, entendeu o relator
Marcos Bemquerer Costa nos autos do TC 015.817/20067 que a contratação não teve por escopo a impressão e
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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distribuição, mas, apenas, a criação do conteúdo intelectual.
Assim, entendeu a causídica que a 3ª fase do projeto original, tratava de hipótese de direitos autorais de cunho
intelectual do professor Dr. Roberto da Matta sendo inviável a competição, possuindo a empresa contratada procuração especíﬁca do citado professor para promover os
serviços decorrentes das fases anteriores.
Por ﬁm, trouxe argumentos que consoante entendimento do STF somente em caso de erro grosseiro ou má-fé
que os procuradores públicos podem ser levado à responsabilização.
Pois bem, de fato, venho expondo meu entendimento
no sentido de que a responsabilização de procuradores
públicos pelas Cortes de Contas não é matéria simples,
não se podendo falar em jurisprudência paciﬁcada, porque as decisões são variadas, já que abarcam inúmeras
situações jurídicas, que podem ser analisadas por óticas
variantes.
Via de regra, o parecer jurídico não vincula o administrador público. Para a maioria da doutrina e jurisprudência,
principalmente após as manifestações do STF nas Decisões MS 24.073-3, MS 24.584 e MS 24.631, convergem
para a responsabilização do parecerista jurídico quando o parecer é de natureza vinculativa e, em se tratando
de parecer opinativo, quando há demonstração de erro
grosseiro, má-fé ou culpa latu sensu. Todavia, se o parecer está devidamente fundamentado e se defende tese
jurídica aceitável, com amparo em lição doutrinária ou
jurisprudencial, não deve haver responsabilidade do advogado público.
Neste sentido, leciona a Professora Maria Sylvia Zanella

Di Pietro:
“É importante ressaltar que os pareceres jurídicos exigem trabalho de interpretação de leis, muitas delas passíveis de divergências quanto ao seu sentido, exigindo a
aplicação de variados métodos de exegese. Por isso mesmo, é perfeitamente possível que a interpretação adotada pelo advogado público (que, na função consultiva,
participa do controle interno de legalidade da Administração Pública) não seja coincidente com a interpretação
adotada pelos órgãos de controle externo. Seria inteiramente irrazoável pretender punir o advogado só pelo fato de sua opinião não coincidir com a do órgão controlador, até mesmo levando em consideração que nem sempre os técnicos e membros dos tribunais de contas têm
formação jurídica que os habilite a exercer atividade de
consultoria, assessoria e direção jurídicas, que é privativa da advocacia, nos termos do artigo 1º, inciso II, do Estatuto da OAB. Mesmo em se tratando de controle exercido por membros do Ministério Público, nada existe em
suas atribuições institucionais que lhes permita censurar ou corrigir opinião emitida licitamente por qualquer
advogado, seja público ou privado. Por isso mesmo, sua
responsabilização depende da demonstração de que o
advogado, ao proferir sua opinião, agiu de má-fé, com
culpa grave ou erro grosseiro. De outro modo, faltará aos
advogados o mínimo de segurança jurídica para o exercício de suas funções, consideradas essenciais à justiça pelos artigos 131 e 133 da Constituição Federal, com a garantia da inviolabilidade por seus atos e manifestações
no exercício da proﬁssão. ”
É certo que o Direito não é uma ciência exata e quase todos os assuntos jurídicos podem ser analisados sob variadas óticas. As leis são interpretadas de maneira variawww.tce.es.gov.br

da pela doutrina e é comum haver divergência jurisprudencial mesmo em casos semelhantes. Se o parecer está devidamente fundamentado e se defende tese jurídica aceitável, com amparo em lição doutrinária ou jurisprudencial, não deve haver responsabilidade do advogado público.
No caso concreto, analisando os documentos constantes
dos autos, visualizo que, a 3ª fase do Projeto “Educação
para o Trânsito” intitulada como “Trânsito para Outro”,
decorreu das demais fases anteriores cujo início se deu
por meio de inexigibilidade de licitação devido à notória
especialização do professo Dr. Roberto da Matta, que desenvolveu conteúdo intelectual.
Partindo desta premissa, o posicionamento jurídico favorável à continuidade de contração por inexigibilidade
foi com base no entendimento de que se tratou o objeto
pactuado de direitos autorais do citado professor, onde
a empresa contratada detinha instrumento procuratório
com exclusividade para o ﬁm proposto, inclusive, conforme noticia os autos, os demais serviços prestados estavam diretamente relacionados com a criação do Dr.. Roberto da Matta e sob sua supervisão.
Nesse contexto, é certo que sobre a aplicabilidade da legislação que disciplina os direitos autorais a trabalhos
produzidos no âmbito da Administração Pública, o Tribunal de Contas da União externa entendimento no sentido de que em decorrência da entrada em vigor da Lei
n.º 9.610/1998, o direito de autor passou a pertencer exclusivamente ao criador da obra intelectual. Assim, para
preservar o interesse da Administração, que atua como
contratante, se faz necessária a expressa transferência
desses direitos.
Assim, ao encomendar uma obra de cunho intelectual,
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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deverá a Administração fazer integrar no instrumento
contratual a maneira como se dará a transferência dos
direitos patrimoniais do autor, pois, caso contrário, os direitos permanecerão sob a titularidade do autor.
Traz a equipe de auditoria, que a contratação foi com a
empresa que possuía procuração com exclusividade para um único projeto não se admitindo a cessão de notoriedade por meio de procuração, motivo pelo qual não
restaria presente requisitos para a contratação por inexigibilidade, até porque o serviço singular pretendido pela Administração junto ao professor Dr. Roberto da Matta, poderia ter sido contratado diretamente com empresa de consultoria pertencente ao mesmo.
Feitas estas observações, analisando o contrato original
constante no CD-ROM de ﬂ.98, Volume I, páginas 145 a
164 que não houve previsão de transferência de direitos patrimoniais do antropólogo Dr. Roberto da Matta, o
que, nesse aspecto, não se vislumbra entendimento jurídico caracterizado como erro grosseiro, ao contrário,
justiﬁca uma contratação direta para a elaboração da 3ª
etapa do projeto original.
No termo de Referência constante s ﬂs. 298/320, foram
contratados os serviços relativamente à participação de
professores, diretores, superintendentes com a presença do Professor Dr. Roberto da Matta nos Municípios de
Cachoeiro de Itapemirim, Vitória, Colatina e São Mateus;
relatório com todo o conteúdo pedagógico previsto para
24 horas de aulas previstas nos dois módulos; curso de
formação de professores; aula inaugural ministrada pelo Prof. Dr. Roberto da Matta; apresentação do conteúdo
pedagógico da plataforma digital; orientações aos professores para o jogo de gerenciamento do trânsito, além
de construção de plataforma digital.

Primeiro, convém destacar que, em relação ao argumento da equipe técnica que à contratação direta deveria
ter sido com a empresa de consultoria do Dr. Roberto da
Matta, em consulta ao CNPJ da empresa “Damatta Consultoria Ltda “ – (CNPJ 05.787.419/0001-59) consta como descrição de atividade econômica principal “85.99-699 - Outras atividades de ensino não especiﬁcadas anteriormente”, o que ao meu sentir não prevê a realização de todos os serviços realizados na etapa 3ª do projeto ora em análise, o que descaracteriza a viabilidade da
contratação direta como o citada empresa pertencente
ao professor.
Lado outro, penso que em relação à Plataforma Digital
deveria a Administração, a princípio, propiciar licitação
junto às empresas prestadoras dos serviços de informática, nos moldes determinados pelo professor Dr. Roberto
da Matta sob sua supervisão com parceria com a empresa contratada, sendo, este, o modo de divulgar o trabalho elaborado contratado constante das 1ª e 2ª etapas,
obtendo uma melhor proposta para a Administração.
No entanto, diante das peculiaridades apresentadas no
âmbito administrativo, o posicionamento das diversas
áreas envolvidas, inclusive a jurídica, levou a um entendimento equivocado favorável da contratação direta de
todos os serviços, não signiﬁcando dizer que houve intenção ou desídia.
Nesse entendimento, não constato ter havido má-fé ou
erro grosseiro por parte dos posicionamentos jurídicos
emitidos e, via de consequência, da contratação ora analisada, e diante do princípio da razoabilidade, acredito
que uma determinação atinge o objetivo desta Corte de
Contas no sentido de orientar os jurisdicionados a observar certa situação equivocada com o ﬁm de evitar em fuwww.tce.es.gov.br

turas contratações.
Aplico os fundamento constantes do princípio da intervenção mínima muito apreciado e utilizado no Direito
Penal, que vem sendo utilizado nos Tribunais de Contas,
como me permito a transcrever parte do coto emitido
pelo Conselheiro José Alves Viana ao apreciar o processo de PCA nº 710.096 de Franciscópolis- MG, vejamos:
“Nessa esteira, inicio aduzindo ser cediço que o amadurecimento da instituição Tribunal de Contas no seio da
República Brasileira, com o progressivo aumento da importância das suas deliberações (a exemplo da recente
decisão do STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.578 que considerou constitucional a denominada Lei da Ficha Limpa), traz como desdobramento o necessário esmero na incorporação de teorias e institutos
oriundos de outros ramos do direito nas ações de controle e, em especial, para o caso, naquelas que consubstanciam a feição punitiva a cargo desta Corte. Nesse contexto é importante analisar os contornos, o alcance e as
devidas adaptações do denominado princípio da bagatela ou insigniﬁcância no âmbito dos tribunais de contas
para efeito de avaliação da forma pela qual o Tribunal
deve materializar suas decisões. Explico-me melhor: se
a premissa — para não alongar o debate, até porque essa questão não é objeto de controvérsia — é a de que o
referido princípio é aplicável aos processos de contas —
aqui em sentido amplo —, sua incidência implica a regularidade plena e ampla dos atos sub examine ou seria ensejadora de ressalvas? É exatamente esse nó que precisa
ser desatado. Assim sendo, de início, vale dizer que não
obstante a menção de que o princípio da insigniﬁcância
tenha seu embrião já em Roma, dentro da lógica de minimis non curat praetor, ou em bom português, “não deSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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veria o pretor cuidar de coisas sem importância”, é com
a doutrina alemã, em especial pelo gênio e obra de Claus
Roxin, ainda na década de sessenta do século passado,
que a noção de um “Direito Bagatelar” ganha densidade e robustez teórica. Dessa forma, essa construção, em
um primeiro momento circunscrita ao Direito Penal em
face principalmente do caráter subsidiário ou de mínima intervenção afeto a esse ramo do Direito, parte de
uma lógica da superação de um modelo oitocentista de
aplicação do Direito, em que o sentido da norma situavase unicamente no plano da subsunção, cuja premissa
básica e formal é o ainda tradicional dê-me o fato que
te darei o direito. Entretanto, já percebiam os juristas
que a vida é muito mais complexa do que a vã tentativa
de encapsulá-la em textos legais, o que trouxe uma noção diferenciada para a conceituação de crime: o fato
típico, antijurídico (ilícito) e culpável a ensejar ao agente determinada punição necessitava passar por uma
transformação que se lhe impusesse uma outra conﬁguração, a de que para a caracterização de crime como
fato típico se exige para além do aspecto formal do enquadramento do fato à norma, um ‘escavamento’ relevante do bem jurídico tutelado pelo Direito (penal),
seja sob o ponto de vista da conduta, seja do ponto de
vista do resultado1 . Assim sendo, para caracterização
de uma tipicidade ofensiva, forma e matéria, matéria
e forma devem formar um todo incindível. Com efeito,
sob a perspectiva teórica Tipo legal não é a mesma coisa
que tipo penal. Tipicidade legal não é a mesma coisa que
tipicidade material (ou penal). Subsunção formal não é
adequação típica material. O Direito penal já não se coaduna com a dogmática formalista do século XX. Por força
do princípio da intervenção mínima nem toda ofensa ao

bem jurídico merece sanção penal. Os critérios de política criminal (intervenção mínima, por exemplo) fazem
parte do Direito penal (Roxin). Esse é o novo Direito penal, que se mostra antagônico frente ao Direito penal
formalista e literalista do século passado .
Diante do ponderado, restou, ao meu entender parcialmente justiﬁcada a contratação direta por inexigibilidade de licitação, em razão da continuidade dos serviços
intelectuais já prestados pelo Dr. Roberto da Matta e em
relação ao modo de operação dos serviços intelectuais
impõe-se determinação ao atual gestor que nas futuras
contratações decorrentes de inviabilidade de competição que se observe, caso seja necessária à contemplação de vários serviços, a possibilidade de divisibilidade
do objeto, no sentido de veriﬁcar se trata de hipótese de
licitação propiciando a busca da melhor proposta para a
Administração.
Ante o exposto, divergindo do entendimento técnico e
ministerial VOTO no sentido de que o Plenário aprove a
seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. NÃO ADMITIR a Ordem dos Advogados do Brasil como Terceiro Interessado, com fundamento no 294, §6º
do RITCEES;
1.2. ACOLHER PARCIALMENTE as razões de justiﬁcativas
www.tce.es.gov.br

dos responsáveis Carlos Augusto Lopes; Anderson Ricardo Azevedo; Tarcílio Deorde da Rocha; Milena Follador
Jacoud; Edilane Escobar Máximo e Daniela Menezes Lima, nos termos do voto acima;
1.3. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a Representação, deixando de aplicar multa por considerar que a
irregularidades encontradas neste caso concreto não se
caracterizam como grave infração à norma legal e ante a
ausência de conduta lesiva para a Administração Pública
ou para a satisfação do interesse público;
1.4. RECOMENDAR ao atual gestor que nas futuras contratações:
Observar os critérios de conveniência e oportunidade,
quando já existentes execuções de programas governamentais em outros processos administrativos, visando à
contratação com o devido planejamento e justiﬁcativa
com iniciativa da própria Administração;
Seja promovida especiﬁcação clara e precisa do objeto
pretendido, nos termos previstos na Lei de Licitações e
Contratos (art. 6º e 7º).
DETERMINAR que nas futuras contratações decorrentes
de inviabilidade de competição que se observe, caso seja necessária à contemplação de vários serviços, a possibilidade de divisibilidade do objeto, no sentido de veriﬁcar se trata de hipótese de licitação propiciando a busca
da melhor proposta para a Administração.
1.5. DAR ciência aos interessados;
1.6. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado
2. Por maioria. Nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo
e João Luiz Cotta Lovatti, que votaram pela procedência
com aplicação de multa de R$ 3.000,00.
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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3. Data da Sessão: 07/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária do
Plenário.

tação

4. Especiﬁcação do quórum:

Responsável: ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE

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. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
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 JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 23/10/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 997/2018 – PLENÁRIO
Processo: 09882/2016-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Represen-

UG: PMBE - Prefeitura Municipal de Boa Esperança

Representante: Membros do Ministério Público de Contas (LUCIANO VIEIRA)
REPRESENTAÇÃO – PRELIMINAR – ACOLHER PEDIDO DO MPC – AFASTAR APLICABILIDADE DISPOSITIVO DA LC MUNICIPAL 1.615/2016 – FORMAR
PREJULGADO – DETERMINAR PROSSEGUIMENTO.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação apresentada pelo Ministério Público Especial de Contas em face da Prefeitura
Municipal de Boa Esperança, sob a responsabilidade do
Sr. Romualdo Antônio Gaigher Milanese, Prefeito Municipal no exercício de 2016, em razão de indícios de irregularidades e ilegalidades na contratação de servidor comissionado para o exercício de funções privativas de Advogado em detrimento à nomeação de advogados aprovados em concurso público, este dentro do prazo de validade.
Aponta a instrução processual que a Lei Municipal de
Boa Esperança nº 1.496/2016 prevê a existência de dois
cargos de Advogado e para os quais foi realizado o concurso público derivado do Edital n. 001/2012 – PMBE.
Sua homologação se deu em 03/05/2013 (disponível
neste processo eletrônico, evento 03, p. 36/37), tendo
havido prorrogação em 2015 (evento 03, p. 38).
Em razão disso, o MPC aﬁrma que inobstante ter transcorrido mais de dois anos da homologação do concurwww.tce.es.gov.br

so, prorrogado por igual período pelo Decreto Municipal 3.442/2015, mesmo tendo ocorrido nomeação para o cargo de Advogado, “... a representação judicial e
extrajudicial, bem como a consultoria e assessoramento
do Município tem sido regularmente desempenhada por
servidores ocupantes de cargos comissionados criados
pela LC Municipal n. 1.574/2015, e com vencimentos superiores àqueles recebidos pelos efetivos, conforme se
extrai da própria redação do regramento municipal.”
Aduz que o exercício das funções por servidores comissionados extrapola o permissivo constitucional já que os
cargos criados não se limitam à cheﬁa, assessoramento ou direção, conforme art. 37, V, da CRFB/1988, mas
se confundem com o exercício ordinário de funções que
devem ser ocupadas por servidores efetivos, violando o
princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos.
Consta na documentação acostada à Representação
(evento 03, p. 52), as declarações prestadas pelo Município jurisdicionado em resposta ao cidadão advogado
aprovado no certame, Sr. Leonardo Ferreira Bidart, que,
com amparo na Lei de Acesso à Informação, endereçou
questionamentos sobre a estrutura municipal, tendo esta respondido existir:
02 (dois) cargos Efetivos de Advogados, conforme Lei
Municipal n° 1.496, de 16 de setembro de 2015;
Estrutura e Órgãos da PGM – Procuradoria-Geral do Município: I -Procurador-Geral do Município; II -Gerente
Municipal de Assuntos Jurídicos; III -Gerente Estratégico
de Controle de Contratos e Convênios; IV -Gerente Operacional de Proteção, Orientação e Defesa do Consumidor; V -Área de Apoio de Contratos e Convênios.
Que o cargo de Procurador-Geral do Município é de proviSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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mento em comissão, conforme Lei Municipal 574/2015,
e atualmente é exercida por servidora Advogada do Município, com cargo efetivo.
Que os cargos de “gerência” (Gerência Municipal de Assuntos Jurídicos, Gerência Estratégica de Controle de
Contratos e Convênios, Gerência Operacional de Proteção, Orientação e Defesa do Consumidor) possuem uma
vaga cada, sendo de provimento comissionado.
Que a função gratiﬁcada de Área de Apoio a Contratos e
Convênios possui uma vaga, ocupada pela servidora efetiva;
O concurso Edital 001/2012, ainda em andamento, para
o cargo de Advogado foi o primeiro do Município. A partir dele foram nomeados para assumir 02 vagas os três
primeiros colocados, já que um deles não assumiu.
Além dessas admissões de servidores comissionados para o exercício de funções relacionadas a cargos de natureza permanente, o senhor Procurador de Contas aﬁrma
que existem cargos comissionados para exercício de atividades corriqueiras do ente, em dissonância com o texto constitucional (junta o rol à ﬂ. 46).
Diante disso, requereu fossem adotadas as providências
legais e regimentais para determinar ao atual gestor a
adoção das providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da cominação das penalidades previstas em lei que se mostrarem cabíveis.
Realizados os procedimentos processuais afeitos à espécie, a Secretaria de Controle Externo de Previdência
e Pessoal que, por meio da Instrução Técnica Conclusiva
4391/2017-9, apresentou proposta de encaminhamento
nos seguintes termos:
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Em face do acima exposto, nos termos dos artigos 116 a
118 e 120, da Lei Complementar Estadual 621/2012, regulamentados na forma do artigo 47, III, e 367, caput, da
Resolução TC 261/13 (RITCEES), c/c o artigo 138, caput, e
§2º, do CPC/15, bem como na legislação vigente, sugere-se ao e. Conselheiro Relator a seguinte proposta de encaminhamento, sucessivamente:

3 – seja determinado ao gestor, nos termos do art. 87,
inciso VI, da LC n. 621/12, que se abstenha de atribuir a
servidor comissionado as funções de representação judicial e extrajudicial do município, pois inerentes ao cargo
de procurador municipal.

3.1. CHAMAR O FEITO À ORDEM, para que o Relator
se pronuncie expressamente quanto ao item 5 da MTP
360/2017 (perda parcial do objeto e amicus curiae);

Sugere o Ministério Público Especial de Contas para que
este Tribunal negue exequibilidade ao art. 53, inciso
IV, da Lei Complementar Municipal nº 1.615/2016, por
ofensa aos artigos 37, caput, incisos II e V, 131 e 132 da
Constituição Federal e artigos 32, caput, incisos II e V, e
122 da Constituição Estadual.

3.2 EXTINÇÃO DO FEITO, sem resolução de mérito, pela perda integral do objeto, com recomendação ao atual
gestor para que se abstenha de nomear servidor não integrante da carreira de procurador para o cargo de Gerente Operacional de Proteção, Orientação e Defesa do
Consumidor.
Entretanto, o Ministério Público de Contas, em Parecer da lavra do Senhor Procurador Luciano Vieira (Parecer 2149/2018-6) diverge do entendimento exarado pela Área Técnica e oﬁcia pela instauração de procedimento de Incidente de Inconstitucionalidade, nos seguintes
termos:
1 – Preliminarmente, na forma dos arts. 176 e 177 da LC
n. 621/2012 c/c arts. 332 e 333 do RITCEES, seja instaurado incidente de inconstitucionalidade para negar exequibilidade art. 53, inciso IV, da Lei Complementar Municipal n.1.615/2016, observada a reserva de plenário, exigida pelo art. 97 da Constituição Federal;
2 – Quanto ao mérito, seja CONHECIDA a presente representação, para, no mérito, julgá-la PROCEDENTE EM
PARTE, na forma dos arts. 94, 95, inciso II, e 99, § 2°, da
LC n. 621/2012;
www.tce.es.gov.br

Em assim sendo, submete-se a este colegiado a presente
preliminar - INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.

O dispositivo legal contestado confere ao servidor comissionado atribuição privativa de procurador (competência do servidor efetivo) e que, segundo a Instrução o Parecer Ministerial, ofende os princípios e as normas estabelecidos nos artigos 37, caput, incisos II e V, 131 e 132
da Constituição Federal e artigos 32, caput, incisos II e V,
e 122 da Constituição Estadual.
Isso porque, o Ministério Público de Contas não concorda com a proposta de encaminhamento sugerida pela
área técnica, pois ao realizar pesquisa junto ao Portal da
Transparência da Prefeitura municipal de Boa Esperança
constatou a ocupação do Cargo de Gerente Ocupacional
por servidor comissionado.
Reportam os autos que a Lei Complementar Municipal
nº 1.615/2016 que dispõe sobre a organização administrativa do município de Boa esperança e dá outras providências, estabelece em seu artigo 53, inciso IV, que compete ao Gerente Operacional de Proteção, Orientação e
Defesa do Consumidor representar judicial e extrajudiSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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cialmente o Órgão autarquia.

respeitando as legislações especíﬁcas.

No anexo I dessa Lei Complementar estão relacionados
os cargos de provimento em comissão a serem preenchidos na Procuradoria Geral do Município e o seu quantitativo: Procurador-Geral do Município – 01; Gerente Operacional de Proteção, Orientação e Defesa do Consumidor – 01.

Art. 53. Compete ao Gerente Operacional de Proteção,
Orientação e Defesa do Consumidor: [...]

Em razão disso, pugna o Ilustre Procurador de Contas,
preliminarmente, para que seja instaurado incidente de
inconstitucionalidade visando negar exequibilidade ao
art. 53, inc. IV, da referida Lei Complementar na forma
dos artigos 176 e 177 da LC nº 621/2012 c/c os artigos
332 e 333 do RITCEES, observada a reserva de plenário,
exigida pelo art. 97 da CRFB/1988.
Esclarece que as disposições contidas no art. 53 da LCM
nº 1615/2016 estão em plena vigência, devendo esta
Corte negar exequibilidade ao dispositivo dessa norma
que confere ao servidor comissionado atribuição privativa de procurador. Vejamos:
Subseção II
Da Gerência Operacional de Proteção, Orientação e Defesa do Consumidor.
Art. 52. A Gerência Operacional de Proteção, Orientação e Defesa do Consumidor tem por ﬁnalidade executar a política municipal de proteção e defesa do consumidor, ﬁscalizar a publicidade enganosa e abusiva dos
produtos ou serviços em conformidade com a legislação em vigor, promover a supervisão e a orientação
executiva da gestão administrativa, técnica, ﬁnanceira, orçamentária e patrimonial do PROCON MUNICIPAL
buscando os melhores métodos que assegurem a eﬁcácia, economicidade e efetividade da ação operacional,

IV – representar judicial e extrajudicialmente o Órgão
autarquia; [...]
ANEXO I
CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS
DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - ES, COM OS RESPECTIVOS.
SÍMBOLOS E QUANTITATIVOS DE CARGOS
CARGOS EM COMISSÃO
I. SISTEMA ESTRUTURANTE DE ASSESSORIA
DIRETA AO PREFEITO MUNICIPAL
PROCURADORIA- SÍMBOLO
-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
Procurador-Geral CC-1
do Município
Gerente Operacio- CC-4
nal de Proteção,
Orientação e Defesa do Consumidor.

NÚM. DE CARGOS
01
01

Com propriedade, assevera o Ministério Público de Contas que a atribuição elencada no inciso IV do art. 53 da
citada Lei Complementar é da competência do servidor
efetivo ocupante do cargo de Procurador Municipal, nos
termos dos arts. 131 e 132 da CRFB/1988 e art. 122 da
Constituição Estadual.
Para tanto, aponta que o seu cometimento a servidores
comissionados representa burla ao princípio do concurso público, insculpido no art. 37, II, da Constituição Federal e art. 32, II, da Constituição Estadual.
www.tce.es.gov.br

Em outras palavras, o regular desempenho de atividades próprias do cargo de Procurador Municipal por servidores ocupantes de cargos comissionados, ex vi do inciso IV do art. 53 da citada LC nº 1.615/2016, consistente
em representação judicial e extrajudicial (de caráter estritamente técnico, permanente e ordinário) são incompatíveis com as atribuições de direção, cheﬁa e assessoramento (artigos 37, V da CRFB/1988) e viola princípios
constitucionais estruturadores da advocacia pública municipal que implica observância compulsória do modelo
federal (art. 131 e 132 da Constituição Federal e art. 20
da Constituição Estadual/ES).
E mais, infringe o princípio do concurso público, comprometendo, por conseguinte, o respectivo ato de nomeação, tornando-o nulo de pleno direito, nos termos do art.
37, § 2º da CRFB/1988.
Vale ressaltar que a redação imposta pela Emenda Constitucional nº 19/98 ao art. 37, inciso V, aboliu de modo
explícito e expresso a banalização dos cargos em comissão, ao prever que estes, mais as funções de conﬁança,
somente poderiam ser criadas para as atribuições de direção, cheﬁa e assessoramento.
No caso, veriﬁca-se que esse entendimento está em sintonia com o posicionamento da Corte Suprema, cuja
ementa assim dispõe:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, II E
V. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. LEI 15.224/2005
DO ESTADO DE GOIÁS. INCONSTITUCIONALIDADE. É inconstitucional a criação de cargos em comissão que não
possuem caráter de assessoramento, cheﬁa ou direção
e que não demandam relação de conﬁança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico, tais como
os cargos de Perito Médico-Psiquiátrico, Perito MédicoSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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-Clínico, Auditor de Controle Interno, Produtor Jornalístico, Repórter Fotográﬁco, Perito Psicológico, Enfermeiro
e Motorista de Representação. Ofensa ao artigo 37, II e
V da Constituição federal. Ação julgada procedente para
declarar a inconstitucionalidade dos incisos XI, XII, XIII,
XVIII, XIX, XX, XXIV e XXV do art. 16-A da Lei 15.224/2005
do Estado de Goiás, bem como do Anexo I da mesma lei,
na parte em que cria os cargos em comissão mencionados”. (ADI 3602, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 7.6.2011).
E, especiﬁcamente quanto ao exercício da advocacia pública assim se manifestou aquela Corte:
“E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR 11/91, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ART. 12, CAPUT, E §§ 1º E 2º; ART. 13 E INCISOS I A V) - ASSESSOR JURÍDICO - CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNÇÕES INERENTES AO CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO - USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. - O desempenho
das atividades de assessoramento jurídico no âmbito do
Poder Executivo estadual traduz prerrogativa de índole constitucional outorgada aos Procuradores do Estado
pela Carta Federal. A Constituição da República, em seu
art. 132, operou uma inderrogável imputação de especíﬁca e exclusiva atividade funcional aos membros integrantes da Advocacia Pública do
Estado, cujo processo de investidura no cargo que exercem depende, sempre, de prévia aprovação em concurso público de provas e títulos.” (ADI 881 MC, Rel.
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 25-04-1997)
Ante os fatos ora arrolados, necessário o deslinde da

questão incidental diante da alegação de inconstitucionalidade de lei instituída pelo Município de Boa Esperança, e o faço seguindo o disposto nos arts. 176, parágrafo único, e 177 da LC nº 621/2012 – LOTCEES (cujo assunto também está disciplinado no RITCEES – Resolução
TC 261/2013, arts. 332 e seguintes), com a seguinte redação:
CAPÍTULO III
DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
Art. 176. O Tribunal de Contas, no exercício das suas atribuições, poderá pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade de leis e de atos do poder público.
Parágrafo único. Veriﬁcada a inconstitucionalidade de lei
ou ato do poder público, na apreciação de qualquer feito, a matéria será apreciada pelo Plenário, em pronunciamento preliminar.
Art. 177. A decisão, contida no acórdão que deliberar sobre o incidente de inconstitucionalidade de lei ou ato do
poder público, solucionará a questão prejudicial, constituindo prejulgado a ser aplicado a todos os casos submetidos ao Tribunal de Contas.
Desse modo, a criação de cargos de advocacia pública
pelos municípios deve guardar perfeita simetria com a
Constituição Federal, expressamente ditada no art. 29,
e, em especial, aquelas previstas no art. 37, incisos I e
V, e nos arts. 131 e 132 da Carta Magna, reforçados nos
arts. 32, II e V, e 122 da Constituição do Estado do Espírito Santo.
Ante ao exposto, VOTO no sentido de afastar a aplicação
do art. 53, inciso IV, da Lei Complementar Municipal nº
1.615/2016 – Anexo I, por ofensa aos artigos 37, caput,
incisos II e V, 131 e 132 da CRFB/1988 e artigos 32, caput,
www.tce.es.gov.br

incisos II e V, e 122 da Constituição Estadual.
Assim sendo, acompanho integralmente o Parecer Ministerial da lavra do Senhor Procurador Luciano Vieira (Parecer 2149/2018-6) como fundamento de decidir,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Acolher o pedido formulado pelo Ministério Público de Contas no sentido de afastar a aplicação do art. 53,
inciso IV, da Lei Complementar Municipal nº 1.615/2016
– Anexo I, por ofensa aos artigos 37, caput, incisos II e V,
131 e 132 da CRFB/1988 e artigos 32, caput, incisos II e
V, e 122 da Constituição Estadual, formando prejulgado.
1.2 DETERMINAR o prosseguimento do feito pela 2ª Câmara, inclusive quanto à preliminar de competência daquele colegiado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
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.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta LovatSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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ti (relator).
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

ACÓRDÃO TC- 998/2018 – PLENÁRIO
Processos: 06835/2017-8, 07753/2015-9, 02351/2004-4
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UGs: PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy,
SEDU - Secretaria de Estado da Educação
Recorrente: REGINALDO DOS SANTOS QUINTA [PEDRO
JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES), LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES)]
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC- 572/2015 – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO
– DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor Reginaldo dos Santos Quinta, ex-Prefeito
Municipal de Presidente Kennedy, em face do Acórdão
TC 572/2015 – Plenário, proferido nos autos do Processo TC- 2351/2004, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2351/2004, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezenove de maio de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
Julgar irregulares as contas apresentadas pelos senhores Paulo dos Santos Burguês e Reginaldo dos Santos, com base no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “e”
da LC 621/2012 c/c art. 163 da Resolução 261/2013,
relativamente ao Convênio nº 203/1998, ﬁrmado em
08/05/1998, entre o Município de Presidente Kennedy e
o Governo do Estado do Espírito Santo, ﬁgurando como
interveniente a Secretaria de Estado da Educação – SEDU
e o Departamento de Ediﬁcações e Obras (DEO);
Condenar os senhores Paulo dos Santos Burguês e Reginaldo dos Santos, de forma solidária a ressarcir o erário
municipal a quantia de R$ 16.906,17 (dezesseis mil, novecentos e seis reais e dezessete centavos), correspondente a 8.773,30 (oito mil, setecentos e setenta e três
reais e trinta) VRTE’s, com amparo nos artigos 112, § 2º
da LC 621/2012 e artigo 942 do Código Civil;
Desanexar
os
processos
43824277/2009,
13340948/1998, 14877880/1998 e 27293718/2004
www.tce.es.gov.br

oriundos da Secretaria de Estado da Educação e devolvê-los à origem, visando à preservação da memória daquele órgão; e
Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Analisada as condições de admissibilidade do recurso,
veriﬁca-se que a parte possui interesse e legitimidade e
que a via recursal escolhida se mostra cabível.
Quanto á tempestividade, a publicação da notiﬁcação do
Acórdão TC- 702/2017 – Plenário, proferido nos autos
do Processo 7753/2015 (Embargos de Declaração), foi
disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Egrégio
Tribunal no dia 21/08/2017, considerando-se publicada
no dia 22/08/2017. O presente Recurso de Reconsideração foi interposto no dia 06/09/2017, com isso, tem-se o
mesmo como tempestivo.
Em seguida, a Secretaria de Controle Externo de Recursos - SecexRecursos se manifestou por meio da Instrução
Técnica de Recurso 0285/2017 (ﬂs. 32/44), opinando pelo Conhecimento do presente Recurso de Reconsideração e, no mérito, pelo seu Provimento, devendo ser reformado o item 2 do Acórdão TC- 702/2017.
Em manifestação o Exmo. Senhor Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, através do Parecer Ministerial 7370/2017 constante às ﬂ. 47/54 dos autos, pugnou pelo Não Provimento
do presente Recurso de Reconsideração.
Após, vieram-me os autos para análise.
É o relatório.
Compulsando os autos, veriﬁco que a análise acerca dos
pressupostos recursais, especialmente em relação às
condições de admissibilidade, foi efetivamente realizada
pela Área Técnica, tornando-se despiciendas acrescentar
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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outras fundamentações doutrinárias e jurisprudenciais
para formação de juízo.

1º., II e VII, do Decreto-lei nº 201/67.

Passo, assim, à análise do mérito recursal.

A solidariedade imposta ao Recorrente no ressarcimento daquela quantia decorre do fato dele, na qualidade de
ordenador, utilizar-se de recursos públicos para quitação
de débito atribuído a particular e para o qual foi instado
a responder segundo os seguintes termos da Instrução
Técnica Inicial 213/2012.

Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Senhor Reginaldo dos Santos Quinta, inconformado com o Acórdão 572/2015 - Plenário, proferido em
19/05/2015 nos autos do Processo TC 2351/2004 que
culminou por julgar irregulares as contas apresentadas
pelos Senhores Paulos dos Santos Burguês e Reginaldo
dos Santos Quinta, com obrigação solidária de ambos de
ressarcir ao erário municipal a quantia de R$ 16.906,16
(dezesseis mil, novecentos e seis reais e dezesseis centavos), correspondentes a 8.773,30 VRTE’s, com amparo
nos artigos 112, § 2º da LC 621/2012.
Como se depreende do Acórdão TC- 572/2015, o Senhor
Paulo dos Santos Burguês foi condenado por conduta irregular na execução do Convênio nº 203/1998, ﬁrmado
entre o Governo do Estado e o Município de Presidente Kennedy, ﬁgurando como interveniente a Secretaria
de Estado da Educação e Esportes – SEDU e o Departamento de Ediﬁcações e Obras (DEO), tendo por objeto
a Reforma das Escolas Unidocentes “São João do Lago”,
“Guarulhos”, “Monte Belo”, “Cabral” e “Santa Fé”, acarretando sua condenação ao R$ 16.906,16 (dezesseis mil,
novecentos e seis reais e dezesseis centavos), conforme
consta à ﬂ. 227 dos autos do Processo TC 2351/2004:
APLICAÇÃO IRREGULAR DOS VALORES REPASSADOS AO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY POR OCASIÃO DO
CONVÊNIO Nº 203/1998
Base legal: violação ao art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 (violação aos princípios da legalidade, moralidade e eﬁciência); art. 186 e 927, do Código Civil; art.

RESPONSÁVEL: SR. PAULO DOS SANTOS BURGUÊS

Firme em tais razões, entendemos necessária a notiﬁcação do Sr. Reginaldo dos Santos Quinta, atual Prefeito do Município de Presidente Kennedy, para que o mesmo demonstre qual medida foi adotada no sentido de
ver ressarcido aos cofres públicos os valores despendidos com a quitação de débito atribuído, pela Secretaria
de Estado da Educação – SEDU, ao Sr. Paulo dos Santos
Burguês, sob pena de, futuramente, ver-se responsabilizado, pessoalmente, por tal ressarcimento.
Estabelecida na Cláusula Décima do Convênio 203/1998,
comprometeu-se o Município em devolver o saldo dos
recursos recebidos em caso de rescisão, fato este que
não se confunde com a questão suscitada nos autos e
que levou a imposição de obrigação solidária ao recorrente.

Base legal: violação ao art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 (violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade); violação aos princípios da
supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público; violação ao art. 10, III, da Lei
8.429/92.
RESPONSÁVEL: SR. REGINALDO DOS SANTOS QUINTA.
Sobejamente demonstrado nos autos, a conduta de Reginaldo dos Santos Quinta, responsável por dinheiros,
bens e valores públicos contribuiu para perda patrimonial do Município conforme elucidativo trecho extraído
da Instrução Técnica Conclusiva ITC 3878/2012 nos autos
do Processo TC 2351/2004:
Constatou-se que o pagamento foi realizado com recursos do erário municipal e que o Município não ajuizou
a competente ação (ação de regresso) para que pudesse ser ressarcido daquilo que despendeu. Desta forma,
concluiu-se que o Município de Presidente Kennedy, quitou débito atribuído a outrem, Sr. Paulo dos Santos Burguês, ex-Prefeito do Município de Presidente Kennedy,
através da utilização de recursos públicos pertencentes
a todos os seus munícipes.
[...]

A condenação do recorrente não decorreu da aplicação
irregular da parcela do Convênio 203/1998, mas sim pelo fato deste ter quitado o débito do Senhor Paulo dos
Santos Burguês, utilizando-se de dinheiro público para
tanto e, adicionalmente, não ter feito esforços no sentido de promover a ação compensatória, conforme ﬂ. 227
dos autos do Processo TC 2351/2004:

Alega o Defendente, Sr. Reginaldo dos Santos Quinta,
que, após pagar o débito do município de Presidente
Kennedy perante a SEDU, somente não ajuizou ação
compensatória em face do Sr. Paulo dos Santos Burguês
por entender que já havia transcorrido o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil, que segundo
ele seria de 10 anos.

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA QUITAÇÃO
DE DÉBITO ATRIBUÍDO A PARTICULAR

[...]

www.tce.es.gov.br

Na situação ora em comento, veriﬁca-se que o DefenSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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dente, Sr. Reginaldo dos Santos Quinta, Prefeito Municipal de Presidente Kennedy, ao quitar o débito do município com recursos do erário municipal sem o devido ajuizamento da competente ação (ação de regresso) agiu,
no mínimo de forma negligente, uma vez que, sendo
responsável pela gestão dos recursos públicos, tinha o
dever de certiﬁcar-se que ações de ressarcimento ao
erário são imprescritíveis.
Desta forma, considerando que houve a aplicação de receitas próprias do Município para quitação de débito de
responsabilidade de particular, concluiu-se que a conduta praticada pelo Sr. Reginaldo dos Santos Quinta, Prefeito Municipal de Presidente Kennedy amolda-se na hipótese prevista no inciso III, do artigo 10 da Lei 8.429/92.
E, também, ao quitar o débito atribuído à pessoa do Sr.
Paulo dos Santos Burguês, sem o devido ajuizamento
da competente ação (ação de regresso), o Sr. Reginaldo
dos Santos Quinta, Prefeito Municipal de
Presidente Kennedy, violou os princípios da legalidade
– autorizando a realização de despesa em prol de particular em atitude apartada de qualquer previsão legal
-, impessoalidade – privilegiando particular determinado com recursos públicos em detrimento da coletividade
– e, moralidade – eis que o administrador público deve
manter em sua atenção lisura e imparcialidade, valendo-se dos meios e recursos públicos para atender à coletividade, deixando de atuar de forma alheia aos padrões
do homem médio.

pendida, qual seja R$ 16.906,16 (dezesseis mil novecentos e seis reais e dezesseis centavos), correspondente a
8.773,30 VRTE.
Do exposto, rejeito os termos da Instrução Técnica de Recurso 285/2017 e acolho o Parecer Ministerial 7370/2017
e 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 do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Conhecer do presente Recurso de Reconsideração,
para no mérito negar-lhe provimento, mantendo-se na
integralidade o Acórdão TC- 572/2015, por meio do qual
esta Corte considerou irregulares as contas relativas ao
Convênio 203/1998, ﬁrmado entre o Município de Presidente Kennedy e o Governo do Estado do Espírito Santo, bem como condenou o Recorrente e o Senhor Paulo
dos Santos Burguês, solidariamente, a ressarcir ao erário
municipal a quantia de R$ 16.906,16 (dezesseis mil, novecentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), equivalente a 8.773,30 VRTE’s;
1.2. Dar Ciência ao Recorrente do teor da decisão tomada por este Tribunal.

Assim, entende-se evidente a responsabilidade do Sr. Reginaldo dos

1.3. .Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

Santos Quinta, Prefeito Municipal de Presidente Kennedy, em restituir aos cofres públicos a importância des-

3. Data da Sessão: 07/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária do
Plenário.

2. Unânime.

www.tce.es.gov.br

4. Especiﬁcação do quórum:
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.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
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

ACÓRDÃO TC- 999/2018 – PLENÁRIO
Processos: 00059/2018-9, 01014/2018-3, 03328/2014-4
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Interessados: IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FERNANDES, KLEDSON ANDRADE COSTA, RODNEY ROCHA
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MIRANDA, ROMARIO DE CASTRO, ALEXANDRE DUTRA
SALGADO, JADER MUTZIG BRUNA, SEVERINO ALVES DA
SILVA FILHO, ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI, DALTACIR FERREIRA DOS SANTOS, OSAMU FRANCISCO TAKAHATA [HENRIQUE GEAQUINTO HERKENHOFF
(OAB: 20615-ES)], SIMONE CARVALHO TRANCOSO MODOLO, ASSOCIACAO MENSAGEIROS DA BOA NOVA [Felipe Felix Amaral, ANA PAULA WOLKERS MEINICKE (OAB:
9995-ES, OAB: 179624-RJ)], ELLEN VIRGINIA DE FREITAS TONONI ALVES, FABIANA MAIORAL FORESTO, RAFAEL FAVATTO GARCIA, JOSE HERMINIO RIBEIRO, ALCIO DE
ARAUJO

apreciados como processo de ﬁscalização, na forma do
artigo 329, §8º do RITCEES;

Base legal: art. 3º da Lei 8.666/93.

1.2 Nos termos do art. 319, parágrafo único, inciso IV, da
Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES),
por:

Severino Alves da Silva Filho (Secretário Municipal de
Administração)

1.2.1 Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela senhora Cristiany Alves de Oliveira Fontenelle para ﬁgurar como responsável pela irregularidade 5.2.1.1 do RA-O 56/2014, conforme descrito no
item 2.1 desta instrução técnica conclusiva;

PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.

1.2.2 Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo senhor Severino Alves da Silva Filho, afastando sua responsabilização com referência às irregularidades apontadas nos itens 5.3.3.1 e 5.3.4.1 do RA-O
56/2014;

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:

1.3 Manter as seguintes irregularidades, apontadas no
Relatório de Auditoria RA-O 56/2014:

RELATÓRIO

1.3.1 Edital com cláusula restritiva (item 5.2.1.1 do RAO
56/2014)

Recorrente: CRISTIANY ALVES DE OLIVEIRA FONTENELLE

Trata-se de Pedido de Reexame interposto pela Senhora
Cristiany Alves de Oliveira Fontanelle, em face do Acórdão TC 1303/2017 – Plenário, proferido nos autos do
Processo TC- 3328/2014, e que assim dispõe:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
2589/2011, VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário,
ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Preliminarmente, tendo em vista a análise procedida nos itens que
versam sobre a ocorrência de dano ao erário, onde se
conclui pelo afastamento da imputação de ressarcimento de valores, por desconverter os autos para serem

Base legal: art. 3º, II, da Lei 10.520/02 c/c art. 3º da Lei
8.666/93.
Responsáveis:
Severino Alves da Silva Filho (Secretário Municipal de
Administração)

Responsáveis:

Ellen Virgínia de Freitas Tononi (Pregoeira Municipal)
José Hermínio Ribeiro (Gestor da Central de Compras)
1.3.3 Prestação de serviços sem cobertura contratual
(item 5.3.1. do RAO 56/2014)
Base legal: art. 60, parágrafo único e 62 da Lei 8.666/93.
Responsável:
Severino Alves da Silva Filho (Secretário Municipal de
Administração)
1.3.4 Pagamento de parcela ﬁxa mensal de assistência
técnica (item 5.3.1.4 do RAO 56/2014)
Base legal: Inciso III, § 2º, do artigo 63 da Lei 4.320/64.
Responsável:
Severino Alves da Silva Filho (Secretário Municipal de
Administração)
1.3.5 Contratação por dispensa mediante emergência
fabricada (item 5.3.2.2 do RAO 56/2014)
Base legal: Princípio da Moralidade, previsto no caput
do art. 37 da CRFB, c/c arts. 24, IV, e 26 da Lei 8.666/93.

Ellen Virgínia de Freitas Tononi (Pregoeira Municipal)

Responsável:

Osamu Francisco Takahata (Assessor Especial - Coordenação de Tecnologia)

Severino Alves da Silva Filho (Secretário Municipal de
Administração)

Cristiany Alves de Oliveira Fontenelle (Assessora Jurídica)

1.3.6 Pagamento de parcela ﬁxa mensal de assistência
técnica (item 5.3.2.3 do RAO 56/2014)

1.3.2 Parcelamento danoso à economicidade (item
5.2.2.1 do RAO 56/2014)

Base legal: Inciso III, § 2º, do artigo 63 da Lei 4.320/64
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Severino Alves da Silva Filho (Secretário Municipal de
Administração)
1.3.7 Contratação por dispensa mediante emergência
fabricada (item 5.3.7.1 do RAO 56/2014)
Base legal: inciso IV, do artigo 24 Lei nº 8.666/93 c/c inciso I, do parágrafo único, do artigo 26 do mesmo diploma legal.
Responsável:
Romário de Castro (Secretário Municipal de Transporte
e Trânsito)
1.4 Acolher as alegações de defesa apresentadas pelos
seguintes
responsáveis:
1.4.1 Rafael Favatto Garcia e Vandaike Costa Araújo (Presidente da Associação Mensageiros da Boa Nova), afastando-se a irregularidade discriminada no item
5.1.2.1 do RAO 56/2014 (item 3.1 da ITC 1579/2017), e,
consequentemente, afastando a imputação de débito;
1.4.2 Jader Mutzig Bruna, Fabiana Maioral Foresto, Alexandre Dutra Salgado, Rafael Favatto Garcia, Simone Carvalho Troncoso Modolo, Daltacir Ferreira dos
Santos, Alcio Araújo e Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes, afastando-se a irregularidade discriminada no item 5.2.2.2 do RAO 56/2014 (item 3.4 da ITC
1579/2017);
1.4.3 Andréia Passamani Barbosa Corteleti, afastando-se a irregularidade discriminada no item 5.2.3.1 do
RAO 56/2014 (item 3.5 da ITC 1579/2017);
1.4.4 Severino Alves da Silva Filho, afastando-se as irregularidades discriminadas nos itens 5.3.1.2, 5.3.1.3,
5.3.2.1, 5.3.3.1 e 5.3.4.1 do RAO 56/2014 (itens 3.7, 3.8,

3.10, 3.13 e 3.14 da ITC 1579/2017);
1.4.5 Kledson Andrade Costa, afastando-se as irregularidades discriminadas nos itens 5.3.1.2 e 5.3.2.1 do RAO
56/2014 (itens 3.7 e 3.10 da ITC 1579/2017);
1.5 Rejeitar as razões de defesa do senhor Severino
Alves da Silva
Filho, em virtude da prática de atos ilegais presentiﬁcados nos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 deste Voto, afastando a imputação de débito no tocante aos itens 3.4
e 3.6, e aplicando-lhe multa individual no valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais), com amparo no artigo 135, II
da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c art. 389, II
da Resolução nº 261/2013, em razão das inconsistências
relativas aos itens 3.1, 3..3, 3.4, 3.5 e 3.6, não aplicando,
portanto, multa em decorrência do item 3.2, tendo em
vista que a Administração envidou os esforços necessários para reparar as consequências danosas da distorção;

individual no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com
amparo no artigo
135, II da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c art.
389, II da Resolução nº 261/2013;
1.8 Rejeitar as razões de defesa do senhor José Hermínio em virtude da prática de ato ilegal presentiﬁcado no item 3.2 deste Voto, deixando de aplicar multa,
tendo em vista que a Administração envidou os esforços
necessários para reparar as consequências danosas da
distorção;
1.9 Rejeitar as razões de defesa do senhor Romário de
Castro, em virtude da prática de ato ilegal presentiﬁcado no item 3.7 deste Voto, aplicando-lhe multa individual no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com amparo
no artigo 135, II da Lei Complementar Estadual 621/2012
c/c art. 389, II da Resolução nº 261/2013;
1.10 Determinar à Prefeitura Municipal de Vila Velha:

1.6 Rejeitar as razões de defesa da senhora Ellen Virgínia
de Freitas Tononi, em virtude da prática de ato ilegal
presentiﬁcado nos itens 3.1 e 3.2 deste Voto, aplicando-lhe multa individual no valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais), com amparo no artigo 135, II da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c art. 389, II da Resolução
nº 261/2013, em razão da inconsistência relativa ao itens
3.1, não aplicando, portanto, multa em decorrência do
item 3.2, tendo em vista que a Administração envidou
os esforços necessários para reparar as consequências
danosas da distorção;

1.10.1 Que amplie as fontes de consulta quando do levantamento de orçamentos para realização de licitações
visando à aquisição de medicamentos;

1.7 Rejeitar as razões de defesa do senhor Osamu Francisco Takahata e da senhora Cristiany Alves de Oliveira Fontenelle, em virtude da prática de ato ilegal presentiﬁcado no item 3.1 deste Voto, aplicando-lhes multa

4. CONCLUSÃO
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1.10.2 Que observe os regramentos especíﬁcos da LC
123/2006 (alterada pela LC 147/2014) quando da realização de suas licitações.
1.11 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
A Instrução Técnica de Recurso 00109/2018 do Núcleo
de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC, concluiu nos seguintes termos:
Ante o exposto, opinamos no sentido que o presente recurso seja CONHECIDO como Pedido de Reexame, por
presentes os pressupostos recursais e, no mérito, peSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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la NEGATIVA DE PROVIMENTO, devendo ser mantido o
Acórdão TC-1303/2017.
No que tange à dosimetria da multa pecuniária, entende-se que os argumentos expendidos pela Recorrente
devem ser apreciados diretamente pelo órgão julgador,
ao qual compete a valoração, dentro dos limites do ordenamento jurídico, da lesividade das condutas em face
do interesse público, e não por este Núcleo, responsável,
apenas, pela análise técnica das irregularidades apontadas e das razões de defesa apresentadas, em grau recursal.
Por derradeiro, opina-se no sentido de que seja feita a adequação da parte dispositiva do Acórdão TC
1303/2017 à situação dos autos, de modo que conste
que a irregularidade imputada à senhora Cristiany Alves
de Oliveira Fontanelle seja aquela constante no item 3.2
do Voto do relator.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
01734/2018 de lavra do Exmo. Procurador de Contas Dr.
Luís Henrique Anastácio da Silva, anui aos argumentos
fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica de Recurso – ITR 00109/2018.
FUNDAMENTAÇÃO
Analisadas as condições de admissibilidade do recurso,
observa-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual.
Quanto à tempestividade, a publicação do Acórdão TC1303/2017 – Plenário, proferidos nos autos do Processo TC 3328/2014, foi disponibilizada no Diário Eletrônico deste Tribunal de Contas no dia 04/12/2017, considerando-se publicada no dia 05/12/2017, nos termos do
art. 62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº

621/2012 c/c art. 5º da Resolução TC nº 261/2013.
O presente recurso foi interposto no dia 08/01/2018,
tem-se o mesmo como TEMPESTIVO.
Quanto ao interesse recursal, em sua modalidade adequação, observa-se que a despeito de sua interposição
mencionar tratar-se de Recurso de Reconsideração este
foi recebido como Pedido de Reexame, adequado aos recursos em processos de ﬁscalização, nos termos do art.
166, da Lei Complementar nº 621/2012, adotando-se como fundamento o conceito jurídico extraído do Princípio
da Fungibilidade Recursal.
Inicialmente a recorrente alega não ter qualquer participação nos atos administrativos descritos no item 3.1 da
Instrução Técnica Conclusiva 1.579/2017, constante no
item 1.7 do Acordão 1303/2017, como motivo ensejador
da sanção pecuniária a ela imposta.

vo do certame presente nos itens 3.1.21 a 13.1.25 do Edital, cláusulas tidas como irregulares na ﬁscalização executada por este Tribunal conforme o seguinte destaque
extraído da peça inicial recursal que menciona trecho do
parecer PA 47403/2013:
No que concerne à qualiﬁcação técnica, inserta no item
13.1.21 a 13.1.25, ressalta-se o entendimento do E. TCU
no sentido de que a Administração apenas preveja, em
seus editais de licitações, exigências indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, nos termos do
inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal/88, de forma a evitar restrições ao caráter competitivo do certame, o que é vedado pelo inciso I do§ 1° do art. 3° da Lei
n° 8.666/93. A propósito, é o entendimento sumulado
do E. TCU, retratado no enunciado nº 263:

A área técnica em sua Instrução Técnica de Recurso – ITR
00109/2018, esclarece que a recorrente está correta ao
aﬁrmar que o Acórdão 1303/2017, equivocadamente,
imputou-lhe responsabilidade pela prática de ato ilegal
presentiﬁcado no item 3.1 do Voto do Relator, quando o
correto seria o item 3.2 daquele voto, em evidente erro
material, incapaz de causar-lhe prejuízo por não alterar
a verdade dos fatos.

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional
das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente,
às parcelas de maior relevância e valor signiﬁcativo do
objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou
serviços com características semelhantes, devendo essa
exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. ( ... ) Pelo exposto,
após as correções, entendemos que as minutas estão aptas para publicação.

Quanto ao mérito, o objeto da demanda recursal está relacionado à conduta da recorrente de emitir parecer pela regularidade do Edital de Pregão Eletrônico 78/2013,
destinado à aquisição de computadores pela Prefeitura
de Vila Velha, a despeito da restrição imposta no subítem 14.1.22 daquele Edital.

Nesse ponto, a análise técnica veriﬁcou inexistir no edital os itens mencionados pela recorrente mas pelo contexto, concluiu tratar-se dos itens 14.1.21 a 14.1.25 do
edital e, levando em consideração tal dedução, assim
se manifesta por meio da Instrução Técnica de Recurso
109/2018:

A recorrente aﬁrma que, diversamente do apurado, o
seu parecer destacou a restrição ao caráter competiti-

No entanto, percebe-se que a recorrente apenas alertou quanto à necessidade de não se fazer exigências que
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tenham o potencial de restringir o caráter competitivo
do certame. Não, houve qualquer análise quanto ao teor
das exigências contidas naquelas cláusulas, fato que conﬁgura, no mínimo, omissão culposa.
Longe do que aﬁrma a recorrente, o Acórdão TCU
1462/2010 não demonstra a existência de entendimentos diversos acerca da questão ora analisada. Pelo contrário, o acórdão é no sentido de considerar ilegal a cláusula de edital que contenha exigência de declaração emitida pelo fabricante, conforme detectado pela equipe de
auditoria, por ser restritiva ao caráter competitivo do
certame. Contudo, aceitou-a como legal, desde que seja devidamente justiﬁcada nos autos, o que não ocorreu
no presente caso.
Também não merece prosperar a aﬁrmação de que a
competição foi ampla, contando com a participação de
mais de 40 empresas. A documentação juntada pela recorrente refere-se à lista de interessados em participar
do certame e não à relação dos que efetivamente participaram do certame.
Como se pode veriﬁcar às ﬂs. 340, 344 e 347 dos autos
do Processo TC 3328/2014, em relação ao lote 01 participaram 08 licitantes, sendo que 02 empresas foram desclassiﬁcadas. Já no lote 02 foram apenas 03 licitantes. E
no lote 03 foram 05 participantes, sendo que 02 foram
desclassiﬁcados.
No tocante à alegação de que teria sido apontado no parecer jurídico elaborado pela Recorrente a necessidade
de correções, antes da publicação do edital, constata-se
que, de fato, tal aﬁrmativa é verdadeira. Contudo estas
correções não se relacionavam à cláusula ora tido por
restritiva.

Cumpre destacar que a conduta imputada à recorrente
foi “emitir parecer pela regularidade do Edital que continha exigência que viola a legislação”.
Com efeito, a recorrente omitiu-se em analisar se as exigências de qualiﬁcação técnica contidas no edital Pregão
Eletrônico 78/2013 estavam em conformidade com o estabelecido no art. 30 da Lei 8666/93. Desta forma, não
se desincumbiu dos deveres de seu oﬁcio que exigiam.
[...]
No presente caso é induvidoso que a recorrente negligenciou os deveres que lhe incumbiam ao deixar de analisar especiﬁcamente as cláusulas do edital relativas à
qualiﬁcação técnica.
Diante de todo o exposto, opinas pela manutenção da irregularidade em face da senhora Cristiany Alves de Oliveira Fontanelle.
A Senhora Cristiany Alves de Oliveira Fontanelle omitiu-se em analisar se as exigências de qualiﬁcação técnica contidas no edital Pregão Eletrônico 78/2013 estavam em conformidade com o disposto no art. 30 da Lei
8.666/93. Desta forma, não se desincumbiu dos deveres
que seu ofício exigiam.
No caso em tela, restou claro que a Recorrente negligenciou os deveres que eram inerentes ao seu cargo ao deixar de analisar especiﬁcamente as cláusulas do edital relativas à qualiﬁcação técnica.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos da Instrução Técnica de
Recurso – ITR 00109/2018, encampada pelo Ministério
Público de Contas (Parecer 01734/2018), VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
Acórdão que submeto à sua consideração.
www.tce.es.gov.br

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 o Pedido de Reexame, com fundamento nos arts. 152, II e 166 c/c art. 164 e 165, todos da
Lei Complementar nº 621/2012, e no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se incólume os termos do
Acórdão TC 1303/2017 – Plenário em relação à recorrente.
1.2. DAR CIÊNCIA.
1.3. ARQUIVAR, após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
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.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
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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

ACÓRDÃO TC- 1000/2018 – PLENÁRIO
Processos: 01014/2018-3, 00059/2018-9, 03328/2014-4
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Interessado: IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FERNANDES, KLEDSON ANDRADE COSTA, RODNEY ROCHA
MIRANDA, ROMARIO DE CASTRO, ALEXANDRE DUTRA
SALGADO, JADER MUTZIG BRUNA, SEVERINO ALVES DA
SILVA FILHO, ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI, DALTACIR FERREIRA DOS SANTOS, OSAMU FRANCISCO TAKAHATA [HENRIQUE GEAQUINTO HERKENHOFF
(OAB: 20615-ES)], SIMONE CARVALHO TRANCOSO MODOLO, ASSOCIACAO MENSAGEIROS DA BOA NOVA [Felipe Felix Amaral, ANA PAULA WOLKERS MEINICKE (OAB:
9995-ES, OAB: 179624-RJ)],CRISTIANY ALVES DE OLIVEIRA FONTENELLE, FABIANA MAIORAL FORESTO, RAFAEL
FAVATTO GARCIA, JOSE HERMINIO RIBEIRO, ALCIO DE
ARAUJO
Recorrente: ELLEN VIRGINIA DE FREITAS TONONI ALVES
PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC

1303/2017 – CONHECER – PROVIMENTO PARCIAL –
MANTER MULTA – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhora Ellen Virgínia de Freitas Tononi, em face do Acórdão TC- 1303/2017 – Plenário, prolatado nos
autos do Processo TC 3328/2014, e que assim dispõe:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
2589/2011, VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário,
ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Preliminarmente, tendo em vista a análise procedida
nos itens que versam sobre a ocorrência de dano ao erário, onde se conclui pelo afastamento da imputação de
ressarcimento de valores, por desconverter os autos para serem apreciados como processo de ﬁscalização, na
forma do artigo 329, §8º do RITCEES;
1.2 Nos termos do art. 319, parágrafo único, inciso IV,
da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), por:
1.2.1 Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela senhora Cristiany Alves de Oliveira Fontenelle para ﬁgurar como responsável pela irregularidade
5.2.1.1 do RA-O 56/2014, conforme descrito no item 2.1
desta instrução técnica conclusiva;
1.2.2 Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo senhor Severino Alves da Silva Filho, afastando sua responsabilização com referência às irregularidades apontadas nos itens 5.3.3.1 e 5.3.4.1 do RAwww.tce.es.gov.br

-O 56/2014;
1.3 Manter as seguintes irregularidades, apontadas no
Relatório de Auditoria RA-O 56/2014:
1.3.1 Edital com cláusula restritiva (item 5.2.1.1 do RAO
56/2014)
Base legal: art. 3º, II, da Lei 10.520/02 c/c art. 3º da Lei
8.666/93.
Responsáveis:
Severino Alves da Silva Filho (Secretário Municipal de
Administração)
Ellen Virgínia de Freitas Tononi (Pregoeira Municipal)
Osamu Francisco Takahata (Assessor Especial - Coordenação deTecnologia)
Cristiany Alves de Oliveira Fontenelle (Assessora Jurídica)
1.3.2 Parcelamento danoso à economicidade (item
5.2.2.1 do RAO 56/2014)
Base legal: art. 3º da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
Severino Alves da Silva Filho (Secretário Municipal de
Administração)
Ellen Virgínia de Freitas Tononi (Pregoeira Municipal)
José Hermínio Ribeiro (Gestor da Central de Compras)
1.3.3 Prestação de serviços sem cobertura contratual
(item 5.3.1. do RAO 56/2014)
Base legal: art. 60, parágrafo único e 62 da Lei 8.666/93.
Responsável:
Severino Alves da Silva Filho (Secretário Municipal de
Administração)
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1.3.4 Pagamento de parcela ﬁxa mensal de assistência
técnica (item 5.3.1.4 do RAO 56/2014)
Base legal: Inciso III, § 2º, do artigo 63 da Lei 4.320/64.
Responsável:
Severino Alves da Silva Filho (Secretário Municipal de
Administração)
1.3.5 Contratação por dispensa mediante emergência
fabricada (item 5.3.2.2 do RAO 56/2014)
Base legal: Princípio da Moralidade, previsto no caput
do art. 37 da CRFB, c/c arts. 24, IV, e 26 da Lei 8.666/93.
Responsável:
Severino Alves da Silva Filho (Secretário Municipal de
Administração)
1.3.6 Pagamento de parcela ﬁxa mensal de assistência
técnica (item 5.3.2.3 do RAO 56/2014)
Base legal: Inciso III, § 2º, do artigo 63 da Lei 4.320/64
Responsável:
Severino Alves da Silva Filho (Secretário Municipal de
Administração)
1.3.7 Contratação por dispensa mediante emergência
fabricada (item 5.3.7.1 do RAO 56/2014)
Base legal: inciso IV, do artigo 24 Lei nº 8.666/93 c/c inciso I, do parágrafo único, do artigo 26 do mesmo diploma legal.
Responsável:
Romário de Castro (Secretário Municipal de Transporte
e Trânsito)
1.4 Acolher as alegações de defesa apresentadas pelos
seguintes responsáveis:
1.4.1 Rafael Favatto Garcia e Vandaike Costa Araú-

jo (Presidente da Associação Mensageiros da Boa Nova), afastando-se a irregularidade discriminada no item
5.1.2.1 do RAO 56/2014 (item 3.1 da ITC 1579/2017), e,
consequentemente, afastando a imputação de débito;
1.4.2 Jader Mutzig Bruna, Fabiana Maioral Foresto,
Alexandre Dutra Salgado, Rafael Favatto Garcia, Simone Carvalho Troncoso Modolo, Daltacir Ferreira dos
Santos, Alcio Araújo e Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes, afastando-se a irregularidade discriminada no item 5.2.2.2 do RAO 56/2014 (item 3.4 da ITC
1579/2017);
1.4.3 Andréia Passamani Barbosa Corteleti, afastando-se a irregularidade discriminada no item 5.2.3.1 do RAO
56/2014 (item 3.5 da ITC 1579/2017);
1.4.4 Severino Alves da Silva Filho, afastando-se as irregularidades discriminadas nos itens 5.3.1.2, 5.3.1.3,
5.3.2.1, 5.3.3.1 e 5.3.4.1 do RAO 56/2014 (itens 3.7, 3.8,
3.10, 3.13 e 3.14 da ITC 1579/2017);
1.4.5 Kledson Andrade Costa, afastando-se as irregularidades discriminadas nos itens 5.3.1.2 e 5.3.2.1 do RAO
56/2014 (itens 3.7 e 3.10 da ITC 1579/2017);
1.5 Rejeitar as razões de defesa do senhor Severino Alves da Silva Filho, em virtude da prática de atos ilegais
presentiﬁcados nos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 deste Voto, afastando a imputação de débito no tocante
aos itens 3.4 e 3.6, e aplicando-lhe multa individual no
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com amparo no
artigo 135, II da Lei Complementar Estadual 621/2012
c/c art. 389, II da Resolução nº 261/2013, em razão das
inconsistências relativas aos itens 3.1, 3..3, 3.4, 3.5 e 3.6,
não aplicando, portanto, multa em decorrência do item
3.2, tendo em vista que a Administração envidou os eswww.tce.es.gov.br

forços necessários para reparar as consequências danosas da distorção;
1.6 Rejeitar as razões de defesa da senhora Ellen Virgínia de Freitas Tononi, em virtude da prática de ato ilegal
presentiﬁcado nos itens 3.1 e 3.2 deste Voto, aplicando-lhe multa individual no valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais), com amparo no artigo 135, II da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c art. 389, II da Resolução
nº 261/2013, em razão da inconsistência relativa ao itens
3.1, não aplicando, portanto, multa em decorrência do
item 3.2, tendo em vista que a Administração envidou os
esforços necessários para reparar as consequências danosas da distorção;
1.7 Rejeitar as razões de defesa do senhor Osamu Francisco Takahata e da senhora Cristiany Alves de Oliveira Fontenelle, em virtude da prática de ato ilegal presentiﬁcado no item 3.1 deste Voto, aplicando-lhes multa
individual no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com
amparo no artigo 135, II da Lei Complementar Estadual
621/2012 c/c art. 389, II da Resolução nº 261/2013;
1.8 Rejeitar as razões de defesa do senhor José Hermínio em virtude da prática de ato ilegal presentiﬁcado no
item 3.2 deste Voto, deixando de aplicar multa, tendo
em vista que a Administração envidou os esforços necessários para reparar as consequências danosas da distorção;
1.9 Rejeitar as razões de defesa do senhor Romário de
Castro, em virtude da prática de ato ilegal presentiﬁcado
no item 3.7 deste Voto, aplicando-lhe multa individual
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com amparo no
artigo 135, II da Lei Complementar Estadual 621/2012
c/c art. 389, II da Resolução nº 261/2013;
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1.10 Determinar à Prefeitura Municipal de Vila Velha:
1.10.1 Que amplie as fontes de consulta quando do levantamento de orçamentos para realização de licitações
visando à aquisição de medicamentos;
1.10.2 Que observe os regramentos especíﬁcos da LC
123/2006 (alterada pela LC 147/2014) quando da realização de suas licitações.
1.11 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
A Instrução Técnica de Recurso – ITR 00110/2018 do Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC,
concluiu nos seguintes termos:
4. CONCLUSÃO
Ante o exposto, opinamos no sentido que o presente Pedido de Reexame seja CONHECIDO como Recurso de Reconsideração, por presentes os pressupostos recursais e,
no mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL, tendo em vista
a manutenção da irregularidade somente no tocante à
sua conduta de “julgar improcedente o recurso apresentado pela Certa Informática Ltda., alterando o resultado
do certame”, afastando a responsabilidade da recorrente
quanto à “realizar o pregão com cláusula restritiva e que
extrapola a legislação vigente”.
No que tange à dosimetria da multa pecuniária, entende-se que os argumentos expendidos pela Recorrente
devem ser apreciados diretamente pelo órgão julgador,
ao qual compete a valoração, dentro dos limites do ordenamento jurídico, da lesividade das condutas em face
do interesse público, e não por este Núcleo, responsável,
apenas, pela análise técnica das irregularidades apontadas e das razões de defesa apresentadas, em grau recursal.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer

01739/2018 de lavra do Exmo. Procurador de Contas Dr.
Luís Henrique Anastácio da Silva, anui aos argumentos
fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica de Recurso – ITR 00110/2018.

Que o licitante é revenda autorizada dos produtos de sua
fabricação;

FUNDAMENTAÇÃO

Que possui site na internet disponibilizando atualizações
de drivers para o equipamento proposto;

Analisadas as condições de admissibilidade do recurso,
observa-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual.
Quanto à tempestividade, a publicação do Acórdão TC1303/2017 – Plenário, proferidos nos autos do Processo TC 3328/2014, foi disponibilizada no Diário Eletrônico deste Tribunal de Contas no dia 04/12/2017, considerando-se publicada no dia 05/12/2017, nos termos do
art. 62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012 c/c art. 5º da Resolução TC nº 261/2013.

Que possui central telefônica “própria” para abertura de
chamados técnicos através de ligação gratuita (0800);

Que os equipamentos propostos possuem assistência
técnica on site, conforme as exigências mínimas contidas no edital (SLA), devendo informar os dados das empresas credenciadas pelo fabricante na região do órgão,
informando o nome, endereço e telefone das empresas
autorizadas que prestarão serviços gratuitos de manutenção durante a garantia;
Que possui assistência técnica na região da Grande Vitória;

O presente recurso foi interposto no dia 29/01/2018,
tem-se o mesmo como TEMPESTIVO.

Que o equipamento foi projetado para o uso corporativo.

Quanto ao interesse recursal, em sua modalidade adequação, no caso em tela, o recurso a ser interposto deveria ser o Pedido de Reexame, visto que trata-se de processo de ﬁscalização, nos termos do art. 166, da Lei Complementar nº 621/2012. Todavia, no presente caso, entende-se possível à aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal.

À Recorrente foi imputada a conduta de “realizar pregão
com cláusula restritiva e que extrapola a legislação vigente e julgar improcedente o recurso apresentado pela Certa Informática Ltda., alterando o resultado do certame”.

Segundo a instrução processual, foi apontada que a cláusula 14.1.22 do edital de Pregão Eletrônico 78/2013 seria
restritiva, visto que extrapolaria a documentação prevista na legislação para comprovar a regularidade dos licitantes. Referida cláusula assim dispunha:
A empresa licitante deverá apresentar declaração emitida pelo fabricante do equipamento proposto, direcionada a Prefeitura Municipal de Vila Velha, onde conste:
www.tce.es.gov.br

A Recorrente aﬁrma que questionou o setor de tecnologia da informação acerca da cláusula 14.1.22, tida como
restritiva, tendo o setor justiﬁcado a sua permanência no
edital. Todavia, não consta nos autos registrado no processo administrativo 47.403/2013 da Prefeitura de Vila
Velha, ﬂs. 250/460 do Processo 3328/2014, o referido
questionamento, tampouco, a justiﬁcativa do setor de
tecnologia da informação.
A Senhora Ellen Virgínia de Freitas Tononi aﬁrmou que
no parecer da Procuradoria Geral foi destacado que as
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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cláusulas tidas como restritivas no procedimento licitatório seriam vedadas, tendo em vista o entendimento do
TCU, entretanto, foi constatado que a parecerista apenas
alertou quanto à necessidade de não se fazer exigências
que tenham o potencial de restringir o caráter competitivo do certame. Não houve qualquer análise quanto ao
teor das exigências contidas naquelas cláusulas, conforme se veriﬁca da ﬂ. 261 do Processo 3328/2014.
O Acórdão TCU 1462/2010 não demonstra a existência
de entendimentos diversos acerca da questão ora analisada, diferentemente do que alega a Recorrente, o Acórdão é no sentido de considerar ilegal a cláusula de edital
que contenha exigência de declaração emitida pelo fabricante, conforme detectado pela equipe de auditoria,
por ser restritiva ao caráter competitivo do certame. Todavia, aceitou-a como legal, desde que seja devidamente justiﬁcada nos autos, o que não ocorreu no caso em
tela.
A Recorrente alega que o certame teve ampla competição, contando com a participação de mais de 40 empresas. Contudo, tal aﬁrmação não deve prosperar, visto
que analisando os autos do Processo TC 3328/2014 contata-se que em relação ao lote 01 participaram 08 licitantes, sendo que 02 empresas foram desclassiﬁcadas. Já no
lote 02 foram apenas 03 licitantes. E no lote 03 foram 05
partipantes, sendo que 02 foram desclassiﬁcados.
Destaca-se que não há nos autos provas de que a Recorrente tenha participado da elaboração do edital.
Como depreende-se das ﬂs. 263/267 do Processo TC
3328/2014, o Termo de Referência foi elaborado pelo setor de Tecnologia da Informação, setor demandante, e
assinado pelo Senhor Osamu Francisco Takahata.
Além disso, o setor jurídico da Prefeitura de Vila Velha,

após ter analisado a minuta do edital nada assinalou
quanto a cláusula ora tida como restritiva. Para que o
pregoeiro possa ser responsabilizado deve-se atentar somente no que o agente tinha o dever de agir.
O Decreto Municipal 094/2005 em seus arts. 9º e 11, assim dispõe:
Art. 9º- Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:
I- elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto de forma precisa, suﬁciente e clara, vedadas especiﬁcações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem
a competição ou sua realização;
II- aprovação do termo de referência pela autoridade
competente;
III- apresentação de justiﬁcativa da necessidade da contratação;
IV- elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas;
V- deﬁnição das exigências de habilitação das sanções
aplicáveis, inclusive no que se refere aos prazos e às condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes, para a celebração e execução do contrato e o atendimento das necessidades da administração;
VI- designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio
§1º- A autoridade competente motivará os atos especiﬁcados nos incisos II e III, indicando os elementos técnicos fundamentais que o apóiam, bem coo quanto aos
elementos contidos no orçamento estimativo e no cronograma físico-ﬁnanceiro de desembolso, se for o caso,
www.tce.es.gov.br

elaborados pela administração;
§2º- O termo de referência é o documento que deverá
conter elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante do orçamento detalhado,
deﬁnição dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-ﬁnanceiro, se for o caso, critério
de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de ﬁscalização e gerenciamento
do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.
[...]
Art. 11- Caberá ao pregoeiro, em especial:
I- coordenar o processo licitatório;
II- receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua
elaboração;
III- conduzir a sessão pública na internet;
IV- veriﬁcar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;
V- dirigir a etapa de lances;
VI- veriﬁcar e julgar as condições de habilitação;
VII- receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando maniver sua
decisão;
VIII- indicar o vencedor do certame;
IX- adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
X- conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XI- encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018

75

ATOS DO PLENÁRIO

Do ponto de vista estritamente legal o pregoeiro tem
competência para atuar exclusivamente na fase externa
do processo. A elaboração do edital e o termo de referência pertence à fase interna do procedimento licitatório, não sendo, portanto, da competência do pregoeiro.

tica Ltda., alterando o resultado do certame”. Quanto à
conduta de “realizar pregão com cláusula restritiva e que
extrapola a legislação vigente” afasto a responsabilidade
da Recorrente.

No presente caso, entende-se que a Recorrente não pode ser responsabilizada pela inserção da cláusula, ora tida como restritiva, na minuta do edital, visto que não
houve qualquer análise quanto ao teor das exigências
nem pelo setor demandante/setor técnico ou pela procuradoria geral.

Diante do exposto, nos termos da Instrução Técnica de
Recurso – ITR 00110/2018, encampada pelo Ministério
Público de Contas (Parecer 01739/2018), VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
Acórdão que submeto à sua consideração.

Na condição de pregoeira, tendo a Recorrente acompanhado, sem ressalvas, o posicionamento do setor demandante, assumiu o risco inerente às suas atribuições
típicas, devendo, portanto, ser responsabilizada por seus
atos.
Diante dessas cosiderações, opina a área técnica que o
presente Pedido de Reexame seja conhecido como Recurso de Reconsideração, por estarem presentes os pressupostos recursais e, no mérito, pelo provimento parcial,
tendo em vista a manutenção da irregularidade somente
no tocante à sua conduta de “julgar improcedente o recurso apresentado pela Certa Informática LTDA., alterando o resultado do certame”, afastando a responsabilidade da Recorrente quanto à realizar o pregão com cláusula restritiva e que extrapola a legislação vigente”.
Nesse passo, corroboro o entendimento da Área Técnica e do douto Ministério Público de Contas como fundamento integrante do presente voto, no sentido de conhecer do recurso ora interposto, e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, mantendo a irregularidade somente no tocante à conduta da Recorrente em “julgar improcedente o recurso apresentado pela Certa Informá-

DISPOSITIVO

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 do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Conhecer do presente Recurso de Reconsideração
e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para reformular o Acórdão TC- 1303/2017 – Plenário, retirando a irregularidade quanto à conduta da Senhora Ellen Virgínia
de Freitas Tononi em “realizar pregão com cláusula restritiva e que extrapola a legislação vigente”, mantendo-se a multa aplicada em R$3.000,00 (três mil reais), dosimetria mínima prevista no inciso II, do art. 389 do Regimento Interno.

Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
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.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
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

ACÓRDÃO TC- 1001/2018 – PLENÁRIO

1.2. Dar CIÊNCIA ao Recorrente do teor da decisão tomada por este Tribunal.

Processo: 05077/2018-6

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

Classiﬁcação: Pedido de Revisão

2. Unânime.

UG: PMA - Prefeitura Municipal de Alegre

3. Data da Sessão: 07/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária do

Requerente: PAULO LEMOS BARBOSA
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PEDIDO DE REVISÃO – NÃO CONHECER – DAR CIÊNCIA
– ARQUIVAR.

Base Normativa: art. 9º da Lei Complementar 101/2000
(LRF) e art. 25 da LDO.

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:

3.2.3 Não conformidade do passivo ﬁnanceiro registrado
no balanço patrimonial e o evidenciado no demonstrativo da dívida ﬂutuante.

Tratam os autos de Pedido de Revisão interposto pelo
Senhor Paulo Lemos Barbosa, em face do Parecer Prévio 097/2017 – Primeira Câmara, proferido nos autos
do processo TC 4896/2016 que se refere à Prestação de
Contas Anual de Prefeito, relativo ao exercício de 2015,
em que houve a seguinte decisão:
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
Acolher as razões de defesa relativas ao item 9.4 do RTC
79/2017 – Ausência de parecer emitido pelo Conselho
de Acompanhamento e Controle Social da Saúde, afastando a responsabilidade do senhor Paulo Lemos Barbosa no tocante ao mesmo;
Emitir PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO das contas do
senhor Paulo Lemos Barbosa frente à Prefeitura Municipal de Alegre no exercício de 2015, tendo em vista a
manutenção das seguintes irregularidades apontadas no
Relatório Técnico 79/2017:
3.2.1 Abertura de créditos adicionais em montante superior ao autorizado em lei
Base Normativa: art. 7º e 42 da Lei 4.320/64 c/c artigo
167, inciso V e VII da CF e art. 5º da LOA.
3.2.2 Inobservância aos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação e empenho.

Base Normativa: art. 105 da Lei 4.320/64.
3.2.4 Não encaminhamento do demonstrativo da disponibilidade de caixa
Base Normativa: IN TCEES nº 34/2015, Anexo I, Item 39.
3.2.5 Ausência de medidas legais para a implementação
do plano de amortização do déﬁcit técnico atuarial do
RPPS.
Base Normativa: art. 40 da Constituição da República, artigo 19 da Portaria MPS nº 403/2008.
3.2.6 Descumprimento do limite legal com despesa de
pessoal – Poder Executivo
Base Normativa: alínea “b”, inciso III do art. 20 c/c art. 22
da Lei Complementar 101/2000 (LRF).
Formar autos apartados, nos termos do art. 134, inciso III e § 2º c/c art. 281 do RITCEES, com a ﬁnalidade de
responsabilizar pessoalmente o Prefeito Municipal pelo
descumprimento do disposto no art. 5º, inciso III, §§ 1º
e 2º, da Lei 10.028/2000, pelo indício de irregularidade
apontado no item 3.2.6 deste Voto – Descumprimento
do limite legal com despesa de pessoal – Poder Executivo.
Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Unânime.
Data da Sessão: 20/09/2017 – 33ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara.
Especiﬁcação do quórum:
www.tce.es.gov.br

Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
Conselheira-substituta presente: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição).
Submetidos os autos ao douto Ministério Público de Contas, por meio do Parecer Ministerial 3007/2018, de lavra
do Exmo. Senhor Procurador Dr. Luís Henrique Anastácio
da Silva, constante à ﬂ. 66 dos autos que assim concluiu:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso
de suas atribuições institucionais, anui à proposta contida no Despacho 32110/2018-7, pugnando pelo não conhecimento do expediente recursal, haja vista ausência
de amparo legal, conforme art. 421, § 11, do RITCEES.
Ressalta-se, ainda, que situação idêntica ocorre no processo TC 5078/2018-1 que trata de pedido de revisão em
face do parecer prévio do exercício 2014 (Processo TC
3901/2015).
O art. 421 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo traz as hipóteses
de cabimento e requisitos necessários ao ingresso do Pedido de Revisão perante esta Corte de Contas. O referido
artigo em seu parágrafo 11 assim dispõe:
DO PEDIDO DE REVISÃO
Art. 421. Da decisão deﬁnitiva em processo de prestação
ou tomada de contas, caberá pedido de revisão, de natureza jurídica similar à da ação rescisória.
[...]
§ 11 Não cabe pedido de revisão em face de parecer prévio emitido sobre as contas prestadas anualmente pelo
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Governador do Estado e pelos Prefeitos, bem como de
decisão proferida em processo de ﬁscalização.

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

Conforme evidenciado, a via recursal escolhida pelo Senhor Paulo Lemos Barbosa não foi a correta, visto que
não cabe Pedido de Revisão em face de parecer prévio
emitido sobre a Prestação de Contas Anual de Prefeito.

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

Diante disso, acolho o entendimento exarado pelo douto
Ministério Público de Contas.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. NÃO CONHECER o pedido de revisão.
1.2. Dar CIÊNCIA ao Recorrente do teor da decisão tomada por este Tribunal de Contas.
1.3. ARQUIVAR, após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
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.

ACÓRDÃO TC-1023/2018 – PLENÁRIO
Processos: 06623/2015-3, 06691/2015-1, 06629/20151, 03741/2015-9, 11578/2014-5
Classiﬁcação: Recurso Inominado
Interessado: ASTCES – Associação dos Servidores do Tribunal de Contas
[VITOR RIZZO MENECHINI (OAB: 10918-ES)]
RECURSO INONIMADO – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO – MANTER DECISÃO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS – DETERMINAR INSTAURAÇÃO DE TOMADA
DE CONTAS ESPECIAL – ARQUIVAR.

www.tce.es.gov.br

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto por ASTCES –
Associação dos Servidores do Tribunal de Constas do Estado do Espírito Santo inconformada com a decisão proferida pelo presidente do tribunal de contas do estado
do Espírito Santo que refez o cálculo e suspendeu o pagamento de créditos referentes a conversão das remurações de URV/REAL, comumente denominada diferença dos 11,98%.
Em 2014, foi instituida comissão para análise dos dispêndios realizados por este tribunal fundamentado na decisão 002/2012, identiﬁcando-se incorreções na execução
da metodologia, ensejando a decisão de suspensão dos
pagamentos.
No relato, a entidade peticionária, expõe que no processo TC 0453/2009 encontra-se pedido de pagamento da
correção monetária e juros de mora sobre o valor histórico daqueles créditos, o qual, acolhido, iniciou-se o pagamento a aprtir de agosto de 2010. Em 2012, foi instituída o tema voltou à baila sendo aprovada a decisão
002/2012, fudamentada em parecer técnico, metodologia e relatório elaborados por comissão desgnada especialmente para isso.
A ASTCES defende que o tribunal de contas, ao expedir
extrato individual com o valor do saldo ataulizado em
março de 2013 criou uma legítima expectativa, consagrada como direito adqurido.
Além disso, argumenta a associação: “... o princípio constitucional da segurança jurídica interdita condutas estatatais que frustrem legítimas expectativas despertadas
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nos cidadãos, exigindo a manutenção dos atos administrativos ou legislativos pretéritos que serviram de base
para o suprimento da conﬁança”.
Defende, por ﬁm, a inaplicabilidade da modulaçao de
efeitos aplicados na ADI 4357 do STF sob o argumento se
tratarem de temas distintos, mormente os discutidos na
suprema corte estarem relacionados especiﬁcamente a
aprecatório inscritos até 25/03/2015.
Ao ﬁnal, requer:
Atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida pelo então presidente, conselheiro Domingos Augusto Taufner.
Reformar a decisão proferida, mantendo-se o quantitativo e pagamentos praticados até então.
Caso negativo, refazer os cálculos, estabelecendo o IPCA-E como índice de correção monetária a partir de julho
de 2009 em substituição à TR.
FUNDAMENTAÇÃO
De acordo com o Art. 13, inciso VIII da Lei Complementar
nº 621/2012 c/c o Art. 20, inciso X do Regimento Interno,
compete ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo praticar todos os atos de administração
ﬁnanceira, orçamentária e patrimonial necessários ao
funcionamento do Tribunal e nesse proceder, exercita o
poder-dever de agir a que está obrigado pela condição
de agente público na qual está investido.
No caso concreto, o modo de agir daquele agente público questionado nos presentes autos tem estreita relação
com o princípio da indisponibilidade do interesse público e da legalidade.
Inicia-se por provocação do presidente, por meio de es-

clarecimentos oferecidos pela repartição de Recurso Humanos acerca de pagamentos efetuados à servidores e
ex-servidores, conforme se infere no trecho da Comunicação Interna Nº 02975/2014-8, ﬂ. 02, no TC 11578/2014
e subscrito pela Chefe da 3ª Secretaria Administrativa –
Recurso Humanos:
“Considerando despacho exarado às folhas 80 dos autos
do processo n. 2318/00, em que a Presidência solicita esclarecimentos acerca de insconsistências apontadas pela
apresentação dos cálculos de diferença de URV contidos
em planilhas às folhas 52 a 56.
Considerando ainda que a presidência entende que
“uma análise rápida da tabela de folhas, nos leva a presumir de que o referido cálculo não está adequado”.
Solicito, com a máxima urgência, a criação de uma
comissão ou aduitoria que possa veriﬁcar os cálculos de
diferença de URV que stão sendo pagos desde janeiros
de 2012, pois as mesmas insocnsitências podem estar
em cálculos de diferenças de URV de outros servidores,
tanto para mais quanto para menos”.
Ao instalar comissão técnica e designar servidores para análise do cumprimento da metodologia dos cálculos
relativo às diferenças da URV, aprovada por meio da Decisão Plenária 002/2012 (Portaria nº 051, publicada em
08 de dezembro de 2014), o Presidente do Tribunal de
Contas adotou modo de agir esperado em situações dessa natureza, em estrita observância de seu dever legal.
Nesse passo, descabido o questionamento quanto à ilegitimidade da comissão por vício em sua formação diante da ausência de quaisquer restrição legal objetiva
imposta à sua composição e à natureza opinativa e não
vinculante de seu objeto, em evidente procedimento adwww.tce.es.gov.br

ministrativo consultivo sujeito à subordinação hierárquica e deliberação do Presidente do Tribunal.
Em outra via, não ofende o ordenamento jurídico a determinação de interrupção dos pagamentos por se tratar do exercício da autotutela da Administração Pública,
consagrado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal ao dispor sobre a possibilidade de anulação de seus
próprios atos quando eivados de vícios que os tornem
ilegais, e positivado no Art. 46 da Constituição Estadual.
A rigor, o desempenho da autotutela está condicionado
à estrita observância do devido processo leal, assegurando-se o direito ao contraditório e observando-se a ampla defesa.
No acervo documental autuado sob nº TC 11.578/2014,
especiﬁcamente entre as ﬂs. 70 e 250, estão conﬁrmadas a adoção dos procedimentos assecuratórios, encontrando-se participação individual e coletiva dos servidores, esta por meio da ASTCES – Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. De
igual modo, a observância ao devido processo legal pode
ser reputado ao manejo deste instrumento processual.
Na questão de fundo, diligenciou a Administração na aferição do cumprimento da metodologia dos cálculos relativos às diferenças de URV aprovada pela Decisão Plenária Administrativa 002/2012 e identiﬁcou erros na apuração dos valores devidos aos servidores, constituindo-se créditos indevidos, conforme demonstrado a seguir:
Resta evidente a existência de falhas no procedimento
de pagamento da diferença dos 11,98% relacionado à
conversão da URV e, conforme a planilha de ﬂs. 530/540,
no TC 11.578/2014,remete ao total de R$1.373.811,44
(um milhão, trezentos e trinta e três mil, oitocentos e onSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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ze reais e quarenta e quatro centavos) em pagamentos
realizados a maior (base: Jun/2014), a demonstrar a impossibilidade de atender o pedido formulado pela entidade representante dos servidores.
Diante disso, com fulcro no art. 9, XL c/c art. 152, § 1º
do Regimento Interno, deve o órgão de controle interno
providenciar a imediata instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, a identiﬁcação dos
responsáveis e a quantiﬁcação do dano.
Desse modo VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
CONHECER do Recurso, CONSIDERAR PREJUDICADO o
pedido de emprestar efeito suspensivo ao recurso e no
mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume da
decisão presidencial.
DETERMINAR ao Controle Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo que providencie a imediata
instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, a identiﬁcação dos responsáveis e a quantiﬁcação do dano, com fulcro no art. 9º, inciso XL c/c art.
152, § 1º do Regimento Interno e no Art. 7º da Instrução
Normativa IN 32/2014, instruída na forma prevista naquela instrução.
Transitado em julgado arquive-se.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Recurso Inominado, com
atribuição de efeito suspensivo, interposto pela Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo - ASTCES, em face da decisão proferida
pelo então Conselheiro Presidente desta Corte de Contas, relativamente ao refazimento do cálculo e suspensão do pagamento de créditos, referentes a conversão
das remunerações de URV para REAL, denominada diferença dos 11,98%.
Ressalta-se que, em 2014, foi instituida comissão para
análise dos dispêndios realizados por este Tribunal fundamentado na Decisão nº 002/2012, acerca da correta
observância da metodologia de cálculo.
Em síntese, argumenta a recorrente, que no “Processo
TC 0453/2009 encontra-se pedido de pagamento da correção monetária e juros de mora sobre o valor histórico daqueles créditos, o qual, acolhido, iniciou-se o pagamento a partir de agosto de 2010”.
Ressalta-se que o Tribunal de Contas, ao “expedir extrato individual com o valor do saldo atualizado em março
de 2013 criou uma legítima expectativa, consagrada como direito adquirido”.
Requer a recorrente, a atribuição do efeito suspensivo,
em razão da decisão atacada propiciar “prejuízo ﬁnanceiro a todos os servidores beneﬁciários ao determinar a
suspensão do pagamento da parcelas vincendas”.
Por ﬁm, requer a recorrente, a manutenção da decisão
anteriormente prolatada, mantendo-se o pagamento a
título de verba dos 11,98%, apenas daqueles servidores
que conste saldo positivo; a reforma da decisão proferiwww.tce.es.gov.br

da, mantendo-se o quantitativo e pagamentos praticados até então; caso negativo, refazer os cálculos, estabelecendo o IPCA-E como índice de correção monetária
a partir de julho de 2009 em substituição à TR.
Ato contínuo, o Eminente Relator, através do Voto nº
790/2018-6 conheceu do presente recurso, considerou
prejudicado o pedido de efeito suspensivo, e no mérito, negou provimento, determinando-se ao Controle Interno do Tribunal de Contas a instauração de Tomada de
Contas Especial, arquivando-se os autos após o trânsito
em julgado.
Na sequência dos atos e fatos, após pedido de vista, vieram os autos a este Magistrado de Contas para melhor
se inteirar dos termos do voto proferido pelo Eminente Relator, a ﬁm de formar convicção, visando à deliberação do Colegiado deste Egrégio Tribunal de Contas, na
forma do artigo 29 do Regimento Interno, Resolução TC
261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTODEVISTA
Em se tratando de Recurso Administrativo, apresentado em face da decisão proferida pelo então Conselheiro
Presidente acerca da correta observância da metodologia de cálculo deﬁnida pela Decisão Plenária Administrativa 002/2012, necessária se faz sua análise, em cotejo
com os argumentos despendidos nestes autos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, veriﬁco que o Eminente Conselheiro em Substituição, Relator João Luiz Cotta Lovatti, votou
no seguinte sentido, verbis:
[...]
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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Resta evidente a existência de falhas no procedimento de pagamento da diferença dos 11,98% relacionado à conversão da URV e, conforme a planilha de ﬂs.
530/540, no TC 11.578/2014, remete ao total de R$
1.373.811,44 (um milhão, trezentos e trinta e três mil,
oitocentos e onze reais e quarenta e quatro centavos)
em pagamentos realizados a maior (base: Jun/2014), a
demonstrar a impossibilidade de atender o pedido formulado pela entidade representante dos servidores.
Diante disso, com fulcro no art. 9, XL c/c art. 152, § 1º
do Regimento Interno, deve o órgão de controle interno
providenciar a imediata instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, a identiﬁcação dos
responsáveis e a quantiﬁcação do dano.
Desse modo 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
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. CONHECER do Recurso, CONSIDERAR PREJUDICADO
o pedido de emprestar efeito suspensivo ao recurso e
no mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume da decisão presidencial.
2. DETERMINAR ao Controle Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo que providencie a
imediata instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, a identiﬁcação dos responsáveis

e a quantiﬁcação do dano, com fulcro no art. 9º, inciso
XL c/c art. 152, § 1º do Regimento Interno e no Art. 7º
da Instrução Normativa INº 32/2014, instruída na forma prevista naquela instrução.
3. Transitado em julgado arquive-se. – g.n.
Deste modo, antes de enfrentamento do mérito, deve
haver a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso interposto.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Veriﬁca-se da análise destes autos que os requisitos de
admissibilidade foram devidamente apreciados pelo Relator, que conheceu do recurso apresentado pela Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - ASTCES, pelo que acompanho tal
entendimento, devendo prevalecer o conhecimento do
presente recurso, pois preenchidos estão os requisitos
legais e regimentais para ser admitido.
3. DO MÉRITO:
Da análise dos autos, vislumbra-se que a Recorrente almeja o provimento da sua peça recursal, ressaltando que
a Comissão Técnica instituída para analisar os cálculos de
pagamentos, cujo trabalho foi concluído em dezembro
de 2012, tendo sido emitido Parecer Técnico, Metodologia e Relatório, sendo o mesmo aprovado pela Decisão
Plenária TC nº 002/2012.
Ressalta a Recorrente que a “metodologia implementada, em 2012, acarretou uma redução signiﬁcativa no valor que cada servidor beneﬁciário tinha a receber”.
Ademais, argui a Recorrente que, em 2014, “foi instituída outra Comissão Técnica para analisar o cumprimento da metodologia de cálculo, quando foi apurada uma
suposta inobservância do cumprimento da metodolowww.tce.es.gov.br

gia aprovada no ano de 2012”, motivo pelo qual os servidores foram notiﬁcados à apresentar defesa quanto
a este fato.
Sobre este apontamento, o Eminente Relator, em seu voto, negou provimento ao recurso, mantendo-se incólume a Decisão Presidencial, com a expedição de determinação ao Controle Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para que providencie a instauração
de Tomada de Contas Especial para apuração dos fatos.
A decisão do Eminente Relator fundamentou sua decisão no sentido de que “resta evidente a existência de
falhas no procedimento de pagamento da diferença dos
11,98% relacionado à conversão da URV e, conforme a
planilha de ﬂs. 530/540, no TC 11.578/2014, remete ao
total de R$1.373.811,44 (um milhão, trezentos e trinta e três mil, oitocentos e onze reais e quarenta e quatro centavos), em pagamentos realizados a maior (base:
Jun/2014)”, a demonstrar a impossibilidade de atender o
pedido formulado pela entidade representante dos servidores.
Por seu turno, o Eminente Conselheiro Sérgio Manoel
Nader Borges, nos autos do Processo TC nº 6691/2015,
situação análoga, em seu voto de vista, decidiu pela determinação de realização de diligência interna, destinada ao levantamento de processos e documentos que
reunam informações alusivas aos requerimentos e respectivas decisões de reconhecimento dos créditos,
cálculo dos montantes, pagamento e eventuais interrupções de pagamento no que tange às diferenças de
URV – 11,98%.
No caso daqueles autos, como bem observado pelo Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, veriﬁco
que os cálculos apresentados pela Comissão Técnica se
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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mostram sobremaneira controvertidos, ainda mais pelo
fato desses valores terem sidos questionado pela recorrente, assim, demandando maiores esclarecimentos do
esboço contábil e ﬁnanceiro, notadamente, quanto a incidência de juros e correção monetária oriundos do direito dos servidores deste Tribunal de Contas, referente
ao denominado 11,98%.
Contudo, entendo que a instauração de Tomada de Contas Especial por parte desta Corte de Contas, tal como
decidiu o Eminente Relator é, de per si, apta a sanar todas as incertezas quanto à demonstração do real valor,
passível de ressarcimento, tanto para mais quanto para
menos, no tocante a questão apresentada nestes autos.
Isto porque, a instauração da Tomada de Contas Especial
visa, além de apurar as responsabilidades, deve, também, apurar o quantum, aí recaindo a aferição do valor
correspondente a título de juros e correção monetária,
oriundos do direito dos servidores deste Tribunal de
Contas, referente ao pagamento das diferenças de URV,
ou qualquer outra matéria afeta ao tema, devendo ser
apurada, também, a efetiva responsabilidade dos agentes envolvidos, com respectivo nexo de causalidade.
O regimento Interno desta Corte de Contas, nos termos
do art. 152, estabelece que:
Art. 152. A autoridade administrativa competente, diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Estado ou Município, mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento congênere, da ocorrência de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, da ocorrência de extravio,
perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de
valores e bens ou da prática de qualquer ato ilegal, ile-

gítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário,
deve imediatamente, antes da instauração da tomada
de contas especial, adotar medidas administrativas para caracterização ou elisão do dano, observados os princípios norteadores dos processos administrativos. – g.n.

ração.

Ademais, a instauração da Tomada de Contas Especial
por parte desta Corte de Contas no caso em tela, tem por
objetivo aferir não apenas as questões levantadas pelo
recorrente, sobretudo a ﬁnalidade de proteger a coisa
pública.

1. CONHECER do Recurso Administrativo interposto pela
Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - ASTCES, vez que preenchidos os
requisitos de admissibilidade, considerando prejudicado
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a
decisão recorrida;

Neste sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, verbis:
[...]
“A tomada de contas especial não consubstancia procedimento administrativo disciplinar. Tem por escopo a defesa da coisa pública, buscando o ressarcimento do dano causado ao erário. Precedente (MS 24.961, Rel. Min.
Carlos Velloso, DJ de 4-3-2005).” (MS 25.880, Rel. Min.
Eros Grau, julgamento em 7-2-2007, Plenário, DJ de 163-2007). – g.n.
Assim, acompanho o entendimento do Eminente Relator
no tocante a expedição de determinação para a instauração de Tomada de Contas Especial - TCE, por ser esta
mais abrangente que a determinação de diligências, posto que a referida TCE é capaz de atender, inclusive, o que
pretende o Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges em seu voto de vista apresentado nos autos do
Processo TC nº 6691/2015.
4. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o Eminente Relator dos
autos, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua considewww.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos na Sétima Sessão Administrativa do Plenário, ante as razões expostas, em:

2. DETERMINAR ao Controle Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que providencie a imediata instauração de Tomada de Contas Especial para
apuração dos fatos, no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias, para a identiﬁcação dos responsáveis e a quantiﬁcação do dano, com fulcro no art. 9º, inciso XL c/c art.
152, § 1º do Regimento Interno e no art. 7º da Instrução
Normativa - IN 32/2014, devidamente instruída na forma
prevista naquela instrução, com comunicação a esta Corte de Contas no prazo de 15 (quinze) dias;
3. ARQUIVAR os presentes autos, após a ciência pessoal dos interessados e o respectivo trânsito em julgado.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO TC-1023/2018 – 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:
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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1.1. CONHECER do Recurso, CONSIDERAR PREJUDICADO o pedido de emprestar efeito suspensivo ao recurso
e no mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume da decisão presidencial.
1.2. DETERMINAR ao Controle Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo que providencie a
imediata instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, a identiﬁcação dos responsáveis e
a quantiﬁcação do dano, com fulcro no art. 9º, inciso XL
c/c art. 152, § 1º do Regimento Interno e no Art. 7º da
Instrução Normativa IN 32/2014, instruída na forma prevista naquela instrução.
1.3. Transitado em julgado arquive-se.
2. Por maioria. Nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti. Vencido o conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, que votou pela realização de diligência no prazo de 30 dias. Sem divergência, absteve-se de votar, por impedimento, o conselheiro
Domingos Augusto Taufner.
3. Data da Sessão: 07/08/2018 - 7ª Sessão Administrativa do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente) Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição - relator) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Lido na sessão do dia: 23/10/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

por erro da administração do tribunal e que deve ser
honrado o modelo de conversão e correção dos valores
apurados.
Ao ﬁnal, requer:
Seja determinado a correção de seu vencimento em URV
nos termos do art. 22 e seus incisos da Lei nº 8.884/94.
Seja considerada inconstitucional a aplicação do índice
da caderneta de poupança/ Taxa Referencial para atualização do débito originário.
FUNDAMENTAÇÃO

ACÓRDÃO TC-1024/2018 – PLENÁRIO
Processos: 06629/2015-1, 06691/2015-1, 06623/20153, 03741/2015-9, 11578/2014-5
Classiﬁcação: Recurso Inominado
Interessado: ANAIR PUZIOL DE OLIVEIRA
RECURSO INONIMADO – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO – MANTER DECISÃO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS – DETERMINAR INSTAURAÇÃO DE TOMADA
DE CONTAS ESPECIAL – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto por Anair Puziol de Oliveira inconformada com a decisão proferida pelo presidente do tribunal de contas do estado do
Espírito Santo que refez o cálculo e suspendeu o pagamento de créditos referentes a conversão das remurações de URV/REAL, comumente denominada diferença
dos 11,98%.
A autora argumenta que sofreu prejuízo na conversão
www.tce.es.gov.br

De acordo com o Art. 13, inciso VIII da Lei Complementar
nº 621/2012 c/c o Art. 20, inciso X do Regimento Interno,
compete ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo praticar todos os atos de administração
ﬁnanceira, orçamentária e patrimonial necessários ao
funcionamento do Tribunal e nesse proceder, exercita o
poder-dever de agir a que está obrigado pela condição
de agente público na qual está investido.
No caso concreto, o modo de agir daquele agente público questionado nos presentes autos tem estreita relação
com o princípio da indisponibilidade do interesse público e da legalidade.
Inicia-se por provocação do presidente, por meio de esclarecimentos oferecidos pela repartição de Recurso Humanos acerca de pagamentos efetuados à servidores e
ex-servidores, conforme se infere no trecho da Comunicação Interna Nº 02975/2014-8, ﬂ. 02, no TC 11578/2014
e subscrito pela Chefe da 3ª Secretaria Administrativa –
Recurso Humanos:
“Considerando despacho exarado às folhas 80 dos autos
do processo n. 2318/00, em que a Presidência solicita esclarecimentos acerca de insconsistências apontadas pela
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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apresentação dos cálculos de diferença de URV contidos
em planilhas às folhas 52 a 56.
Considerando ainda que a presidência entende que
“uma análise rápida da tabela de folhas, nos leva a presumir de que o referido cálculo não está adequado”.
Solicito, com a máxima urgência, a criação de uma
comissão ou aduitoria que possa veriﬁcar os cálculos de
diferença de URV que stão sendo pagos desde janeiros
de 2012, pois as mesmas insocnsitências podem estar
em cálculos de diferenças de URV de outros servidores,
tanto para mais quanto para menos”.
Ao instalar comissão técnica e designar servidores para análise do cumprimento da metodologia dos cálculos
relativo às diferenças da URV, aprovada por meio da Decisão Plenária 002/2012 (Portaria nº 051, publicada em
08 de dezembro de 2014), o Presidente do Tribunal de
Contas adotou modo de agir esperado em situações dessa natureza, em estrita observância de seu dever legal.
Nesse passo, descabido o questionamento quanto à ilegitimidade da comissão por vício em sua formação diante da ausência de quaisquer restrição legal objetiva
imposta à sua composição e à natureza opinativa e não
vinculante de seu objeto, em evidente procedimento administrativo consultivo sujeito à subordinação hierárquica e deliberação do Presidente do Tribunal.
Em outra via, não ofende o ordenamento jurídico a determinação de interrupção dos pagamentos por se tratar do exercício da autotutela da Administração Pública,
consagrado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal ao dispor sobre a possibilidade de anulação de seus
próprios atos quando eivados de vícios que os tornem
ilegais, e positivado no Art. 46 da Constituição Estadual.

A rigor, o desempenho da autotutela está condicionado
à estrita observância do devido processo leal, assegurando-se o direito ao contraditório e observando-se a ampla defesa.
No acervo documental autuado sob nº TC 11.578/2014,
especiﬁcamente entre as ﬂs. 70 e 250, estão conﬁrmadas a adoção dos procedimentos assecuratórios, encontrando-se participação individual e coletiva dos servidores, esta por meio da ASTCES – Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. De
igual modo, a observância ao devido processo legal pode
ser reputado ao manejo deste instrumento processual.
Na questão de fundo, diligenciou a Administração na aferição do cumprimento da metodologia dos cálculos relativos às diferenças de URV aprovada pela Decisão Plenária Administrativa 002/2012 e identiﬁcou erros na apuração dos valores devidos aos servidores, constituindo-se créditos indevidos, conforme demonstrado a seguir:
Resta evidente a existência de falhas no procedimento de
pagamento da diferença dos 11,98% relacionado à conversão da URV e, conforme a planilha de ﬂs. 530/540, no
TC 11.578/2014,remete ao total de R$1.373.811,44 (um
milhão, trezentos e trinta e três mil, oitocentos e onze reais e quarenta e quatro centavos) em pagamentos realizados a maior (base: Jun/2014), a demonstrar a impossibilidade de atender o pedido formulado pela autora.

ve a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
CONHECER do Recurso, CONSIDERAR PREJUDICADO o
pedido de emprestar efeito suspensivo ao recurso e no
mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume da
decisão presidencial.
DETERMINAR ao Controle Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo que providencie a imediata
instauração de tomada de contas especial para apuração
dos fatos, a identiﬁcação dos responsáveis e a quantiﬁcação do dano, com fulcro no com fulcro no art. 9º, inciso
XL c/c art. 152, § 1º do Regimento Interno e no Art. 7º da
Instrução Normativa IN 32/2014, instruída na forma prevista naquela instrução.
Transitado em julgado arquive-se.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:

Diante disso, com fulcro no art. 9, XL c/c art. 152, § 1º
do Regimento Interno, deve o órgão de controle interno
providenciar a imediata instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, a identiﬁcação dos
responsáveis e a quantiﬁcação do dano.

Cuidam os presentes autos de Recurso Inominado, interposto pela Sra. Anair Puziol de Oliveira, em face da
decisão proferida pelo Presidente desta Corte de Contas, relativamente ao refazimento do cálculo e suspensão do pagamento de créditos, referentes a conversão
das remunerações de URV para REAL, denominada diferença dos 11,98%.

Desse modo VOTO no sentido de que o Colegiado apro-

Em síntese, argumenta a recorrente que sofreu prejuízo

www.tce.es.gov.br
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na conversão por erro da administração do Tribunal e
que deve ser honrado o modelo de conversão e correção
dos valores apurados.

Da análise dos autos, veriﬁco que o Eminente Conselheiro em Substituição, Relator João Luiz Cotta Lovatti, votou
no seguinte sentido, verbis:

Por ﬁm, requer a recorrente que seja determinado a correção de seu vencimento, em URV, nos termos do art.
22 e seus incisos da Lei nº 8.884/94, bem como que seja considerada inconstitucional a aplicação do índice
da caderneta de poupança/Taxa Referencial para atualização do débito originário.

[...]

Ato contínuo, o Eminente Relator, através do Voto nº
788/2018-9, conheceu do presente recurso, considerou
prejudicado o pedido de efeito suspensivo, e no mérito, negou provimento, determinando-se ao Controle Interno do Tribunal de Contas a instauração de Tomada de
Contas Especial, arquivando-se os autos após o trânsito
em julgado.
Na sequência dos atos e fatos, após pedido de vista, vieram os autos a este Magistrado de Contas para melhor
se inteirar dos termos do voto proferido pelo Eminente Relator, a ﬁm de formar convicção, visando à deliberação do Colegiado deste Egrégio Tribunal de Contas, na
forma do artigo 29 do Regimento Interno, Resolução TC
261/2013.

Resta evidente a existência de falhas no procedimento de pagamento da diferença dos 11,98% relacionado à conversão da URV e, conforme a planilha de ﬂs.
530/540, no TC 11.578/2014, remete ao total de R$
1.373.811,44 (um milhão, trezentos e trinta e três mil,
oitocentos e onze reais e quarenta e quatro centavos)
em pagamentos realizados a maior (base: Jun/2014), a
demonstrar a impossibilidade de atender o pedido formulado pela autora.
Diante disso, com fulcro no art. 9, XL c/c art. 152, § 1º
do Regimento Interno, deve o órgão de controle interno
providenciar a imediata instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, a identiﬁcação dos
responsáveis e a quantiﬁcação do dano.
Desse modo VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

É o sucinto relatório.

Conselheiro em Substituição

VOTODEVISTA

ACÓRDÃO

Em se tratando de Recurso Administrativo, apresentado em face da decisão proferida pelo então Conselheiro
Presidente acerca da correta observância da metodologia de cálculo deﬁnida pela Decisão Plenária Administrativa 002/2012, necessária se faz sua análise, em cotejo
com os argumentos despendidos nestes autos.

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. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

1. CONHECER do Recurso, CONSIDERAR PREJUDICADO
o pedido de emprestar efeito suspensivo ao recurso e
no mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incóluwww.tce.es.gov.br

me da decisão presidencial.
2. DETERMINAR ao Controle Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo que providencie a
imediata instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, a identiﬁcação dos responsáveis
e a quantiﬁcação do dano, com fulcro no com fulcro no
art. 9º, inciso XL c/c art. 152, § 1º do Regimento Interno
e no Art. 7º da Instrução Normativa INº 32/2014, instruída na forma prevista naquela instrução.
3. Transitado em julgado arquive-se. – g.n.
Deste modo, antes de enfrentamento do mérito, deve
haver a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso interposto.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Veriﬁca-se da análise destes autos que os requisitos de
admissibilidade foram devidamente apreciados pelo Relator, que conheceu do recurso apresentado pela Sra.
Anair Puziol de Oliveira, pelo que acompanho tal entendimento, devendo prevalecer o conhecimento do presente recurso, pois preenchidos estão os requisitos legais e regimentais para ser admitido.
3. DO MÉRITO:
Da análise dos autos, vislumbra-se que a Recorrente almeja o provimento da sua peça recursal, buscando a revisão do cálculo, sob a alegação de erro na conversão da
moeda Cruzeiro Real para URV, por parte da Administração deste Egrégio Tribunal de Contas, conforme estabelece a Lei nº 8880/1994.
Exempliﬁca a recorrente que, a partir de uma regra de três simples, projetando-se o vencimento de fevereiro/94 em Março/94, extrai-se o vencimento de CR$
2.329.715,63, em Março/94, cuja diferença é de 707,19
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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URV´s.
Sobre este apontamento, o Eminente Relator, em seu voto, negou provimento ao recurso, mantendo-se incólume a Decisão Presidencial, com a expedição de determinação ao Controle Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para que providencie a instauração
de Tomada de Contas Especial para apuração dos fatos.
A decisão do Eminente Relator, fundamentou-se no sentido de que “resta evidente a existência de falhas no procedimento de pagamento da diferença dos 11,98% relacionado à conversão da URV e, conforme a planilha de
ﬂs. 530/540, no TC 11.578/2014, remete ao total de R$
1.373.811,44 (um milhão, trezentos e trinta e três mil,
oitocentos e onze reais e quarenta e quatro centavos),
em pagamentos realizados a maior (base: Jun/2014), a
demonstrar a impossibilidade de atender o pedido formulado pela autora”.
Por seu turno, o Eminente Conselheiro Sérgio Manoel
Nader Borges, nos autos do Processo TC nº 6691/2015,
situação análoga, em seu voto de vista, decidiu pela determinação de realização de diligência interna, destinada ao levantamento de processos e documentos que
reúnam informações alusivas aos requerimentos e respectivas decisões de reconhecimento dos créditos,
cálculo dos montantes, pagamento e eventuais interrupções de pagamento no que tange às diferenças de
URV – 11,98%.
No caso dos autos, como bem observado naqueles autos
pelo Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, veriﬁco que os cálculos apresentados pela Comissão Técnica, se mostram sobremaneira controvertidos,
ainda mais pelo fato desses valores terem sidos questionado pela recorrente, assim, demandando maiores es-

clarecimentos do esboço contábil e ﬁnanceiro, notadamente, quanto a incidência de juros e correção monetária oriundos do direito dos servidores deste Tribunal de
Contas, referente ao denominado 11,98%.
Contudo, entendo que a instauração de Tomada de Contas Especial por parte desta Corte de Contas, tal como
decidiu o Eminente Relator é, de per si, apta a sanar todas as incertezas quanto à demonstração do real valor,
passível de ressarcimento, tanto para mais quanto para
menos, no tocante a questão apresentada nestes autos.
Isto porque, a instauração da Tomada de Contas Especial
visa, além de apurar as responsabilidades, deve, também, apurar o quantum, aí recaindo a aferição do valor
correspondente a título de juros e correção monetária,
oriundos do direito dos servidores deste Tribunal de
Contas, referente ao pagamento às diferenças de URV,
ou qualquer outra matéria afeta ao tema, devendo ser
apurada, também, a efetiva responsabilidade dos agentes envolvidos, com respectivo nexo de causalidade.
O regimento Interno desta Corte de Contas, nos termos
do art. 152, estabelece que:
Art. 152. A autoridade administrativa competente, diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Estado ou Município, mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento congênere, da ocorrência de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, da ocorrência de extravio,
perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de
valores e bens ou da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário,
deve imediatamente, antes da instauração da tomada
de contas especial, adotar medidas administrativas pawww.tce.es.gov.br

ra caracterização ou elisão do dano, observados os princípios norteadores dos processos administrativos. – g.n.
Ademais, a instauração da Tomada de Contas Especial
por parte desta Corte de Contas no caso em tela, tem por
objetivo aferir não apenas as questões levantadas pelo
recorrente, sobretudo a ﬁnalidade de proteger a coisa
pública.
Neste sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, verbis:
[...]
“A tomada de contas especial não consubstancia procedimento administrativo disciplinar. Tem por escopo a defesa da coisa pública, buscando o ressarcimento do dano causado ao erário. Precedente (MS 24.961, Rel. Min.
Carlos Velloso, DJ de 4-3-2005).” (MS 25.880, Rel. Min.
Eros Grau, julgamento em 7-2-2007, Plenário, DJ de 163-2007). – g.n.
Assim, acompanho o entendimento do Eminente Relator
no tocante a expedição de determinação para a instauração de Tomada de Contas Especial - TCE, por ser esta
mais abrangente que a determinação de diligências, posto que a referida TCE é capaz de atender, inclusive, o que
pretende o Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges em seu voto de vista apresentado nos autos do
Processo TC nº 6691/2015.
4. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o Eminente Relator dos
autos, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
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Santo, reunidos na Sétima Sessão Administrativa do Plenário, ante as razões expostas, em:
1. CONHECER do Recurso Administrativo interposto pela Sra. Anair Puziol de Oliveira, vez que preenchidos os
requisitos de admissibilidade, considerando prejudicado
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em razão
do pedido de mantença do pagamento, e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão recorrida;
2. DETERMINAR ao Controle Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que providencie a imediata instauração de Tomada de Contas Especial para
apuração dos fatos, no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias, para a identiﬁcação dos responsáveis e a quantiﬁcação do dano, com fulcro no art. 9º, inciso XL c/c art.
152, § 1º do Regimento Interno e no art. 7º da Instrução
Normativa - IN 32/2014, devidamente instruída na forma
prevista naquela instrução, com comunicação a esta Corte de Contas no prazo de 15 (quinze) dias;
3. ARQUIVAR os presentes autos, após a ciência pessoal dos interessados e o respectivo trânsito em julgado.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO TC-1024/2018 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER do Recurso, CONSIDERAR PREJUDICADO o pedido de emprestar efeito suspensivo ao recurso
e no mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume da decisão presidencial.

1.2. DETERMINAR ao Controle Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo que providencie a
imediata instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, a identiﬁcação dos responsáveis e
a quantiﬁcação do dano, com fulcro no art. 9º, inciso XL
c/c art. 152, § 1º do Regimento Interno e no Art. 7º da
Instrução Normativa IN 32/2014, instruída na forma prevista naquela instrução.
1.3. Transitado em julgado arquive-se.
2. Por maioria. Nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti. Vencido o conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, que votou pela realização de diligência no prazo de 30 dias. Sem divergência, absteve-se de votar, por impedimento, o conselheiro
Domingos Augusto Taufner.
3. Data da Sessão: 07/08/2018 - 7ª Sessão Administrativa do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente) Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição - relator) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
www.tce.es.gov.br

ANTONIO DA SILVA
Convocado
Lido na sessão do dia: 23/10/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-1025/2018 – PLENÁRIO
Processos: 06691/2015-1, 06629/2015-1, 06623/20153, 03741/2015-9, 11578/2014-5
Classiﬁcação: Recurso Inominado
Interessado: SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO
RECURSO INONIMADO – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO – MANTER DECISÃO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS – DETERMINAR INSTAURAÇÃO DE TOMADA
DE CONTAS ESPECIAL – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto por Sebastião
Carlos Ranna de Macedo inconformado com a decisão
proferida pelo presidente do tribunal de contas do estado do Espírito Santo que refez o cálculo e suspendeu
o pagamento de créditos referentes a conversão das remurações de URV/REAL, comumente denominada diferença dos 11,98%.
Em 2014, foi instituida comissão para análise dos dispêndios realizados por este tribunal fundamentado na decisão 002/2012, identiﬁcando-se incorreções na execução
da metodologia, ensejando a decisão de suspensão dos
pagamentos.
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Aduz a juridicidade dos débitos e a correção dos pagamentos realizados, em conformidade com a decisão plenária nº 002/2012, contrario sensu à conclusão da comissão instalada em 2014 com encargo de revisão das
planilhas de pagamento, sustentáculo da decisão do presidente Domingos Augusto Taufner ao determinar a suspensão dos pagamentos daqueles créditos.
Questiona a legitimidade das conclusões apresentadas
pela referida comissão para examinar matéria dessa natureza, ausente a competência e a necessária independência funcional.
Na inicial procura demonstrar a natureza incontroversa da diferença relativa ao 11,98%, reconhecida desde
2001, com pagamentos de parcelas do principal (por ele
denominada CAPITAL INICIAL 1) no período compreendido entre julho de 2003 e agosto de 2006, sem incidência
de correção monetária e juros moratórios.
Prosseguindo em sua linha argumentativa, expõe que
num segundo momento foi deferido o pagamento de juros e correção monetária, refazendo-se os cálculos e obtendo-se um novo valor para os créditos, resultado do
valor principal remanescente acrescido da correção monetária e juros moratórios (por ele denominado CAPITAL
INICIAL 2).
Entretanto, somente somente em 2010 se iniciou o
adimplemento do compromisso monetário assumido
pela Administração, com a retomada do pagamento daqueles créditos de forma parcelada, caracterizando nova
mora e incidência de juros, o que, segundo o peticionário, não se confunde com a incidência de juros sobre juros. E assim aﬁrma:
“Portanto, para o Tribunal de Contas, o que está se dis-

cutindo, não é o valor e o pagamento da diferença dos
’11,98”. Esse valor nominal já foi pago e a ele dada quitação. O que se está pleiteando é o pagamento dos juros e da correção monetária sobre o valor nominal (cuja
soma é o novo capital inicial), que somente começou a
ser pago em 2010, ou seja, a Administração já começou
pagando com atraso a correção monetária e os juros de
mora anteriores. E apenas em 2012 houve a suspensão
da mora”.
Menciona, ainda, que a decisão 002/2012, que fundamentou os pagamentos a partir de 2012, se deu num
concerto institucional envolvendo questões semelhantes ocorridas no poder judiciário e no ministério público e contou como susbstrato em trabalho desenvolvido
por equipe multidisciplinar e altamente qualiﬁcada, sujeita apenas a alterações posteriores na jurisprudência,
conforme decidio pelo STF acerca da impossibilidade de
aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção de créditos.
Observa que a decisão 002/2012 é de natureza prospectiva e destina-se a conferir segurança jurídica e conﬁança aos atos e decisões administrativas que envolvam pagamentos a serem realizados pela administração, dentre
eles o ‘11,98’.
Ao ﬁnal requer:
Preliminarmente o não reconhecimento da legitimidade
da comissão designada em 2014.
O reconhecimento da exatidão dos cálculos realizados
em 2012.
A impugnação das planilhas apresentadas pela comissão
2014.
A imediata retomada dos pagamentos.
www.tce.es.gov.br

Sustentação oral.
FUNDAMENTAÇÃO
De acordo com o Art. 13, inciso VIII da Lei Complementar
nº 621/2012 c/c o Art. 20, inciso X do Regimento Interno,
compete ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo praticar todos os atos de administração
ﬁnanceira, orçamentária e patrimonial necessários ao
funcionamento do Tribunal e nesse proceder, exercita o
poder-dever de agir a que está obrigado pela condição
de agente público na qual está investido.
No caso concreto, o modo de agir daquele agente público questionado nos presentes autos tem estreita relação
com o princípio da indisponibilidade do interesse público e da legalidade.
Inicia-se por provocação do presidente, por meio de esclarecimentos oferecidos pela repartição de Recurso Humanos acerca de pagamentos efetuados à servidores e
ex-servidores, conforme se infere no trecho da Comunicação Interna Nº 02975/2014-8, ﬂ. 02, no TC 11578/2014
e subscrito pela Chefe da 3ª Secretaria Administrativa –
Recurso Humanos:
“Considerando despacho exarado às folhas 80 dos autos
do processo n. 2318/00, em que a Presidência solicita esclarecimentos acerca de insconsistências apontadas pela
apresentação dos cálculos de diferença de URV contidos
em planilhas às folhas 52 a 56.
Considerando ainda que a presidência entende que
“uma análise rápida da tabela de folhas, nos leva a presumir de que o referido cálculo não está adequado”.
Solicito, com a máxima urgência, a criação de uma
comissão ou aduitoria que possa veriﬁcar os cálculos de
diferença de URV que stão sendo pagos desde janeiros
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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de 2012, pois as mesmas insocnsitências podem estar
em cálculos de diferenças de URV de outros servidores,
tanto para mais quanto para menos”.
Ao instalar comissão técnica e designar servidores para análise do cumprimento da metodologia dos cálculos
relativo às diferenças da URV, aprovada por meio da Decisão Plenária 002/2012 (Portaria nº 051, publicada em
08 de dezembro de 2014), o Presidente do Tribunal de
Contas adotou modo de agir esperado em situações dessa natureza, em estrita observância de seu dever legal.

res, esta por meio da ASTCES – Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. De
igual modo, a observância ao devido processo legal pode
ser reputado ao manejo deste instrumento processual.
Na questão de fundo, diligenciou a Administração na aferição do cumprimento da metodologia dos cálculos relativos às diferenças de URV aprovada pela Decisão Plenária Administrativa 002/2012 e identiﬁcou erros na apuração dos valores devidos aos servidores, constituindo-se créditos indevidos, conforme demonstrado a seguir:

Nesse passo, descabido o questionamento quanto à ilegitimidade da comissão por vício em sua formação diante da ausência de quaisquer restrição legal objetiva
imposta à sua composição e à natureza opinativa e não
vinculante de seu objeto, em evidente procedimento administrativo consultivo sujeito à subordinação hierárquica e deliberação do Presidente do Tribunal.

Resta evidente a existência de falhas no procedimento
de pagamento da diferença dos 11,98% relacionado à
conversão da URV e, conforme a planilha de ﬂs. 530/540,
no TC 11.578/2014,remete ao total de R$1.373.811,44
(um milhão, trezentos e trinta e três mil, oitocentos e onze reais e quarenta e quatro centavos) em pagamentos
realizados a maior (base: Jun/2014).

Em outra via, não ofende o ordenamento jurídico a determinação de interrupção dos pagamentos por se tratar do exercício da autotutela da Administração Pública,
consagrado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal ao dispor sobre a possibilidade de anulação de seus
próprios atos quando eivados de vícios que os tornem
ilegais, e positivado no Art. 46 da Constituição Estadual.

Diante disso, com fulcro no art. 9, XL c/c art. 152, § 1º
do Regimento Interno, deve o órgão de controle interno
providenciar a imediata instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, a identiﬁcação dos
responsáveis e a quantiﬁcação do dano.

A rigor, o desempenho da autotutela está condicionado
à estrita observância do devido processo leal, assegurando-se o direito ao contraditório e observando-se a ampla defesa.
No acervo documental autuado sob nº TC 11.578/2014,
especiﬁcamente entre as ﬂs. 70 e 250, estão conﬁrmadas a adoção dos procedimentos assecuratórios, encontrando-se participação individual e coletiva dos servido-

Desse modo VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
CONHECER do Recurso, REJEITAR PRELIMINARES e no
mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume
da decisão presidencial.
www.tce.es.gov.br

DETERMINAR ao Controle Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo que providencie a imediata
instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, a identiﬁcação dos responsáveis e a quantiﬁcação do dano, com fulcro no art. 9º, inciso XL c/c art.
152, § 1º do Regimento Interno e no Art. 7º da Instrução
Normativa IN 32/2014 e instruída na forma prevista naquela instrução.
Transitado em julgado arquive-se.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO
Com o intuito de me inteirar de modo mais minucioso
acerca do tema tratado no processo em tela, pedi vista
e, após detida análise, submeto o presente voto à apreciação deste Colegiado.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por Sebastião
Carlos Ranna de Macedo inconformado com a decisão
proferida pelo presidente do tribunal de contas do estado do Espírito Santo que refez o cálculo e suspendeu o
pagamento de créditos referentes a conversão das remurações de URV/REAL, comumente denominada diferença
dos 11,98%.
Conforme consta nos autos, em 2014 foi instituida
comissão para análise dos dispêndios realizados por este tribunal fundamentado na decisão 002/2012, identificando-se incorreções na execução da metodologia, ensejando a decisão de suspensão dos pagamentos.
No recurso interposto o recorrente lista uma série de arSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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gumentos voltados à demonstração da correção dos pagamentos realizados, em conformidade com a decisão
plenária nº 002/2012, questionando as conclusões alcançadas pela comissão instalada em 2014 com encargo de
revisão das planilhas de pagamento, que fundamentou
a decisão do então presidente Domingos Augusto Taufner de determinar a suspensão dos pagamentos daqueles créditos.

Substituição João Luiz Cotta Lovatti é possível notar que
nele são acolhidas as conclusões obtidas pela comissão
instaurada na gestão do Conselheiro Domingos Augusto Taufner, que identiﬁcou supostos erros na apuração
dos valores devidos aos servidores e que, por consequência, teriam acarretado o pagamento de créditos indevidos, conﬁgurando-se a ocorrência de pagamentos realizados a maior.

Às ﬂs. 231-239, o Conselheiro em Substituição João Luiz
Cotta Lovatti preferiu Voto pelo conhecimento, pela rejeição das preliminares aventadas e, no mérito, pelo não
provimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão presidencial. Votou, ainda, pela determinação para
que o Controle Interno deste TCEES providencie imediata instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, identiﬁcação dos responsáveis e quantiﬁcação do dano, nos termos regimentais.

Não obstante o entendimento adotado, compulsando
os autos, veriﬁco que as constatações exteriorizadas pela Comissão Técnica constituída por meio da Portaria nº
051/2014, tomadas como fundamento para a Decisão
proferida pelo Conselheiro Domingos Augusto Taufner
nos autos do processo TC 11578/2014, assim como para
o Voto proferido pelo Conselheiro em Substituição João
Luiz Cotta Lovatti no processo ora analisado, ainda projetam questões de natureza controvertida que demandam
um olhar mais próximo e cuidadoso, mormente quando
considerada a possível repercussão ﬁnanceira e jurídica
que a decisão deﬁnitiva a ser tomada no presente processo provocará na esfera individual de centenas de servidores deste TCEES.

É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A análise do presente recurso recai especiﬁcamente sobre os quatro pedidos feitos pelo recorrente, conforme
se pode depreender da peça recursal interposta, a saber: 1) preliminarmente, o não reconhecimento da legitimidade da comissão designada em 2014 pelo então
presidente deste TCEES, o Conselheiro Domingos Augusto Taufner; 2) o reconhecimento da exatidão dos cálculos realizados em 2012; 3) o recebimento e o reconhecimento da impugnação das planilhas de cálculos apresentadas pela comissão designada pela gestão do referido
Conselheiro Presidente; 4) e, por último, a imediata retomada dos pagamentos suspensos.
Da atenta leitura do Voto exarado pelo Conselheiro em

As controvérsias se referem a interpretações dicotômicas
atreladas à discussão acerca, dentre outras, da aplicação
e do respectivo pagamento de valores oriundos de correção monetária e de juros de mora em virtude do atraso no pagamento dos valores devidos em razão do reconhecimento do direito às diferenças de URV - 11,98%, assim como em função da superveniência de interrupções
destes pagamentos, fatores estes sobre os quais entendo não haver a devida clareza, principalmente no tocante à cronologia dos eventos ocorridos e às decisões administrativas tomadas no âmbito desta Corte de Contas,
www.tce.es.gov.br

desde o momento do requerimento até a concessão e
pagamentos realizados.
Por essas razões, creio ser imprescindível a realização de
diligências internas destinadas ao levantamento de processos e documentos que reúnam informações alusivas
aos requerimentos e respectivas decisões de reconhecimento dos créditos, cálculo dos montantes, pagamento
e eventuais interrupções de pagamento no que tange às
diferenças de URV – 11,98%, permitindo-se, assim, o conhecimento de elementos processuais que podem impactar, ou que já impactaram, o cálculo dos montantes
dos créditos e, eventualmente, a elucidação da controvérsia instalada nos autos.
Cumpre registrar que a realização de diligências internas voltadas à esclarecimento de fatos relevantes para o
deslinde processual, no caso vertente encontra amparo
na aplicação analógica do art. 29, V c/c o art. 314, caput,
§ 1º e § 3 º, I, do RITCEES.
Ante todo o exposto, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão administrativa ante as razões
expostas pelo relator, em:
1. Determinar a realização de diligência interna, no prazo de 30 dias, destinada ao levantamento de processos
e documentos que reúnam informações alusivas aos requerimentos e respectivas decisões de reconhecimento
dos créditos, cálculo dos montantes, pagamento e eventuais interrupções de pagamento no que tange às diferenças de URV – 11,98%;
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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Conselheiro
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Recurso Inominado, interposto pelo Sr. Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
Conselheiro deste Tribunal de Contas, em face da decisão proferida pelo então Conselheiro Presidente desta
Corte de Contas, acerca da correta observância da metodologia de cálculo deﬁnida pela Decisão Plenária Administrativa 002/2012.
Em síntese, argumenta o recorrente, em sede de preliminar, a ilegitimidade da comissão técnica constituída
para análise dos dispêndios realizados por este Tribunal
referente as diferenças da URV, denominado de 11,98%,
argumentando a falta de competência e falta de independência funcional da comissão.
Ressalta o recorrente, a natureza incontroversa da diferença relativa ao 11,98%, reconhecida desde 2001, com
pagamentos de parcelas do principal, sem incidência de
correção monetária e juros moratórios.
Reclama que este Tribunal de Contas, num segundo momento, chegou a reconhecer o pagamento de juros e
correção monetária, refazendo-se os cálculos e obtendo-se um novo valor para os créditos.
Salienta que no ano de 2010 se iniciou o adimplemento do compromisso monetário assumido pela Administração, assim, retomando o pagamento daqueles créditos de forma parcelada, o que no seu entender caracteriza uma nova mora e incidência de juros, sendo que isso
não signiﬁca a incidência de juros sobre juros.
Finalmente, pugna pelo acolhimento da preliminar suscitada, o reconhecimento da exatidão dos cálculos real-

izados em 2012, a impugnação das planilhas apresentadas pela comissão 2014 e a imediata retomada dos pagamentos.

Da análise dos autos, veriﬁco que o Eminente Conselheiro em Substituição, Relator João Luiz Cotta Lovatti, votou
no seguinte sentido, verbis:

Na sequência, o Eminente Relator, votou no sentido de
conhecer do recurso, por rejeitar a preliminar suscitada,
e, no mérito, por negar provimento com a expedição de
determinação de instauração de Tomada de Contas Especial.

[...]

O Eminente Conselheiro, Dr. Sérgio Manoel Nader Borges, em seu voto de vista, decidiu pela determinação de
realização de diligência interna, destinada ao levantamento de processos e documentos que reúnam informações alusivas aos requerimentos e respectivas decisões
de reconhecimento dos créditos, cálculo dos montantes,
pagamento e eventuais interrupções de pagamento no
que tange às diferenças de URV – 11,98%.
Na sequência dos atos e fatos, após pedido de vista, vieram os autos a este Magistrado de Contas para melhor
se inteirar dos termos do voto proferido pelo Eminente Relator, a ﬁm de formar convicção, visando à deliberação do Colegiado deste Egrégio Tribunal de Contas, na
forma do artigo 29 do Regimento Interno, Resolução TC
261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTODEVISTA
Em se tratando de Recurso Administrativo, apresentado em face da decisão proferida pelo então Conselheiro
Presidente acerca da correta observância da metodologia de cálculo deﬁnida pela Decisão Plenária Administrativa 002/2012, necessária se faz sua análise, em cotejo
com os argumentos despendidos nestes autos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
www.tce.es.gov.br

Resta evidente a existência de falhas no procedimento
de pagamento da diferença dos 11,98% relacionado à
conversão da URV e, conforme a planilha de ﬂs. 530/540,
no TC 11.578/2014, remete ao total de R$1.373.811,44
(um milhão, trezentos e trinta e três mil, oitocentos e
onze reais e quarenta e quatro centavos) em pagamentos realizados a maior (base: Jun/2014).
Diante disso, com fulcro no art. 9, XL c/c art. 152, § 1º
do Regimento Interno, deve o órgão de controle interno
providenciar a imediata instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, a identiﬁcação dos
responsáveis e a quantiﬁcação do dano.
Desse modo VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
[...]
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. CONHECER do Recurso, REJEITAR PRELIMINARES e no
mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume
da decisão presidencial.
2. DETERMINAR ao Controle Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo que providencie a
imediata instauração de tomada de contas especial paSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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ra apuração dos fatos, a identiﬁcação dos responsáveis e
a quantiﬁcação do dano, com fulcro no art. 9º, inciso XL
c/c art. 152, § 1º do Regimento Interno e no Art. 7º da
Instrução Normativa INº 32/2014 e instruída na forma
prevista naquela instrução.
3. Transitado em julgado arquive-se. – g.n.
Ato contínuo, o Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, em seu voto de vista, votou pela determinação de
realização de diligência interna, assim vejamos, verbis:
[...]
Por essas razões, creio ser imprescindível a realização de
diligências internas destinadas ao levantamento de processos e documentos que reúnam informações alusivas
aos requerimentos e respectivas decisões de reconhecimento dos créditos, cálculo dos montantes, pagamento
e eventuais interrupções de pagamento no que tange às
diferenças de URV – 11,98%, permitindo-se, assim, o conhecimento de elementos processuais que podem impactar, ou que já impactaram, o cálculo dos montantes
dos créditos e, eventualmente, a elucidação da controvérsia instalada nos autos.
Cumpre registrar que a realização de diligências internas voltadas à esclarecimento de fatos relevantes para o
deslinde processual, no caso vertente encontra amparo
na aplicação analógica do art. 29, V c/c o art. 314, caput,
§ 1º e § 3 º, I, do RITCEES.

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão administrativa ante as razões
expostas pelo relator, em:
1. Determinar a realização de diligência interna, no prazo de 30 dias, destinada ao levantamento de processos
e documentos que reúnam informações alusivas aos requerimentos e respectivas decisões de reconhecimento dos créditos, cálculo dos montantes, pagamento e
eventuais interrupções de pagamento no que tange às
diferenças de URV – 11,98%; - g.n.
Deste modo, antes de enfrentamento do mérito, deve
haver a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso interposto.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – DA PRELIMINAR SUSCITADA:
Veriﬁca-se da análise destes autos que os requisitos de
admissibilidade foram devidamente apreciados pelo Relator, que conheceu do recurso apresentado pelo Sr. Sebastião Carlos Ranna de Macedo, pelo que acompanho
tal entendimento, devendo prevalecer o conhecimento
do presente recurso, pois preenchidos estão os requisitos legais e regimentais para ser admitido.

[...]

No tocante a preliminar suscitada pelo recorrente, referente ao não reconhecimento da legitimidade da comissão técnica constituída, sob o argumento de que falta competência legal para examinar matérias da natureza tratada nos autos e, ainda, por não gozar de independência funcional, acompanho o entendimento do Eminente Relator para, assim, rejeitá-la, pelos mesmos
fundamentos, adotando-os como razão de decidir.

ACÓRDÃO

3. DO MÉRITO:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os

Da análise dos autos, vislumbra-se que o Recorrente al-

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

www.tce.es.gov.br

meja o provimento da sua peça recursal para o ﬁm de
demonstrar a natureza incontroversa da diferença relativa ao 11,98%, reconhecida desde 2001, com pagamentos de parcelas do principal no período de julho de 2003
e agosto de 2006, sem incidência de correção monetária e juros moratórios.
Assim, o recorrente aduz que num segundo momento foi
deferido o pagamento de juros e correção monetária, refazendo-se os cálculos e obtendo-se um novo valor para
os créditos, resultando em um “novo capital”.
Sobre este apontamento, o Eminente Relator, em seu voto, negou provimento ao recurso, mantendo-se incólume a Decisão Presidencial, com a expedição de determinação ao Controle Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para que providencie a instauração
de Tomada de Contas Especial para apuração dos fatos.
A decisão do Eminente Relator, fundamentou-se no sentido de que “resta evidente a existência de falhas no procedimento de pagamento da diferença dos 11,98% relacionado à conversão da URV e, conforme a planilha
de ﬂs. 530/540, no TC 11.578/2014, remete ao total de
R$1.373.811,44 (um milhão, trezentos e trinta e três mil,
oitocentos e onze reais e quarenta e quatro centavos),
em pagamentos realizados a maior (base: Jun/2014)”.
Por seu turno, o Eminente Conselheiro Sérgio Manoel
Nader Borges, em seu voto de vista, decidiu pela determinação de realização de diligência interna, destinada
ao levantamento de processos e documentos que reúnam informações alusivas aos requerimentos e respectivas decisões de reconhecimento dos créditos, cálculo dos montantes, pagamento e eventuais interrupções
de pagamento no que tange às diferenças de URV –
11,98%.
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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No caso nos autos, como bem observado pelo Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, veriﬁco que
os cálculos apresentados pela Comissão Técnica, se mostram sobremaneira controvertidos, ainda mais pelo fato
desses valores terem sidos questionado pelo recorrente,
assim, demandando maiores esclarecimentos do esboço
contábil e ﬁnanceiro, notadamente, quanto a incidência
de juros e correção monetária oriundos do direito dos
servidores deste Tribunal de Contas, referente ao denominado 11,98%.
Contudo, entendo que a instauração de Tomada de Contas Especial por parte desta Corte de Contas, tal como
decidiu o Eminente Relator é, de per si, apta a sanar todas as incertezas quanto à demonstração do real valor,
passível de ressarcimento, tanto para mais quanto para
menos, no tocante a questão apresentada nestes autos.
Isto porque, a instauração da Tomada de Contas Especial
visa, além de apurar as responsabilidades, deve, também, apurar o quantum, aí recaindo a aferição do valor
correspondente a título de juros e correção monetária,
oriundos do direito dos servidores deste Tribunal de
Contas, referente ao pagamento às diferenças de URV,
ou qualquer outra matéria afeta ao tema, devendo ser
apurada, também, a efetiva responsabilidade dos agentes envolvidos, com respectivo nexo de causalidade.
O regimento Interno desta Corte de Contas, nos termos
do art. 152, estabelece que:
Art. 152. A autoridade administrativa competente, diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Estado ou Município, mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento congênere, da ocorrência de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinhei-

ro, bens ou valores públicos, da ocorrência de extravio,
perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de
valores e bens ou da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário,
deve imediatamente, antes da instauração da tomada
de contas especial, adotar medidas administrativas para caracterização ou elisão do dano, observados os princípios norteadores dos processos administrativos. – g.n.
Ademais, a instauração da Tomada de Contas Especial
por parte desta Corte de Contas no caso em tela, tem por
objetivo aferir não apenas as questões levantadas pelo
recorrente, sobretudo a ﬁnalidade de proteger a coisa
pública.
Neste sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, verbis:
[...]
“A tomada de contas especial não consubstancia procedimento administrativo disciplinar. Tem por escopo a defesa da coisa pública, buscando o ressarcimento do dano causado ao erário. Precedente (MS 24.961, Rel. Min.
Carlos Velloso, DJ de 4-3-2005).” (MS 25.880, Rel. Min.
Eros Grau, julgamento em 7-2-2007, Plenário, DJ de 163-2007). – g.n.
Assim, acompanho o entendimento do Eminente Relator
no tocante a expedição de determinação para a instauração de Tomada de Contas Especial - TCE, por ser esta
mais abrangente que a determinação de diligências, posto que a referida TCE é capaz de atender, inclusive, o que
pretende o Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges em seu voto de vista apresentado.

autos, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos na Sétima Sessão Administrativa do Plenário, ante as razões expostas, em:
1. CONHECER do Recurso Administrativo interposto pelo
Sr. Sebastião Carlos Ranna de Macedo, vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade;
2. REJEITAR a preliminar, suscitada pelo recorrente, considerando, a competência legal da Comissão Técnica, designada em 2014, pois foi devidamente constituída para
examinar matérias da natureza tratada nos autos;
3. NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso intentado, mantendo-se incólume a decisão recorrida;
4. DETERMINAR ao Controle Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo que providencie a imediata instauração de Tomada de Contas Especial para
apuração dos fatos, no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias, para a identiﬁcação dos responsáveis e a quantiﬁcação do dano, com fulcro no art. 9º, inciso XL c/c art.
152, § 1º do Regimento Interno e no art. 7º da Instrução
Normativa - IN 32/2014, devidamente instruída na forma
prevista naquela instrução, com comunicação a esta Corte de Contas no prazo de 15 (quinze) dias;
5. ARQUIVAR os presentes autos, após a ciência pessoal dos interessados e o respectivo trânsito em julgado.
MARCO ANTONIO DA SILVA

4. DO DISPOSITIVO:

Conselheiro em Substituição

Ante o exposto, acompanhando o Eminente Relator dos

1. ACÓRDÃO TC-1025/2018 – PLENÁRIO
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER do Recurso, REJEITAR PRELIMINARES e
no mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume da decisão presidencial.
1.2. DETERMINAR ao Controle Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo que providencie a
imediata instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, a identiﬁcação dos responsáveis e
a quantiﬁcação do dano, com fulcro no art. 9º, inciso XL
c/c art. 152, § 1º do Regimento Interno e no Art. 7º da
Instrução Normativa IN 32/2014, instruída na forma prevista naquela instrução.
1.3. Transitado em julgado arquive-se.
2. Por maioria. Nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti. Vencido o conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, que votou pela realização de diligência no prazo de 30 dias. Sem divergência, absteve-se de votar, por impedimento, o conselheiro
Domingos Augusto Taufner.
3. Data da Sessão: 07/08/2018 - 7ª Sessão Administrativa do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente) Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição - relator) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Lido na sessão do dia: 23/10/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-1420/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06603/2016-4
Classiﬁcação: Prejulgado
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Suscitante: Conselheiro Efetivo (Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun)
Terceiro interessado: FORUM DAS CARREIRAS TIPICAS
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INCIDENTE DE PREJULGADO – POSSIBILIDADE JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE EMPRESA PRIVADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO À RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS – POSSIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS SOBRE O ÊXITO ALCANÇADO,
DEVENDO OS VALORES SEREM FIXADOS EM PERCENTUAL PROPORCIONAL AO ESFORÇO E AO RISCO SUPORwww.tce.es.gov.br

TADO PELA EMPRESA CONTRATADA - APLICABILIDADE,
COM EFICÁCIA GERAL, DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº
01/1997, DESTE TRIBUNAL – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Incidente de Prejulgado suscitado pelo Excelentíssimo Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun no bojo da Representação
constante do Processo TC 7156/2012, conforme Decisão
Plenária TC 2144/2016 (ﬂs. 04/05).
Inicialmente, o presente Incidente de Prejulgado foi encaminhado ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula, conforme determina o artigo 445, inciso III, do RITCEES,
o qual elaborou o Estudo Técnico de Jurisprudência
04/2017 (ﬂs. 32/41), o qual concluiu:
Pelo exposto anteriormente, conclui-se informando que
foi certiﬁcada a existência de deliberações que abordam
aspectos do tema objeto do prejulgado.
No tocante ao questionamento do item 1, este Tribunal
possui entendimento ﬁrmando na Orientação Técnica
n. 01/1197, aprovada pela Decisão TC n. 1932/97, que
conclui, ainda que indiretamente, pela possibilidade da
contratação de assessorias/consultorias para a recuperação de créditos por meio da revisão de DOT, objetivando o incremento da quota parte do ICMS destinada
aos Municípios.
Ademais, vislumbra-se que esta possibilidade foi reconhecida no Acórdão TC 519/2016-Plenário, sob o fundamento de que os referidos serviços não tratam de atividades próprias de servidores públicos, inexistindo terceirização indevida do múnus indelegável da carreira de
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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ﬁscalização e arrecadação.

cluindo nos seguintes termos:

Observa-se, ainda quanto ao questionamento do item 1,
que não foi certiﬁcada a existência de deliberação acerca da admissibilidade ou não da contratação direta por
inexigibilidade de licitação nestes casos. Vale dizer que
no caso informado (Acórdão TC 519/2016-Plenário) houve a realização de licitação para concretização da referida contratação.

quanto a item 1, pela impossibilidade de contratação de
assessorias/consultorias de empresa privada para a recuperação administrativa ou judicial de créditos tributários, por constituir terceirização de atividade típica e essencial da Administração Pública, a ser realizada por servidores efetivos, aprovados no respectivo concurso público, e em atenção à garantia constitucional do sigilo ﬁscal. Desta feita, entendemos por prejudicado o questionamento sobre a admissibilidade da contratação direta
por inexigibilidade de licitação;

No que tange ao item 2, também há entendimento ﬁrmando na Orientação Técnica n. 01/1997, aprovada pela Decisão TC n. 1932/97, que admite a possibilidade de
ser ﬁrmado contrato de êxito para a recuperação de créditos, inclusive com a estipulação do pagamento em percentual da receita auferida.
Vale dizer que esta possibilidade foi reconhecida nos
Acórdãos TC 028/2005, 1004/2004-Plenário e TC
519/2016-Plenário.
Registra-se que a OT n. 01/1997 e os casos analisados
pelo Plenário trataram da recuperação de receita tributária. Não foi certiﬁcada a existência de deliberação desta Corte em caso de receita não tributária.
No que tange ao questionamento suscitado no item 3,
vislumbra-se que este Tribunal tem reconhecido a vigência da Orientação Técnica n. 1/1997, haja vista que esta
foi utilizada com fundamento de decisão nos Acórdãos
TC 028/2005, 1004/2014-Plenário e TC 519/2016-Plenário.
Em seguida, a área técnica analisou a matéria sob questão na Instrução Técnica 28/2017 (ﬂs. 44/80), que foi integralmente acolhida pelo Ministério Público de Contas
no Parecer 1544/2017 (ﬂs. 83/84), da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, con-

em razão do posicionamento adotado no item 1, por restar prejudicado o quesito constante do item 2, qual seja, possibilidade de a Administração Pública ﬁrmar contrato de êxito para a recuperação de créditos e, em caso positivo, admissibilidade da estipulação do pagamento em percentual da receita auferida, seja tributária ou
não tributária;
no que concerne ao item 3, que trata da eﬁcácia geral da Orientação Técnica nº 01/1997 e, sendo essa aplicável, da necessidade de atualização de seu conteúdo,
pela inviabilidade de aplicação da Orientação Técnica
nº 01/1997, por carecer de validade jurídica, bem como
pela possibilidade de reexame do tema no Incidente de
Prejulgado em apreço.
Em 11 de maio de 2017, o Fórum das Carreiras Típicas do
Estado do Espírito Santo - FOCATES protocolou pedido
de ingresso nos presentes autos como terceiro interessado como representante das carreiras de auditoria ﬁscal
tributária (Petição Intercorrente 36/2017 - ﬂs. 89/127).
Para tanto, requereu a juntada de documentação e solicitou que os argumentos ali exarados fossem levados em
consideração no julgamento dos presentes autos. Mewww.tce.es.gov.br

diante a Decisão Monocrática 702/2017 (ﬂs. 129/130),
foi deferida a habilitação do Fórum das Carreiras Típicas
do Estado do Espírito Santo - FOCATES como terceiro interessado no processo em questão.
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.
Inicialmente, ressalto que os argumentos de defesa das
prerrogativas dos servidores públicos das carreiras de
auditoria ﬁscal tributária arguidos pelo FOCATES já foram objeto de análise pela área técnica na Instrução Técnica 28/2017 e corroborados pelo Ministério Público de
Contas no Parecer 1544/2017. Considerando, ainda, que
a conclusão dos presentes autos é de suma importância
para o deslinde de vários processos em tramitação nesta
Corte de Contas, inclusive diversos com análise prioritária, entendo não haver necessidade de reenvio dos autos
à área técnica e ao douto Órgão Ministerial para análise
dos documentos encaminhados pelo FOCATES.
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 28/2017 (ﬂs. 44/80), que aqui se
transcreve:
DO MÉRITO
Inicialmente, cumpre trazer à baila os dispositivos que
tratam do Incidente de Prejulgado nos instrumentos normativos desta Corte.
Assim, dispõe o artigo 174, da Lei Complementar
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018

95

ATOS DO PLENÁRIO

do processo ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula para
os ﬁns do disposto no art. 445, inciso III, deste Regimento, e, após, à unidade técnica competente para manifestação, no prazo de quinze dias.

por meio de acórdão, com publicação no órgão oﬁcial e
no sítio eletrônico do Tribunal, fazendo-se as remissões
necessárias à identiﬁcação do processo em que se originou.

Parágrafo único. O Relator remeterá ao Ministério Público junto ao Tribunal para manifestação, no prazo de
quinze dias.

§ 2º A invocação do prejulgado será feita pelo seu número correspondente, com a indicação do processo que
o originou.

Da mesma forma, estabelecem os artigos 348 a 355, do
Regimento Interno deste Tribunal:

Art. 351. O Relator do incidente deverá apresentar seus
fundamentos até a segunda sessão ordinária subsequente à devolução dos autos pelo Ministério Público junto
ao Tribunal, salvo se a complexidade da matéria indicar a
necessidade de dilação do prazo, que não poderá ultrapassar a quarta sessão ordinária.

§ 3º Compete à Secretaria Geral das Sessões numerar os
prejulgados em sequência bem como fazer as remissões
necessárias à identiﬁcação do processo em que se originou o prejulgado e mencionar, inclusive, o respectivo número do acórdão.

Art. 348. Reconhecida, preliminarmente, a relevância da
matéria de direito e sua aplicabilidade de forma geral,
o Plenário poderá pronunciar-se sobre a interpretação
de qualquer norma jurídica ou procedimento da Administração.

Art. 352. Proferido o julgamento do incidente pelo Plenário, observado o quorum qualiﬁcado previsto no art.
180 da Lei Orgânica do Tribunal, os autos serão devolvidos àquele que suscitou a matéria incidental, para apreciação do mérito do processo.

§ 1º Possuem legitimidade para propor o incidente de
prejulgado Conselheiro, Auditor ou Ministério Público
junto ao Tribunal.

§ 1º O julgamento que deliberar sobre o incidente processual solucionará a questão levantada, constituindo
prejulgado vinculante aos demais casos submetidos ao
Tribunal.

621/2012:
Art. 174. Por iniciativa de Conselheiro, Auditor ou Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas,
poderá o Plenário, mediante decisão normativa, pronunciar-se sobre a interpretação de qualquer norma jurídica
ou procedimento da administração, reconhecida a relevância da matéria de direito e sua aplicabilidade de forma geral, observada a forma estabelecida no Regimento Interno.
Parágrafo único. Não poderá atuar como Relator o Conselheiro ou Auditor que suscitar a matéria.

§ 2º Os requisitos de admissibilidade do incidente de
prejulgado deverão ser submetidos à audiência do Ministério Público junto ao Tribunal, quando não for o proponente.
Art. 349. Não poderá atuar como Relator o Conselheiro
que propuser o incidente de prejulgado, sendo sorteado,
imediatamente após a proposição, outro Conselheiro para relatar a matéria.
Art. 350. Uma vez admitido pelo Plenário, o incidente de
prejulgado será processado em autos apartados e encaminhado ao Relator, que poderá determinar a remessa

§ 2º Dirimida a questão, os respectivos autos serão apensados ao processo em que se originou o incidente.
Art. 353. O prejulgado poderá ser revogado ou reformado sempre que o Tribunal, pronunciando-se em tese, ﬁrmar nova interpretação, hipótese em que a decisão fará
expressa remissão à reforma ou revogação.
Art. 354. Somente pela maioria absoluta dos Conselheiros poderá o Tribunal estabelecer, reformar ou revogar
prejulgado.
§ 1º Os prejulgados serão numerados e estabelecidos
www.tce.es.gov.br

Art. 355. O prejulgado tem caráter exclusivamente normativo e será aplicado sempre que invocado no exame
processual.
Busca-se, portanto, com tal incidente processual, deﬁnir o sentido e o alcance de determinada norma jurídica
ou procedimento administrativo de aplicabilidade geral,
de relevância reconhecida, a ﬁm de constituir normativo vinculante para outras situações equivalentes apreciadas pela Corte, nas quais seja invocado.
No caso em apreço, a matéria envolve questionamentos
sobre a regularidade do contrato de risco para a recuperação de créditos, do pagamento ﬁxado em percentual
do incremento da receita, da terceirização da atividade
tributária e da contratação direta por inexigibilidade de
licitação, nos termos do Voto do Conselheiro suscitante.
Tais questões foram levantadas incidentalmente no bojo de Representação subscrita pelos auditores de controle externo da 5ª SCE desta Corte de Contas, com vistas a
apurar indícios de irregularidades nos procedimentos de
contratação de empresa privada para a prestação de serSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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viços de assessoria tributária e ﬁscal.
Nessa esteira, deverão ser respondidas as seguintes indagações:

gação de competência para instituir um tributo é admitir que seja a Constituição alterada por norma infraconstitucional.

possibilidade de contratação de assessorias/consultorias
para a recuperação de créditos e, em caso positivo, admissibilidade da contratação direta por inexigibilidade
de licitação;

(...)

possibilidade de a Administração Pública ﬁrmar contrato
de êxito para a recuperação de créditos e, em caso positivo, admissibilidade da estipulação do pagamento em
percentual da receita auferida, seja tributária ou não tributária;

A distinção feita por boa parte da doutrina entre competência tributária e capacidade tributária ativa se justiﬁca pelo disposto no artigo 7º, do Código Tributário Nacional, verbis:

eﬁcácia geral da Orientação Técnica n. 1/1997 e, em caso
aﬁrmativo, necessidade de atualização de seu conteúdo.
De plano, torna-se necessário um breve introito a partir
do viés constitucional do tema proposto.
A Constituição Federal estabelece as normas gerais de
Direito Tributário, deﬁnindo a competência de cada ente
estatal para a instituição e ﬁscalização de tributos.
Pode-se dizer, então, que “a competência tributária é a
habilidade privativa e constitucionalmente atribuída ao
ente político para que este, com base na lei, proceda à
instituição da exação tributária”.
Ou, ainda, no dizer de Roque Antônio Carrazza, “a possibilidade de criar, in abstrato, tributos, descrevendo, legislativamente, suas hipóteses de incidência, seus sujeitos ativos, seus sujeitos passivos, suas bases de cálculo e
suas alíquotas”.
Acrescenta Eduardo Sabbag que:
A competência tributária é indelegável, intransferível,
inalterável e irrenunciável, uma vez que admitir a dele-

A competência tributária é política e indelegável (art. 7º,
caput, CTN), não se confundindo com a capacidade tributária ativa, que é “administrativa e delegável”.

Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou ﬁscalizar tributos, ou
de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3º do
artigo 18 da Constituição.
§ 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir.

Mas tais atribuições, é bom frisar, devem ser cometidas
a outra pessoa política, igualmente submetida às normas
e princípios do Direito Administrativo e norteada pelo interesse público, não a particulares. E, nesse ponto, embora uma primeira leitura possa levar a entendimento
contrário, o § 3º não é uma exceção.
Com efeito, adverte Hugo de Brito Machado que o enunciado do § 3º constitui “simples função de caixa, que hoje é atribuída aos estabelecimentos bancários”, não se
confundindo com a função arrecadatória propriamente
dita, que consiste na exigência do crédito tributário.
No mesmo sentido, preleciona Kiyoshi Harada:
Nem se argumente com o § 3º desse artigo que exclui a
função de arrecadar tributos do conceito de delegação
de competência, pois, está claro que essa norma está se
referindo à arrecadação de tributo pago voluntariamente nas redes bancárias, que funcionam como extensão
dos cofres públicos.
A propósito, decidiu o Tribunal de Contas da União:
DECISÃO Nº 1.704/2002 TCU - Plenário

§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo,
por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público
que a tenha conferido.

1. Processo TC 016.084/2001-0

§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo ou da
função de arrecadar tributos.

4. Órgão: Câmara dos Deputados

Vê-se, portanto, que a transferência ou o compartilhamento das funções de arrecadar e ﬁscalizar tributos a
outra pessoa jurídica de direito público não constitui delegação da competência tributária para sua instituição,
esta sim indelegável.
www.tce.es.gov.br

2. Classe de Assunto: III - Consulta
3. Interessado: Aécio Neves (Presidente)
5. Relator: MINISTRO UBIRATAN AGUIAR
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: Semag e 3ª Secex
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas
pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente consulta, com fundamento no
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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art. 1º, XVII, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 216 do Regimento Interno do TCU;

efetivos, aprovados no respectivo concurso público para compor o quadro permanente do órgão ﬁscalizador.

ministrativa. (ADI 890/DF, Min. Relator Maurício Corrêa,
julgamento em 11/09/2003, DJ de 06/02/2004)

8.2. responder à Presidência da Câmara dos Deputados
que:

Sentencia tal entendimento o disposto no artigo 37, inciso XXII, da Constituição Federal, que segue:

E acentua também o Tribunal de Contas da União:

a) conforme pesquisa na jurisprudência dos Tribunais
Superiores e do TCU, o tema “terceirização de cobrança de tributos” ainda não foi submetido ao crivo desses
órgãos;

Art. 37. (...)

b) não se impõe a realização de licitação para o cometimento a instituições bancárias das funções de arrecadação (função de caixa);
c) a contratação de serviços técnicos de informática para
desenvolvimento de software, regra geral, sujeita-se ao
regime de licitação, sendo admitida, excepcionalmente,
a inexigibilidade de licitação, somente se as peculiaridades e a natureza do serviço conferirem-lhe uma singularidade que requeira a contratação de empresa ou proﬁssional especíﬁco, inviabilizando, assim, a competição para sua aquisição;
d) delegar cobrança de créditos tributários não pagos
a pessoa de direito privado vai de encontro ao disposto no art. 7º do Código Tributário Nacional, que prevê
a delegação desta função exclusivamente à pessoa de
direito público, destinando ao particular unicamente a
atribuição de arrecadar;

(...)
XXII – as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades
essenciais do funcionamento do Estado, exercidas por
servidores de carreiras especíﬁcas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de
forma integrada, inclusive com o compartilhamento de
cadastros e de informações ﬁscais, na forma da lei ou
convênio. (grifos da IT)
A exigência do concurso público constitui garantia constitucional de isonomia e impessoalidade no acesso aos
cargos e empregos da Administração, por meio da aferição imparcial dos conhecimentos técnicos necessários
ao exercício das respectivas funções.
Busca a composição de um quadro permanente de proﬁssionais aptos a realizarem as atividades próprias do órgão ao qual se vinculam e que, por integrarem a estrutura organizacional do ente público, não devem ser realizadas por terceiros alheios à máquina administrativa.

[...]

No mesmo sentido, pronuncia-se o Supremo Tribunal Federal:

Percebe-se, do exposto, que a atividade tributária constitui serviço típico e essencial da Administração Pública, ensejando funções próprias de Estado, não atribuíveis aos particulares, vez que resultantes da competência constitucionalmente deferida somente aos entes políticos, e que, portanto, deve ser exercida por servidores

Tal situação não abrange aqueles serviços permanentes
que estão ao cargo do Estado nem aqueles de natureza previsível, para os quais a Administração pública deve alocar, de forma planejada, os cargos públicos para isso suﬁcientes, a serem providos pela forma regular do
concurso público, sob pena de desídia e ineﬁciência adwww.tce.es.gov.br

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA OUVIDORIA. CRA/PR. IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SUSPEITA DE DESVIO DE
RECURSOS PARA CAMPANHAS POLÍTICAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS RELATIVOS À SEGUNDA IRREGULARIDADE NOTICIADA. INSPEÇÃO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA. INDÍCIOS DE FAVORECIMENTO DO ADVOGADO CONTRATADO EM LICITAÇÃO PROMOVIDA. TERCEIRIZAÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. AUDIÊNCIA DOS GESTORES. OITIVA DO ADVOGADO CONTRATADO. REJEIÇÃO
PARCIAL DAS JUSTIFICATIVAS. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APLICAÇÃO DE MULTA A UM DOS GESTORES. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA AOS INTERESSADOS.
[...]
28. A última questão debatida nestes autos refere-se à
terceirização indevida de atividades essenciais, permanentes e contínuas do Conselho mediante a contratação
de prestação de serviços advocatícios.
29. Os responsáveis contestaram o questionamento aﬁrmando que as atividades desempenhadas pelo advogado contratado tinham caráter acessório, não se caracterizando como atividade-ﬁm do conselho, ou seja, ﬁscalização do exercício da proﬁssão.
30. Já a Secex/PR entendeu que as atividades constantes
do contrato ﬁrmado com o Sr. Heitor Wolﬀ Júnior identiﬁcavam-se com aquelas exercidas por advogado integrante do quadro. Consequentemente, foi proposto ﬁxar-se o prazo de 30 dias para que o CRA/PR adotasse
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providências para a realização de concurso público.
31. Diante dos argumentos reunidos, penso que assiste
razão à unidade técnica.
32. No rol das atribuições do advogado contratado pelo CRA/PR, constam atividades de cunho estratégico como o acompanhamento das reuniões do Conselho (vide
precedente no Acórdão 712/2007-Plenário), bem como
atribuições precipuamente vinculadas à atividade-ﬁm,
como a atuação junto ao setor de ﬁscalização. Igualmente, as atividades de cobrança de anuidades e de sanções
impostas estão indissoluvelmente ligadas ao exercício e
à eﬁcácia da missão institucional do conselho.
33.Ademais, a abrangência das atividades jurídicas contratadas, que compreendem serviços na esfera judicial,
instauração, acompanhamento e recursos em processos administrativos em geral, participação em reuniões
e respostas a consultas informais, indica que não se tratam de serviços excepcionais ou eventuais, mas serviços intrinsecamente ligados ao dia-a-dia das atividades
do CRA/PR.

pela unidade técnica, que concluiu pela viabilidade econômica da contratação de advogado mediante concurso
público (itens II.21/22 do relatório supra).
36.Feitas as ponderações pertinentes, cumpre a esta
Corte considerar esta representação, no mérito, parcialmente procedente.
Ante o exposto, manifesto-me por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 8419/2011 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC-012.243/2010-8.
2. Grupo I – Classe VI – Assunto: Representação.
3. Responsáveis: Gilberto Serpa Griebeler, Presidente do
CRA/PR nos períodos 14/01/2005 a 14/01/2007 e a partir de 15/01/2009 (CPF 112.297.649-68); Sérgio Pereira
Lobo, Presidente do CRA/PR no período de 15/01/2007
a 14/01/2009 (CPF 111.371.429-87).
3.1. Interessado: Heitor Wolﬀ Júnior, advogado contratado pelo CRA/PR (CPF 171.816.239-15).

tação formulada pela Secex/PR com base em manifestação da Ouvidoria relatando possíveis irregularidades na
contratação de advogado para representar o Conselho
Regional de Administração do Paraná (CRA/PR) e a suspeita de desvio de recursos para campanhas políticas;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em sessão de 1ª Câmara, em:
[...]
9.4. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/92, determinar ao Conselho Regional de Administração do Paraná (CRA/PR) que:
9.4.1. adote, no prazo 90 dias contados a partir da ciência desta deliberação, as medidas necessárias ao exato
cumprimento do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, promovendo a realização de concurso público para
o provimento de cargo efetivo para exercer as funções
de advogado junto ao CRA/PR;
[...]
Assim, sendo a atividade tributária, em seus vários desdobramentos, inerente ao Poder Público e absolutamente imprescindível à “sobrevivência” do ente político, deve ser exercida por seus próprios agentes, sobre quem,
inclusive, detém comando hierárquico e disciplinar.

34. Por considerar que as atividades objeto do contrato
não se caracterizam como acessórias, acolho a proposta de determinar ao CRA/PR que adote as providências
cabíveis para realização de concurso público para provimento do quadro. Contudo, proponho a ﬁxação do prazo de 90 dias, tendo em vista que as tratativas para a realização deste tipo de certame envolve uma série de medidas complexas, incluindo o levantamento de vagas necessárias, bem assim a licitação e a contratação da entidade promotora do evento.

4. Unidade: Conselho Regional de Administração do Paraná (CRA/PR).

35. Quanto às alegações de teor econômico esboçadas
pelos responsáveis, faço remissão à análise desenvolvida

9. Acórdão:

A febre da terceirização, ultimamente, tomou conta do
país em nome da redução de custos operacionais das
empresas, atingidas por um prolongado quadro recessivo, sem perspectivas de reversão a curto e a médio prazos. [...]

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de represen-

O pior é que essa mania está invadindo o setor público,

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade: Secex/PR.
8. Advogados constituídos nos autos: Flávio Ribeiro Bettega (OAB/PR 20.657); Guilherme Moreira Rodrigues
(OAB/PR 10.208).

www.tce.es.gov.br

A respeito do cometimento desenfreado a particulares
de funções próprias de Estado, bem adverte Harada:
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por incompetência ou má vontade do administrador na
condução correta e eﬁciente do serviço público. Administradores incautos, atraídos pelo mito da agilidade e
da informalidade do setor privado, vêm abrindo mão
de prerrogativas próprias do Estado, ao arrepio de normas constitucionais em vigor. [...]

que a inscrição da dívida ativa pudesse, mediante modiﬁcação do dispositivo da LOMSP, ser atribuída a outro órgão municipal (nunca à entidade privada) a sua cobrança
não poderia prescindir de atuação da PGM por meios de
seus procuradores, que são os legítimos representantes
judiciais do Município.

É bastante preocupante a tendência de nossos governantes de procurar responder às deﬁciências e às falhas no serviço público com reformas, mudanças, modiﬁcações sem se preocupar em analisar as suas causas e
sem vontade de trabalhar e produzir com o que já existe, investindo e melhorando a estrutura de órgãos públicos tradicionais. [...]

[...]

Recentemente, a imprensa registrou as tratativas que o
Município de São Paulo estaria fazendo para retirar de
seu órgão institucional, a Procuradoria Geral do Município, a incumbência de promover a cobrança da dívida
ativa, entregando esse serviço de cobrança aos escritórios particulares. [...] Pergunta-se, por que desprezar a
longa experiência do Departamento Fiscal da PGM? Por
que não dotar aquele departamento com os recursos
materiais à altura das necessidades atuais, para melhor
aproveitamento da capacidade proﬁssional dos procuradores especializados? [...]
Feitos esses esclarecimentos preliminares cumpre enfocar a matéria sob o ponto de vista jurídico, demonstrando a total impossibilidade de ser terceirizado o serviço
público pretendido.
[...]
Cabe à Procuradoria Geral do Município, instituição permanente, na forma do art. 87 da LOMSP, promover privativamente a inscrição e cobrança da dívida ativa. Ainda

Terceirizar o serviço de cobrança da dívida ativa no Município de São Paulo, portanto, seria incorrer em inconstitucionalidade por implicar afronta ao art. 12, II do CPC,
único dispositivo legal aplicável à espécie, com automático afastamento de toda e qualquer legislação local em
contrário. Outrossim, essa terceirização violaria, também, o princípio da indelegabilidade do serviço público
essencial, regulado pelo art. 7º e parágrafos do CTN. [...]
Claríssimo está a perda de eﬁciência e o risco a que ﬁca
exposto o Poder Público, como decorrência da sujeição
do serviço público essencial e permanente às vicissitudes das atividades desenvolvidas por proﬁssionais da
iniciativa privada, sobre os quais a Administração não
detém o poder de controle funcional e hierárquico.
Vale destacar que este Tribunal já partilhou do mesmo entendimento, no Acórdão TC 1122/2015, acolhendo Voto do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator do feito, consistente em Tomada de Contas Especial convertida de Representação ofertada pela
Juíza da Vara de Feitos da Fazenda Pública, também do
Município de Marataízes, em que foram apurados indícios de irregularidades referentes à contratação de empresa privada para a prestação de serviços de levantamento e recuperação de créditos relativos ao PASEP e a
contribuições pagas ao INSS (TC 8010/2013), a partir dos
seguintes argumentos:
www.tce.es.gov.br

Quanto a esse fato, os gestores alegaram que, embora a
questão tivesse sido regulamentada, ainda assim havia
óbices à compensação tributária. No entanto, o corpo
técnico bem asseverou que não foi demonstrada qualquer tentativa prévia administrativa ou judicial, frustrada ou não, tida por parte da Municipalidade no sentido de buscar a restituição ou a compensação de valores
antes de realizar a licitação.
Inicialmente, cumpre-me esclarecer que, por meio dos
serviços contratados, a Prefeitura de Marataízes pretendeu a compensação de créditos tributários decorrentes
do pagamento de contribuição previdenciária recolhida
ao INSS sobre a remuneração dos exercentes de mandato eletivo não vinculados a regime próprio de previdência social.
Tal cobrança teve sua inconstitucionalidade reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário 351.717-1–Paraná, ensejando a suspensão pelo Senado Federal da execução da alínea h, do inciso I, do
art. 12, da Lei Federal 8.212/91, que previa a incidência
do tributo (Resolução 26/2005).
Diante desse fato, o Ministério da Previdência Social expediu a Portaria MPS 133/2006, determinando o cancelamento e a retiﬁcação dos débitos oriundos da dita contribuição (art. 2º), bem como autorizando a compensação / restituição mediante a retiﬁcação de Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social, observando-se o prazo prescricional previsto em lei
(art. 4º).
Chamo a atenção para o fato de que, em nenhum momento, o Órgão Previdenciário condicionou a devolução
ou a compensação de valores à interposição de ação judicial ou, mesmo administrativamente, à representação
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por advogado ou mesmo, não houve qualquer tentativa
prévia e infrutífera da municipalidade em reaver os valores por seus próprios meios.
[...]
Insta, também, esclarecer que a Municipalidade, ainda que não contasse com servidores efetivos nos quadros de sua Procuradoria como aduziu a tese de defesa,
dispunha de assessoria jurídica formada sob o vínculo
comissionado, além de contar com setor administrativo/ﬁnanceiro que poderia conferir o suporte necessário à empreitada e apurar, nos registros e em folhas de
pagamento passadas, o montante recolhido a título de
contribuição previdenciária dos exercentes de mandato eletivo municipal.
Assim, corroboro os termos da manifestação técnica,
pois, ainda que a defesa tenha pretendido demonstrar
que os serviços contratados denotavam especialização
ou complexidade, não teve êxito em fazê-lo, em especial
por que remanesceu aos gestores justiﬁcar a incapacidade ou incompetência do seu quadro próprio de pessoal para atender ao claro e sucinto procedimento proposto pela Portaria MPS 133/2006.
[...]
No mesmo sentido se manifestou o Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, no julgado abaixo:
A C Ó R D Ã O (Publicado em 12/04/2013)
TC-000105/014/09 – Recurso ordinário.
Recorrente: Paulo César Neme (Prefeito do Município de
Lorena).
Assunto: Contrato entre a Prefeitura Municipal de Lorena e FINBANK Consultoria e Assessoria Empresarial Lt-

da., objetivando a prestação de serviços técnicos jurídicos de consultoria e assessoria jurídica e administrativa
com a ﬁnalidade de propor medidas judiciais/administrativas consistentes em levantamento de dados e documentos, apuração e recuperação administrativa ou judicial de pagamentos a maior ou indevidos, efetuados ao
INSS.
Responsável: Paulo César Neme (Prefeito à época).
Em Julgamento: Recurso Ordinário interposto contra o
acórdão da e. Primeira Câmara, que julgou irregulares a
inexigibilidade licitatória e o contrato, acionando o disposto no artigo 2º, incisos XV e XXVII, da Lei Complementar nº 709/93, aplicando ao responsável, pena de multa
no valor equivalente a 300 UFESP’s, nos termos do artigo
104, inciso II, da mencionada Lei. Acórdão publicado no
D.O.E. de 08-12-12.
Ementa: Recurso Ordinário. Inexigibilidade de licitação.
Contratação de serviços de assessoria administrativa e
jurídica para recuperação de créditos. Infração ao inciso II do artigo 37 da Constituição Federal. Sanção pecuniária suﬁcientemente fundamentada. Conhecido e não
provido.
Voto
TC-000105/014/09
Em que pese o esforço despendido pelo recorrente, as
razões recursais não merecem prosperar.
O objeto do contrato em exame não é o simples patrocínio de causas judiciais, que tem sido considerado legítimo por decisões desta Corte, mas de assessoria para
recuperação de créditos, atividade que deve ser desenvolvida rotineiramente pelo próprio corpo de servidores municipais, e não transferida a terceiros através de
www.tce.es.gov.br

contrato administrativo.
Não há escusas para a administração pública se socorrer do mercado para a contratação de serviços de alçada da própria administração, como o de recuperação de
créditos.
Inclusive, conforme já destacado na decisão recorrida,
pode-se aplicar, por analogia, o entendimento contido
na Súmula nº 13 deste Tribunal, que condena a contratação de terceiros, pelas Prefeituras, para revisão das Declarações para o Índice de Participação dos Municípios,
uma vez que esta deve ser feita pelos servidores públicos locais.
Nesse sentido, bastante esclarecedor o voto já citado pela SDG à ﬂ. 319 dos autos, proferido no TC-31.627/026/10
pelo e. Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues em sede
de exame prévio de edital e acolhido pelo Tribunal Pleno na sessão de 8/12/10, cujo trecho de interesse segue
transcrito:
“Igualmente inaceitável a pretensão de se transferir a
particulares (...) atividades inerentes à Administração
Pública, a serem desenvolvidas direta e rotineiramente
por servidores municipais.
Pretende a Administração de Laranjal Paulista (...) o „recolhimento de ISSQN das instituições ﬁnanceiras que
prestam serviços no Município (...) e o levantamento e
qualiﬁcação de valores junto às instituições ﬁnanceiras e
prestadoras de serviços, a título de restituição administrativa e judicial do ISSQN devido‟.
A rotineira apuração e posterior arrecadação de créditos ﬁscais (ISSQN), nas esferas administrativa e judicial,
devem ser habitual e permanentemente realizadas pela Administração municipal, que deverá valer-se, para
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tanto, de seu quadro de servidores.

por prática de infração administrativa.

Do mesmo modo a atividade descrita no Anexo IV, pleiteando o „levantamento revisional das retenções efetuadas pelo INSS na cota do FPM do município visando à
cessação da retenção de tais valores efetuados pelo INSS
bem com a devolução dos valores retidos indevidamente a tal título‟.

§ 2 O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da
Administração Pública, será realizado mediante processo regularmente instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo, que
formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo.

Este caso assemelha-se à contratação de terceiros para
revisão das DIPAMS (...), há tempos recusada por esta
Corte e responsável pela edição da Súmula 13, determinando que a referida revisão seja feita por servidores públicos locais, valendo-se do auxílio da Secretaria Estadual da Fazenda.”

§ 3o Não é vedada a divulgação de informações relativas a:

Há que se considerar, ademais, o dever de sigilo a que
se sujeitam todos os agentes que manejam documentos ﬁscais, consoante o artigo 198, do Código Tributário
Nacional:

Nesse diapasão, ensina Ricardo Alexandre:

Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal,
é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou
de seus servidores, de informação obtida em razão do
ofício sobre a situação econômica ou ﬁnanceira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.
§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes:
I – requisição de autoridade judiciária no interesse da
justiça;
II – solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo, no
órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação,

o

I – representações ﬁscais para ﬁns penais;
II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública;
III – parcelamento ou moratória.
Consoante analisado, as autoridades ﬁscais, no exercício de suas elevadas atribuições, têm acesso a informações privilegiadas sobre a situação econômica ou ﬁnanceira do sujeito passivo e sobre a natureza e o estado de
seus negócios ou atividades.
A contrapartida ao conhecimento das informações é o
dever de mantê-las em sigilo, sob pena de responsabilização administrativa, cível e criminal. (grifos da IT)
Porém, mais do que um dever do agente, o sigilo ﬁscal
encerra uma garantia constitucional, sobre a qual se perderá totalmente o controle e o respeito, se se permitir
que terceiros, completamente estranhos à Administração, e movidos por interesses particulares, quase sempre econômicos, tenham acesso a esses dados.
Especiﬁcamente no que concerne às Declarações de
Operações Tributáveis (DOT’s), que constituem o cerne
da Orientação Técnica nº 01/1997 deste Tribunal, temos
a acrescentar:
www.tce.es.gov.br

Consoante o artigo 155, inciso II, da Carta Magna, cabe
aos Estados e ao Distrito Federal a instituição do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.
Conquanto detenha a titularidade sobre o referido tributo, em razão do modelo constitucional adotado em nosso ordenamento, parte da receita do ICMS auferida pelo Estado deve ser destinada aos Municípios, nos termos
do artigo 158, inciso IV, abaixo transcrito:
Art. 158. Pertencem aos Municípios:
(...)
IV – vinte e cinco por cento do produto da arrecadação
do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
É a chamada repartição tributária, pela qual os entes federados “maiores” entregam parcela da receita arrecadada aos entes “menores”, no intuito de tornar realizável
a autonomia ﬁnanceira apregoada constitucionalmente
e essencial ao Federalismo.
Esclarece Ricardo Alexandre sobre a matéria que:
Para atingir a autonomia ﬁnanceira necessária à efetividade do poder de auto-organização e normatização, autogoverno e autoadministração, o legislador constituinte brasileiro se utilizou de duas técnicas de repartição de
renda: a atribuição de competência tributária própria
(discriminação por fonte) e a participação dos entes menores na receita arrecadada pelos entes maiores (discriminação por produto).
No caso do ICMS, a apuração desse quantum devido aos
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Municípios, cujo cálculo compõe o chamado Índice de
Participação Municipal (IPM), se dá segundo os critérios
deﬁnidos, de forma geral, nos artigos 158, parágrafo único, incisos I e II, e 161, da CF/88, in verbis:
Art. 158. (...)
(...)
Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos
Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas
conforme os seguintes critérios:
I – três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus
territórios;
II – até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.
.....................................................
Art. 161. Cabe à lei complementar:
I – deﬁnir valor adicionado para ﬁns do disposto no art.
158, parágrafo único, I;
A Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, alterada pelas Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e nº 157, de 29 de dezembro de 2016,
que deﬁne os critérios e prazos de crédito das parcelas
do produto da arrecadação de impostos de competência
dos Estados e de transferências por estes recebidos, pertencentes aos Municípios, estatui, em seu artigo 3º, que:
Art. 3º. (...)
(...)
§ 1º. O valor adicionado corresponderá, para cada Município:
I – ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor

das prestações de serviços, no seu território, deduzido
do valor das mercadorias entradas, em cada ano civil;
II – nas hipóteses de tributação simpliﬁcada a que se refere o parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal, e, em outras situações, em que se dispensem os controles de entrada, considerar-se-á como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta.
§ 1o-A. Na hipótese de pessoa jurídica promover saídas
de mercadorias por estabelecimento diverso daquele no
qual as transações comerciais são realizadas, excluídas
as transações comerciais não presenciais, o valor adicionado deverá ser computado em favor do Município onde ocorreu a transação comercial, desde que ambos os
estabelecimentos estejam localizados no mesmo Estado
ou no Distrito Federal.
§ 1o-B. No caso do disposto no § 1o-A deste artigo, deverá constar no documento ﬁscal correspondente a identiﬁcação do estabelecimento no qual a transação comercial foi realizada.
§ 2º Para efeito de cálculo do valor adicionado serão
computadas:

devendo este índice ser aplicado para a entrega das parcelas dos Municípios a partir do primeiro dia do ano imediatamente seguinte ao da apuração.
§ 4º O índice referido no parágrafo anterior corresponderá à média dos índices apurados nos dois anos civis
imediatamente anteriores ao da apuração.
§ 5º Os Prefeitos Municipais, as associações de Municípios e seus representantes terão livre acesso às informações e documentos utilizados pelos Estados no cálculo
do valor adicionado, sendo vedado, a estes, omitir quaisquer dados ou critérios, ou diﬁcultar ou impedir aqueles
no acompanhamento dos cálculos.
§ 6º Para efeito de entrega das parcelas de um determinado ano, o Estado fará publicar, no seu órgão oﬁcial, até
o dia 30 de junho do ano da apuração, o valor adicionado em cada Município, além dos índices percentuais referidos nos §§ 3º e 4º deste artigo.
§ 7º Os Prefeitos Municipais e as associações de Municípios, ou seus representantes, poderão impugnar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da sua publicação, os dados e os índices de que trata o parágrafo anterior, sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis.

I - as operações e prestações que constituam fato gerador do imposto, mesmo quando o pagamento for antecipado ou diferido, ou quando o crédito tributário for diferido, reduzido ou excluído em virtude de isenção ou outros benefícios, incentivos ou favores ﬁscais;

§ 8º No prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da
data da primeira publicação, os Estados deverão julgar e
publicar as impugnações mencionadas no parágrafo anterior, bem como os índices deﬁnidos de cada Município.

II - as operações imunes do imposto, conforme as alíneas
a e b do inciso X do § 2º do art. 155, e a alínea d do inciso VI do art. 150, da Constituição Federal.

No Estado do Espírito Santo, a matéria vem disciplinada
na Lei nº 4.288, de 29 de novembro de 1989, com as alterações promovidas pelas Leis nºs 4.495/90, 5.344/96,
5.399/97 e 8.099/2005, da seguinte forma:

§ 3º O Estado apurará a relação percentual entre o valor
adicionado em cada Município e o valor total do Estado,
www.tce.es.gov.br

(...)

Art. 1º - o índice de participação de cada Município na
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parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do produto da
arrecadação do imposto do Estado, sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS reservado aos Municípios,
consoante o estabelecimento no inciso IV do art. 158 da
Constituição Federal, será obtido na forma prevista nos
incisos I e II do parágrafo único do referido artigo, obedecidos os seguintes critérios:
I – três quartos, com base na relação percentual, entre
o valor adicionado nas apurações relativas à circulação
de mercadorias e nas prestações de serviços realizados
em cada Município e o valor total adicionado no Estado,
apurados segundo o disposto na Lei Complementar Federal nº 63, de 12 de janeiro de 1990;
II – um quarto, com base na relação percentual entre:
a) a área do Município e do Estado, em quilômetros quadrados, no último dia do ano civil a que se refere a apuração, informadas pelo Instituto de Defesa Agropecuária
e Florestal do Espírito Santo - IDAF, vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca - SEAG, com peso de 4,9 (quatro vírgula nove);
b) o número de propriedades rurais cadastradas no Município e o das cadastradas no Estado no último dia do
ano civil a que se refere à apuração informada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA,
com peso 6,8 (seis vírgula oito);
c) a participação de cada Município na comercialização
de produtos agrícolas e hortigranjeiros e o somatório
dessa participação, com base no biênio imediatamente
anterior ao ano da apuração, informados pela Gerência
de Arrecadação e Informática - GEARI, da Secretaria de

Estado da Fazenda - SEFAZ, com peso 5,8 (cinco vírgula oito);

Oﬁcial, com base no primeiro semestre do ano em curso da apuração.

d) Divisão proporcional em relação ao Valor Adicionado
Fiscal (VAF) deﬁnitivo publicado no Diário Oﬁcial, com
peso 07 (sete), na seguinte forma:

O cálculo do IPM, portanto, envolve a apuração de vários
indicadores, sendo o mais relevante o Valor Adicionado
Fiscal, que representa 75% da composição desse índice.

1 - Meio por cento dividido igualitariamente entre os 10
(dez) maiores classiﬁcados pelo Valor Adicional Fiscal
(VAF) que estejam enquadrados na condição de gestão
mais avançada do Sistema Municipal de Saúde, de acordo com a norma operacional básica do Sistema Único de
Saúde - SUS, vigente no período de apuração, informada
pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA, com base no
primeiro semestre do ano em curso da apuração.

Entram no cômputo do VAF o percentual de 32% da receita bruta das empresas optantes pelo Simples Nacional, bem como o Valor Adicionado das demais empresas
contribuintes, apurado a partir das informações constantes da Declaração de Operações Tributáveis – DOT.

2 - Seis e meio por cento divididos entre os demais Municípios, conforme os seguintes critérios:
2.1 - Dois e meio por cento igualitariamente entre os
Municípios que estejam enquadrados na condição de
gestão mais avançada do Sistema Municipal de Saúde,
de acordo com a norma operacional básica do SUS, vigente no período da apuração, informada pela Secretaria de Estado da Saúde, com base no primeiro semestre
do ano em curso da apuração;
2.2 - Três por cento com base na relação percentual entre o gasto com saúde pública e saneamento básico no
gasto total do Município, e o somatório dessa participação com base no balanço do Município referente ao último exercício ﬁnanceiro, informado pelo Tribunal de Contas do Estado;
2.3 - Um por cento igualitariamente entre os Municípios
participantes do consórcio para prestação de serviços de
saúde, referendados pela Comissão Intergestora Bipartite do Estado e publicados através de resolução no Diário
www.tce.es.gov.br

O Valor Adicionado, sob o ponto de vista econômico, representa a riqueza gerada por uma empresa, a partir da
diferença entre as entradas e saídas de mercadorias e
serviços, em cada ano civil.
Tal movimentação é registrada na Declaração de Operações Tributáveis – DOT, que constitui documento de informação econômico-ﬁscal, de apresentação obrigatória pelos estabelecimentos inscritos no cadastro de contribuintes do ICMS, que não sejam optantes pelo Simples Nacional, indicando os totais de entradas e saídas
de mercadorias e serviços por exercício, e o valor adicionado, com vistas à deﬁnição, juntamente com os demais
indicadores já referidos, do IPM relativo àquele imposto.
Nos termos do artigo 762 do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação no Estado
do Espírito Santo (Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro
de 2002, com as alterações posteriores), “os estabelecimentos inscritos no cadastro de contribuintes do imposto ﬁcam obrigados a entregar a Declaração de Operações
Tributáveis – DOT –, até o último dia do mês de maio do
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ano subsequente”.
E acrescenta, ainda, o artigo 763, caput, e § 1º, da mesma norma que:
Art. 763. As informações sobre as operações e prestações deverão compreender o período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de cada ano.
§ 1º. A DOT deverá ser entregue pelo contabilista responsável pela escrituração ﬁscal do estabelecimento e
é devida, mesmo nos períodos de apuração em que não
tenham sido realizadas quaisquer operações ou prestações.
Sendo o ICMS um imposto de competência do Estado,
sua ﬁscalização cabe à Secretaria Estadual da Fazenda
(SEFAZ-ES), cujas atribuições estão descritas no artigo 1º,
da Lei Complementar nº 225, de 08 de janeiro de 2002,
in verbis:
Art. 1º. A Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, de
natureza instrumental, é o órgão central do sistema fazendário, em seus aspectos ﬁnanceiro, contábil e tributário, e tem como âmbito de ação a avaliação permanente da economia do Estado visando a formulação e execução das políticas econômica, tributária, ﬁscal, ﬁnanceira e contábil do Estado; a arrecadação dos tributos e o
controle dos créditos tributários; a inscrição e controle da dívida ativa e a promoção de sua cobrança através
do órgão estadual competente; a orientação aos contribuintes nas suas relações com o Estado; a promoção de
programas de conscientização do cidadão do papel social dos tributos; a contabilidade geral e a administração
ﬁnanceira relativamente às Secretarias de Estado, órgãos
de mesmo nível hierárquico e às entidades autárquicas,
nos limites de sua competência; a auditoria ﬁnanceira-

-contábil; a análise da conveniência da criação e extinção
dos fundos especiais; a defesa dos capitais do Estado e
a custódia das ações e títulos de propriedade e posse do
Governo; a execução do Orçamento Geral do Estado pelo desembolso programado dos recursos ﬁnanceiros alocados aos órgãos governamentais, divulgação de atos de
interesse do Estado; o controle de investimentos, da dívida pública e da capacidade de endividamento e o controle e a orientação aos órgãos e entidades vinculados à
Pasta na forma da legislação em vigor. (grifamos)
No mesmo sentido, preceituam os artigos 799 a 803 do
RICMS (Decreto nº 1.090-R/2002):
Art. 799. A ﬁscalização do imposto compete, privativamente, aos Agentes de Tributos Estaduais que, no exercício de suas atribuições, deverão exibir, ao sujeito passivo, documento de identidade funcional fornecido pela SEFAZ.
Parágrafo único. A SEFAZ e seus Agentes de Tributos Estaduais, dentro de sua área de competência e jurisdição,
terão precedência sobre os demais setores da Administração Pública.
Art. 800. A ﬁscalização será exercida sobre todas as pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, que estiverem obrigadas ao cumprimento de disposições da legislação de regência do imposto e sobre as que gozarem
de imunidade ou de isenção.
§ 1.º As pessoas referidas neste artigo exibirão e entregarão aos agentes ﬁscalizadores, sempre que exigidos,
os produtos, os livros das escritas, ﬁscal e geral, e todos
os documentos, em uso ou já arquivados, que forem julgados necessários à ﬁscalização, e lhes franquearão os
seus estabelecimentos, depósitos, dependências e mówww.tce.es.gov.br

veis, a qualquer hora do dia ou da noite, se à noite estiverem funcionando.
§ 2.º A entrada dos agentes ﬁscalizadores nos estabelecimentos a que se refere o § 1.º e o acesso às suas dependências internas não estarão sujeitos a formalidade diversa da pura, simples e imediata identiﬁcação do agente, pela apresentação de sua identidade funcional aos
encarregados diretos e presentes ao local de entrada.
Art. 801. O contribuinte entregará ao Fisco, quando exigidos, no prazo de três dias úteis, contados da data da
exigência, livros, documentos, arquivos, papéis e efeitos
comerciais e ﬁscais.
Art. 802. Dos exames da escrita e das diligências a que
procederem, os agentes ﬁscalizadores lavrarão, além do
auto de infração e da notiﬁcação de débito, se couber,
termo circunstanciado, em que consignarão, inclusive, o
período ﬁscalizado, os livros e os documentos examinados e quaisquer outras informações de interesse da ﬁscalização.
Art. 803. Quando vítima de embaraço ou desacato no
exercício de suas funções, ou quando seja necessária a
efetivação de medida acautelatória de interesse do Fisco, ainda que não se conﬁgure fato deﬁnido em lei como
crime de sonegação ﬁscal ou contra a ordem tributária,
os Agentes de Tributos Estaduais, diretamente ou por intermédio da repartição a que pertencerem, poderão requisitar o auxílio da força pública estadual.
Ademais, a Lei Complementar nº 737, de 27 de dezembro de 2013, alterada pela Lei Complementar nº 807, de
03 de setembro de 2015, que dispõe sobre a organização da carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual, assim estabelece:
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Art. 5º São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual, no exercício da sua competência, observado o disposto no artigo 6º:

nente do ICMS - COTEPE/ICMS; e

I - em caráter privativo:

II - em caráter não privativo:

a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e
o crédito decorrente de receita não tributária proveniente da exploração de recursos hídricos e minerais, inclusive petróleo e gás natural;

administrar o cadastro e a arrecadação das receitas estaduais;

b) ﬁscalizar o cumprimento das obrigações tributárias
e não tributárias;
c) elaborar parecer e proferir, na forma da legislação
aplicável:
1. decisão em processo administrativo-ﬁscal no julgamento de primeira instância; e
2. decisão em processos de restituição de tributos e de
reconhecimento de benefícios ﬁscais, observado o disposto no parágrafo único deste artigo;
d) orientar o sujeito passivo no tocante à aplicação da
legislação tributária e não tributária, por intermédio de
atos normativos e solução de consultas;
e) requisitar informações relacionadas a bens, direitos,
negócios ou atividades de pessoas e entidades legalmente obrigadas;
f) coordenar, orientar e controlar as atividades dos agentes arrecadadores de receita estadual;
g) atuar como perito em processo administrativo-ﬁscal e
como assistente técnico em perícia judicial relativa à receita estadual tributária e não tributária;
h) executar atividades de inteligência ﬁscal;
i) representar a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
em atividades no âmbito da Comissão Técnica Perma-

j) exercer o controle interno e auditar as atividades de
tributação, arrecadação e ﬁscalização;

b) administrar as atividades de tecnologia da informação
em todas as suas áreas de atuação, inclusive as relativas
ao desenvolvimento de sistemas, infraestrutura e operações, comunicação, prospecção tecnológica, gestão de
projetos, bem como, segurança da informação;

sição, por órgãos da administração direta, autárquica ou
fundacional deste Estado.
Art. 6º Compete ao Auditor Fiscal da Receita Estadual:
I - Nível AFRE, as atribuições previstas no artigo 5º, I, “a”
a “f” e II;
II - Nível AFRE-I, as atribuições previstas no artigo 5.º, I,
“a” a “h” e II;
III - Nível AFRE-II, as atribuições previstas no artigo 5º, I,
“a” a “i” e II; e
IV - Nível AFRE-III, as atribuições previstas no artigo 5º,
I, “a” a “j” e II.

c) planejar, elaborar, executar e administrar projetos no
âmbito da Administração Tributária;

Art. 7º A Carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual
inicia-se no nível AFRE seguindo até o nível AFRE-III.

d) realizar estudos e desenvolver projetos de pesquisas;

Em razão da repercussão que uma eﬁciente arrecadação
do ICMS causa na “saúde” ﬁnanceira dos Municípios,
permite a Carta Constitucional que os referidos entes
públicos acompanhem o cálculo realizado pelos agentes
ﬁscalizadores estaduais para a deﬁnição do IPM, senão
vejamos:

e) analisar o comportamento das receitas tributárias e
não tributárias, objetivando subsidiar as ações ﬁscais;
f) elaborar e proferir, na forma da legislação aplicável,
decisão em processo administrativo-ﬁscal no julgamento
de segunda instância;
g) assessorar o Secretário de Estado da Fazenda e o Subsecretário de Estado da Receita;

Art. 161. Cabe à lei complementar:

h) elaborar textos de atos normativos relativos à receita
estadual tributária e não tributária; e

III – dispor sobre o acompanhamento, pelos beneﬁciários, do cálculo das quotas e da liberação das participações previstas nos arts. 157, 158 e 159.

i) as demais atividades inerentes à competência da Subsecretaria de Estado da Receita.
Parágrafo único. O disposto no inciso I, “c”, 2, deste artigo, na parte que se refere a processos de restituição
de tributos, não se aplica às taxas cobradas em razão do
exercício regular do poder de polícia ou pela utilização
efetiva ou potencial de serviços públicos especíﬁcos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua dispowww.tce.es.gov.br

(...)

Nesse sentido, preceitua também o artigo 6º, da Lei
Complementar nº 63/90:
Art. 6º Os Municípios poderão veriﬁcar os documentos
ﬁscais que, nos termos da lei federal ou estadual, devam
acompanhar as mercadorias, em operações de que participem produtores, indústrias e comerciantes estabelecidos em seus territórios; apurada qualquer irregularidaSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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de, os agentes municipais deverão comunicá-la à repartição estadual incumbida do cálculo do índice de que tratam os §§ 3º e 4º do art. 3º desta Lei Complementar, assim como à autoridade competente.
§ 1º Sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
a que estiverem sujeitos por lei federal ou estadual, os
produtores serão obrigados, quando solicitados, a informar, às autoridades municipais, o valor e o destino das
mercadorias que tiverem produzido.
§ 2º Fica vedado aos Municípios apreender mercadorias
ou documentos, impor penalidade ou cobrar quaisquer
taxas ou emolumentos em razão da veriﬁcação de que
trata este artigo.
§ 3º Sempre que solicitado pelos Municípios, ﬁcam os
Estados obrigados a autorizá-lo a promover a veriﬁcação
de que tratam o caput e o § 1º deste artigo, em estabelecimentos situados fora de seus territórios.
§ 4º O disposto no parágrafo anterior não prejudica a celebração, entre os Estados e seus Municípios e entre estes, de convênios para assistência mútua na ﬁscalização
dos tributos e permuta de informações. (grifos da IT)
Note-se que a revisão das DOT´s pelos Municípios constitui atividade de auxílio àquela incumbida, precipuamente, aos Estados. Dessa forma, se por estes, que detêm
a verdadeira titularidade sobre ela, deve ser realizada
por servidores ocupantes de cargos efetivos organizados
em carreira, com mais razão ainda tem que ser levada a
efeito nos Municípios por agentes integrantes do quadro
permanente da Administração Municipal, que a farão de
forma complementar.
Até porque esse trabalho acarreta a provocação do órgão ﬁscalizador estadual sobre algum equívoco ou lapso

na sua função primária de ﬁscalizar o tributo. E permitir
que o particular, alheio às responsabilidades próprias do
exercício da função pública e sem nenhum comprometimento com o interesse da sociedade, realize esse serviço, pretendendo conduzir o modus operandi de outro
ente da Federação, é arruinar de vez o sistema organizacional previsto na Carta Constitucional.

A partir da publicação do IPM provisório para 2012, o
acompanhamento da apuração do IPM ﬁcará mais fácil
para as 78 prefeituras do Espírito Santo. A Sefaz passa a
disponibilizar em seu site - www.sefaz.es.gov.br - as informações relativas ao cálculo do índice - a consulta deve ser feita na área Arrecadação.

Por todo o exposto, não encontra amparo legal o cometimento da função de revisar as DOT´s a terceiros, não
ocupantes de cargos efetivos na Administração Municipal.

A novidade se torna possível graças ao esforço concentrado da Área de Apuração de IPM da Gerência de Arrecadação e Cadastro e dos desenvolvedores de sistemas
da Gerência de Tecnologia da Informação da Sefaz. No site, as prefeituras poderão acessar os relatórios relativos
ao IPM que antes eram impressos e retirados no prédio
central da Fazenda, em Vitória.

Apenas para reforçar o entendimento já construído, reproduzimos a Súmula nº 13 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que, cuidando do tema, assim estatuiu:
SÚMULA Nº 13 - Não é lícita a contratação pelas Prefeituras Municipais de terceiros, sejam pessoas físicas ou
jurídicas, para Revisão das Declarações para o Índice de
Participação dos Municípios - DIPAMS, a qual deve ser
feita por servidores públicos locais, valendo-se do auxílio
da Secretaria Estadual da Fazenda.
Ressalte-se, por ﬁm, que a função de revisar as DOT´s
não requer conhecimentos especializados a ponto de
não poder ser realizada por servidores, se não capacitados em razão da própria seleção pública, capacitados
posteriormente por meio de cursos e orientação.
Merece menção, aqui, que a SEFAZ-ES disponibiliza, em
seu site, amplo acesso às normas e informações relativas
ao cálculo do IPM, além de mecanismos de consulta e saneamento de dúvidas, à disposição dos Municípios, conforme notícia a seguir reproduzida:
Acompanhamento mais fácil
www.tce.es.gov.br

(...)

Esses relatórios têm grande importância para as prefeituras na avaliação de seus índices e, caso necessário, serão utilizados na solicitação de revisão à Sefaz.
Na internet, também passarão a ser disponibilizadas informações sobre os recursos municipais, valor adicionado ﬁscal (VAF) referente a ação ﬁscal e operações de
transporte prestadas por transportadores autônomos e
empresas transportadoras de outros Estados, bem como
relação de empresas usuárias de Nota Fiscal Eletrônica
(NF-e) cujas operações de aquisição de produção rural
são inseridas pela Sefaz no Sistema e Controle das Operações de Produtor Rural (Sicop) para compor o VAF agrícola dos municípios.
A disponibilização das informações na internet vem
acompanhada de toda a legislação federal e estadual
pertinente ao IPM, com ênfase à Portaria 11-R, publicada no Diário Oﬁcial no dia 19 de agosto deste ano. A
portaria deﬁne as normas para apuração do IPM, assim
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como as regras para preenchimento e transmissão da
Declaração de Operações Tributáveis (DOT) e para operacionalização do Sistema de Controle das Operações de
Produtor Rural (Sicop).
(...) “O que mudou é que agora elas estão disponíveis
para consulta no site da Sefaz. Dessa forma, o acesso ﬁca mais fácil e ágil para os servidores das Secretarias de
Finanças dos municípios e o processo ﬁca mais claro às
prefeituras”.
No dia 4 de julho, a novidade foi apresentada a secretários de Finanças e técnicos das prefeituras municipais,
em evento realizado pela Sefaz no auditório do Banestes. Na ocasião, eles puderam tirar dúvidas a respeito da
apuração do IPM e sugerir modiﬁcações na portaria.
Além de todo esse aparato, vários eventos de capacitação e orientação sobre o tema vêm sendo realizados pela SEFAZ-ES, inclusive nas dependências desta Corte de
Contas, conforme se depreende das veiculações abaixo:
Fazenda orienta municípios a receber maior repasse de
ICMS
20/08/2013- Palavras-chave: ipm; icms; receita estadual
Todos os anos, o Estado reparte entre os 78 municípios
capixabas 25% da arrecadação de ICMS, imposto que em
muitos casos representa a maior receita das prefeituras.
Tendo em vista a importância desse repasse, a Secretaria
de Estado da Fazenda (Sefaz) promove nesta quarta-feira
(21) um encontro com prefeitos e secretários de Finanças de todo o Estado, a ﬁm de orientá-los sobre como aumentar a participação na divisão do imposto.
O evento está marcado para as 14 horas no Tribunal de
Contas do Estado, na Enseada do Suá. (...) Foram convidados prefeitos e secretários dos 78 municípios.

(...) serão abordados assuntos como mecanismos para os
municípios aumentarem o Valor Adicionado Fiscal (VAF),
uma das bases para o cálculo da divisão do ICMS; como
é feita a conferência das Declarações de Operações Tributáveis (DOT); e o incentivo à apresentação correta da
documentação junto aos contribuintes e à formalização
das empresas. (http://internet.sefaz.es.gov.br/informacoes/noticias.php?id=1574)
.............................................................................
Receita Estadual faz palestras sobre IPM
15/04/2014- Palavras-chave: IPM; Receita Estadual
A Receita Estadual vem realizando uma série de palestras a ﬁm de orientar os municípios capixabas sobre como atuar junto aos contribuintes com vistas à apuração
do IPM. Nesta quarta-feira (16), auditores da Gerência
de Arrecadação e Cadastro (Gearc) da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) irão falar para representantes
de 14 municípios da Região Metropolitana e arredores a
partir das 8h30, no auditório da Subgerência Fiscal Metropolitana (Suﬁs-M), na Glória, em Vila Velha. Os encontros já foram realizados este mês em Colatina, Linhares
e Cachoeiro, abrangendo as cidades das regiões Noroeste, Nordeste e Sul.
O Estado divide com as 78 prefeituras um quarto do total
de ICMS arrecadado, conforme o Índice de Participação
dos Municípios (IPM). (...)
“É muito importante que as prefeituras enviem seus representantes. Nesses encontros, abordamos temas úteis
para o desenvolvimento de ações que irão favorecer o
alcance de um maior índice de participação, como os
mecanismos para veriﬁcação do Valor Adicionado Fiscal (VAF), como deve ser feita a conferência das Declawww.tce.es.gov.br

rações de Operações Tributáveis (DOTs) e o incentivo
à prestação correta da documentação junto aos contribuintes e a importância da formalização das empresas.
Essas palestras de orientação estão sendo realizadas
desde o ano passado e a intenção da Secretaria da Fazenda é que os municípios vejam resultados já na apuração deste ano, cujo índice será aplicado em 2015”.
(http://internet.sefaz.es.gov.br/informacoes/noticias.
php?id=1681)
Ademais, há uma Recomendação (nº 001/2013 - Procedimento Preparatório nº 024.12.13.127096-5) do Ministério Público Estadual, dirigida ao Município de Vitória,
e consubstanciada, inclusive, em manifestação técnica
desta Corte de Contas sobre o Município da Serra, entendendo pela ilegalidade da contratação de empresa terceirizada para revisar as DOT´s, senão vejamos:
CONSIDERANDO que os Municípios, ao exercerem seu
poder acompanhamento e ﬁscalização das receitas tributárias, deverão fazê-lo através de servidores públicos,
nos termos do artigo 6º da Lei Complementar Federal
nº 63/90;
CONSIDERANDO que a competência para proceder à revisão das Declarações de Operações Tributáveis (DOT´s)
é da autoridade administrativa, segundo artigo 149 do
CTN;
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Vitória/
ES publicou o edital de Tomada de Preços n. 01/2013, do
tipo Técnica e Preço, visando a “contratação de empresa
especializada em prestação de serviços de auditoria ﬁscal/tributária para análise das declarações de obrigações
tributárias (DOT´s), necessárias à apuração do índice de
participação do Município de Vitória/ES, no produto da
arrecadação do ICMS para o exercício de 2014, além da
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preparação das DOT´s dos contribuintes omissos e demais serviços pertinentes”;
(...)
CONSIDERANDO que o comando constitucional contido
no art. 37, inciso II, CF/88, somente permite à Administração Pública a terceirização lícita de atividades que não
envolvam serviços essenciais do Órgão ou Entidade, sendo ilícito qualquer outro tipo de terceirização que fuja ao
escopo desta prerrogativa;
CONSIDERANDO as orientações unânimes do TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO (Acórdão 71/2003 – Plenário),
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (Súmula nº 13) e do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO (item 5.2 do RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº RA-O 75/2012) sobre o tema;
(...)
RECOMENDA:
(...)
1 – a imediata atuação, dentro de suas esferas de competência, com vista a obstar/anular os efeitos do Edital
de Tomada de Preços n. 001/2013, em razão de fortíssimos indícios de sua ilegalidade.
No que concerne à economicidade, in abstrato, a alegação de que a contratação de empresas de consultoria/assessoria pelos Municípios no trabalho de revisar as DOT´s eleva a fatia daqueles no IPM não é suﬁciente para
justiﬁcar o cometimento dessa função, essencial e própria da Administração, ao particular, por todos os motivos já expostos.
A se pensar assim, justiﬁcar-se-ia a ingerência de particulares, contratados pelos entes federados beneﬁciários,

em todos os casos de repartição tributária, direta ou por
fundo participativo (IR, IPVA, IPI, etc.), com o pretexto de
elevar a arrecadação, o que não possui qualquer sintonia
com o ordenamento pátrio.
Aliás, o mesmo raciocínio pode ser aplicado em qualquer
caso de terceirização de atividades próprias de Estado e
ﬁnalísticas do ente: não se pode abrir mão das suas funções primordiais com a justiﬁcativa de que são melhor
exercidas pelo particular.
Basta imaginar a União contratando empresas privadas
para “revisar” as declarações de imposto de renda prestadas pelos contribuintes, com o objetivo de otimizar
a identiﬁcação de possíveis equívocos ou sonegação e,
com isso, aumentar a arrecadação, devassando a vida ﬁnanceira de todos os cidadãos. Ou, ainda, os Tribunais de
Contas “dividindo” a realização das suas auditorias com
a Deloitte ou a PricewaterhouseCoopers, por exemplo, a
ﬁm de ampliar o número de ﬁscalizados e, dessa forma,
ser mais eﬁciente. Tudo isso no lugar de incentivar e valorizar os seus próprios servidores e aparelhar melhor a
sua estrutura. Seria a derrocada de todos os princípios
constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente o da continuidade do serviço público.
Do exposto, temos a responder, quanto a item 1 deste
Incidente de Prejulgado, pela impossibilidade de contratação de assessorias/consultorias de empresa privada
para a recuperação administrativa ou judicial de créditos
tributários, por constituir terceirização de atividade típica e essencial da Administração Pública, a ser realizada
por servidores efetivos, aprovados no respectivo concurso público, e em atenção à garantia constitucional do sigilo ﬁscal. Nesse sentido, entendemos por prejudicado o
questionamento sobre a admissibilidade da contratação
www.tce.es.gov.br

direta por inexigibilidade de licitação.
Da mesma forma, em razão do posicionamento adotado
no item 1, resta prejudicado o quesito constante do item
2, qual seja, possibilidade de a Administração Pública ﬁrmar contrato de êxito para a recuperação de créditos e,
em caso positivo, admissibilidade da estipulação do pagamento em percentual da receita auferida, seja tributária ou não tributária.
No que concerne ao item 3, que trata da eﬁcácia geral
da Orientação Técnica nº 01/1997 e, sendo essa aplicável, da necessidade de atualização de seu conteúdo, temos a esclarecer:
A OT nº 01/97 foi elaborada pelo NOR (Núcleo de Orientação Técnica e Recursos), existente à época, cujas atribuições, atualmente, são exercidas por esta Secretaria.
O referido instrumento teve por objeto “o exame da
cláusula que diz respeito à remuneração, constante da
minuta do contrato de auditoria das DOT’s da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim”, e consistiu no
seguinte:
ORIENTAÇÃO TÉCNICA
Assunto: Análise sobre a cláusula “Remuneração” constante da minuta do contrato de auditoria das Declarações de Operações Tributárias – DOT’s – referente à
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.
Em cumprimento à determinação da Exma. Sra. Presidente desta Egrégia Corte de Contas, por força do que ﬁcou decidido em reunião realizada em 27/8/97, no Gabinete de Sua Excelência, estamos elaborando a presente
Orientação Técnica, cujo objeto versa sobre o exame da
cláusula que diz respeito à remuneração, constante da
minuta do contrato de auditoria das DOT’s da Prefeitura
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.
Com vistas a estabelecer critérios para a ﬁxação do índice de participação de cada município, preceitua o inciso I, parágrafo único, art. 158 da Constituição Federal
que, para tanto, três quartos, no mínimo na proporção
do valor adicionado nas operações relativas à circulação
de mercadorias; e um quarto, de acordo com critério estabelecido em lei estadual.
Objetivando colher informações para efetuar o referido cálculo, foram criadas as DOT’s – Declaração de Operações Tributárias. Estes documentos são enviados pelo Estado aos municípios para lá serem preenchidos pelos contribuintes. Após, são remetidos ao Órgão Estadual
competente, servindo de base para se calcular a parcela
referente a transferência de impostos (ICMS) do Estado
para o Município.
Tendo em vista a possibilidade de serem as DOT’s preenchidas de forma incorreta, as Prefeituras passaram a
contratar ﬁrmas de auditoria privada, para proceder a
revisão de tais documentos.
No caso da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, consta da cláusula segunda constante da minuta
do contrato, como critério de remuneração a “proporção
de 0,6% (seis décimos por cento) sobre os valorem que
forem apurados a maior no Valor Adicionado pela contratada” (item 2.1).
Reza ainda que “o valor a título da remuneração dos serviços (honorários) serão devidos se apurado aumento no
Valor Adicionado Deﬁnitivo em relação ao Valor Adicionado Provisório do Município em função exclusiva dos
trabalhos realizados” (item 2.2)
E o item 2.3 prescreve que “A remuneração será ﬁxada

sobre o incremento do valor adicionado apurado e não
estará vinculada à arrecadação do ICMS...”.
Conforme transcrição supra, o critério de remuneração
ali utilizado tem como base de cálculo apenas a diferença entre o valor adicionado provisório e o valor adicionado deﬁnitivo, sobre a qual (diferença) incidirá a cifra de
0,6% (seis décimos por cento).
Não há, na espécie, é importante ressaltar, incidência do
aludido percentual sobre a receita (ICMS) ou de sua incrementação.
Com efeito, o valor adicionado previsto no inciso I, Parágrafo único, art. 158 da Constituição Federal, utilizado como critério para cálculo do índice de participação
dos municípios, não se confunde com receita (ICMS, no
caso).
De acordo com o disposto no § 1º, art. 3º da Lei Complementar Federal 63/90, “o valor adicionado corresponderá, para cada município, ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no
seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil”.
Em outras palavras, podemos dizer que, basicamente,
o valor adicionado consiste no cálculo que é efetuado
tendo como elemento ou componente o valor das operações referentes às entradas e saídas de mercadorias,
bem como do valor das prestações de serviços, realizados por determinada empresa durante o ano civil.
Portanto, conforme posta a redação da referida cláusula, não há que se falar em vinculação de imposto (vedação do art. 167, inciso IV, Constituição Federal), quando
ﬁxa o critério de remuneração da pretensa contratada
com base na incidência de 0,6% (seis décimos por cento)
www.tce.es.gov.br

sobre a diferença entre o valor provisório e o deﬁnitivo.
Finalmente, quanto aos municípios que já celebraram
contratos em desacordo com o entendimento aqui esposado, sugerimos que se adote o mesmo critério de remuneração constante da minuta do contrato em exame, utilizando-se a mesma redação da cláusula segunda.
De plano, é preciso registrar que a OT nº 01/97 já conta com 20 anos da sua elaboração e, como se depreende do seu próprio conteúdo, não só foi deﬂagrada de
uma forma anômala em relação aos procedimentos desta Corte (a partir de uma “reunião” no Gabinete da Presidência), como se distanciou de todos os atos provenientes deste Tribunal, tanto à época, sob a vigência da Lei
Complementar 32/93, quanto atualmente.
Com efeito, prestar orientação técnica, em nenhum momento, seja em 1997 ou agora, em 2017, pode signiﬁcar
apreciar cláusula de um determinado contrato ﬁrmado
por um Município, a ﬁm de deﬁnir, por um instrumento
normativo do Tribunal, a sua legalidade. Isso se aproxima
da consultoria. Menos ainda se valer desse mesmo instrumento para determinar como deve ser a redação de
cláusula equivalente (no caso, sobre a remuneração) nos
contratos celebrados por outros Municípios.
Vale lembrar que a OT nº 01/97 foi tratada por esta Corte
com status de Consulta. De fato, nos termos da Decisão
TC 1932/97, adiante reproduzida, a aprovação da referida orientação técnica tornou sem efeito o Parecer/Consulta TC-049/97:
DECISÃO TC-Nº 1932/97
PROCESSO: TC-2658/97
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ASSUNTO: CONSULTA
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CONSULTA – PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA – TORNAR INSUBSISTENTE O PARECER/CONSULTA TC-049/97.
DECIDE O PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por unanimidade, em sua 65ª
sessão ordinária, tornar sem efeito o Parecer/Consulta
TC-049/97, tendo em vista a aprovação da Orientação
Técnica nº 01/97, que regulamenta a matéria.
Curioso é que o Parecer/Consulta TC-049/97 tinha por
ementa:
O empenho, que deve ser por estimativa, será feito no
exercício de 1997, correspondendo ao ano que irá ser celebrado o contrato, e desde que haja dotação orçamentária.
Preceituava a LC 32/93, em seu artigo 1º, inciso XVII, que
também competia ao Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo:
XVII - decidir sobre consulta que lhe seja formulada pelos titulares dos Três Poderes, ou por outras autoridades,
na forma estabelecida no Regimento Interno, a respeito
de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais
e regulamentares concernentes a matéria de sua competência, sendo a resposta à consulta de caráter normativo, e constituindo prejulgamento da tese, mas não
do fato ou caso concreto;
Ora, responder a dúvida sobre a aplicação de dispositivo
legal ou regulamentar não é o mesmo que analisar cláusula contratual por instrumento de caráter normativo. Se
assim o fosse, o Tribunal desvirtuaria completamente a
sua missão de órgão ﬁscalizador de controle externo.
Ademais, como já dito antes, a matéria relativa à contratação de empresa privada para a realização de revisão
das Declarações de Operações Tributáveis – DOT´s é ob-

jeto de Consulta formulada a esta Corte pelo Município
de Cariacica no TC 4007/2013, que, submetida a esta Secretaria, foi assim concluída:
Por todo o exposto, opina-se, no mérito, pela impossibilidade de contratação, pelos Municípios, de consultoria/
assessoria de empresa para realizar o serviço de revisão,
ou qualquer outro desdobramento da atividade tributária, relativo às Declarações de Operações Tributáveis –
DOT´s, por constituir terceirização de atividade típica e
essencial da Administração Pública, a ser realizada por
servidores efetivos, aprovados no respectivo concurso
público, e em atenção à garantia constitucional do sigilo ﬁscal.
A referida Consulta, cuja manifestação desta Secretaria
se deu em 2014, ainda não foi apreciada pelo Plenário
deste Tribunal, embora já tenha Parecer do Ministério
Público de Contas. Vale ressaltar que, dada a identidade
com o tema proposto neste Incidente de Prejulgado, foram aqui reproduzidos os argumentos despendidos naquele processo.
Assim, entendemos ser a apreciação da presente peça
uma oportunidade para que o Tribunal possa reexaminar a matéria e se valer, nas decisões que porventura venha a tomar nos diversos processos a ela relacionados,
de um instrumento muito mais atualizado e condizente
com os procedimentos desta Corte.
Do exposto, concluímos, quanto ao item 3, pela inviabilidade de aplicação da Orientação Técnica nº 01/1997,
por carecer de validade jurídica, bem como pela possibilidade de reexame do tema no Incidente de Prejulgado em apreço.
3 DISPOSITIVO

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação
da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Heron
Carlos Gomes de Oliveira, VOTO:
Quanto a item 1, pela impossibilidade de contratação de
assessorias/consultorias de empresa privada para a recuperação administrativa ou judicial de créditos tributários, por constituir terceirização de atividade típica e essencial da Administração Pública, a ser realizada por servidores efetivos, aprovados no respectivo concurso público, e em atenção à garantia constitucional do sigilo ﬁscal. Desta feita, entendemos por prejudicado o questionamento sobre a admissibilidade da contratação direta
por inexigibilidade de licitação;
Em razão do posicionamento adotado no item 1, por restar prejudicado o quesito constante do item 2, qual seja, possibilidade de a Administração Pública ﬁrmar contrato de êxito para a recuperação de créditos e, em caso positivo, admissibilidade da estipulação do pagamento em percentual da receita auferida, seja tributária ou
não tributária;
No que concerne ao item 3, que trata da eﬁcácia geral
da Orientação Técnica nº 01/1997, pela inviabilidade de
aplicação da Orientação Técnica nº 01/1997, por carecer
de validade jurídica, bem como pela possibilidade de reexame do tema no Incidente de Prejulgado em apreço.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Incidente de Prejulgado,
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suscitado pelo Conselheiro Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, nos autos do Processo TC nº 7156/2012, que se originou de Representação
em face da Prefeitura Municipal de Marataízes, objetivando apurar supostas ilegalidades, decorrentes de contratação de assessorias/consultorias para recuperação
de créditos por meio de inexigibilidade de licitação, com
cláusula contratual estipulando o pagamento por êxito.
Encaminhado os autos ao Ministério Público de Contas para análise dos pressupostos de admissibilidade
do prejulgado, o Parquet de Contas emitiu o Parecer nº
1544/2017-4, consignando a relevância da matéria de direito, sua aplicabilidade de forma geral e a legitimidade
da parte proponente, opinando pelo conhecimento do
Incidente de Prejulgado.
Consta dos autos, que a aplicabilidade do feito foi levado
ao Plenário que, por meio da Decisão TC nº 2144/2016,
nos termos do artigo 350 do RITCEEES, admitiu o incidente de prejulgado, passando-o a processar pela forma
regimental.

dade jurídica.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas que, nos termos do Parecer nº 01544/2017-4, da lavra do Procurador, Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, anuiu aos argumentos fáticos
e jurídicos apresentados pela área técnica, opinando no
mesmo sentido.
Submetidos os autos ao Conselheiro Relator Dr. Sebastião Carlos Ranna de Macedo, este proferiu o Voto
03437/2017-5, por meio do qual acompanhou in totum
o posicionamento técnico e ministerial.
Na sequência dos atos e fatos, após pedido de vistas, vieram os autos a este Magistrado de Contas para melhor
se inteirar dos termos do voto prolatado pelo Eminente
Conselheiro Relator, a ﬁm de formar convicção, com vistas à deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de
Contas.
É o sucinto relatório.
V O T O DE V I S T A

Outrossim, consta dos autos o Ofício 04/2016 (ﬂs. 2028), proveninete do Fórum das Carreiras Típicas do Estado do Espírito Santo – FOCATES, em desagravo à terceirização de atividades típicas e próprias de servidores de
carreira pelo entes púlicos.

Tratam-se os presentes autos de Incidente de Prejulgado suscitado pelo Eminente Conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun no bojo do processo de representação TC 7156/2012, nos termos da Decisão Plenária TC
2144/2016 (ﬂ. 4-5), abordando as seguintes questões:

Ato contínuo, os autos foram encaminhados para o Núcleo de Jurisprudência e Súmula, e, após, para a devida
instrução técnica pela SecexRecursos que, por meio da
Instrução Técnica nº 00028/2017-1, manifestou-se pela
impossibilidade de contratação de assessorias/consultorias de empresa privada pela administração, não sendo
lícito a contratação por êxito, e, por ﬁm, negando eﬁcácia a Orientação Técnica nº 1/1997 por carecer de vali-

[...]
1) quanto a item 1, pela impossibilidade de contratação
de assessorias/consultorias de empresa privada para a
recuperação administrativa ou judicial de créditos tributários, por constituir terceirização de atividade típica e essencial da Administração Pública, a ser realizada
por servidores efetivos, aprovados no respectivo concurso público, e em atenção à garantia constitucional do
www.tce.es.gov.br

sigilo ﬁscal. Desta feita, entendemos por prejudicado o
questionamento sobre a admissibilidade da contratação
direta por inexigibilidade de licitação;
2) em razão do posicionamento adotado no item 1, por
restar prejudicado o quesito constante do item 2, qual
seja, possibilidade de a Administração Pública ﬁrmar
contrato de êxito para a recuperação de créditos e, em
caso positivo, admissibilidade da estipulação do pagamento em percentual da receita auferida, seja tributária ou não tributária;
3) no que concerne ao item 3, que trata da eﬁcácia geral da Orientação Técnica nº 01/1997 e, sendo essa aplicável, da necessidade de atualização de seu conteúdo,
pela inviabilidade de aplicação da Orientação Técnica
nº 01/1997, por carecer de validade jurídica, bem como
pela possibilidade de reexame do tema no Incidente de
Prejulgado em apreço. – (g. n.).
Assim, em razão da importância da matéria envolvida
nos presentes autos, foi solicitada vista para análise detalhada do mérito, na tentativa de contribuir para o debate do tema.
1.DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica, nos termos da Instrução Técnica nº 00004/2017-4, assim se manifestou, litteris:
[...]
CONCLUSÃO
Nesse sentido, concluímos:
1) quanto a item 1, pela impossibilidade de contratação de assessorias/consultorias de empresa privada para a recuperação administrativa ou judicial de créditos
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tributários, por constituir terceirização de atividade típica e essencial da Administração Pública, a ser realizada por servidores efetivos, aprovados no respectivo
concurso público, e em atenção à garantia constitucional do sigilo ﬁscal. Desta feita, entendemos por prejudicado o questionamento sobre a admissibilidade da
contratação direta por inexigibilidade de licitação;
2) em razão do posicionamento adotado no item 1, por
restar prejudicado o quesito constante do item 2, qual
seja, possibilidade de a Administração Pública ﬁrmar
contrato de êxito para a recuperação de créditos e, em
caso positivo, admissibilidade da estipulação do pagamento em percentual da receita auferida, seja tributária ou não tributária;
3) no que concerne ao item 3, que trata da eﬁcácia geral da Orientação Técnica nº 01/1997 e, sendo essa
aplicável, da necessidade de atualização de seu conteúdo, pela inviabilidade de aplicação da Orientação
Técnica nº 01/1997, por carecer de validade jurídica,
bem como pela possibilidade de reexame do tema no
Incidente de Prejulgado em apreço. – (g. n.).
Outrossim, o Eminente Relator, Conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, acompanhou in totum a sugestão técnica, encampando as razões de fato e de direito apresentadas pelo corpo instrutivo, conforme se
destaca do Voto do Relator 03437/2017-5, verbis:
[...]
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas

Heron Carlos Gomes de Oliveira, VOTO:
3.1.1 Quanto a item 1, pela impossibilidade de contratação de assessorias/consultorias de empresa privada
para a recuperação administrativa ou judicial de créditos tributários, por constituir terceirização de atividade
típica e essencial da Administração Pública, a ser realizada por servidores efetivos, aprovados no respectivo
concurso público, e em atenção à garantia constitucional do sigilo ﬁscal. Desta feita, entendemos por prejudicado o questionamento sobre a admissibilidade da contratação direta por inexigibilidade de licitação;
3.2.2 Em razão do posicionamento adotado no item 1,
por restar prejudicado o quesito constante do item 2,
qual seja, possibilidade de a Administração Pública ﬁrmar contrato de êxito para a recuperação de créditos e,
em caso positivo, admissibilidade da estipulação do pagamento em percentual da receita auferida, seja tributária ou não tributária;
3.2.3 No que concerne ao item 3, que trata da eﬁcácia
geral da Orientação Técnica nº 01/1997, pela inviabilidade de aplicação da Orientação Técnica nº 01/1997,
por carecer de validade jurídica, bem como pela possibilidade de reexame do tema no Incidente de Prejulgado em apreço. – (g. n.).
Vale ressaltar que o incidente de prejulgado, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Contas, está previsto no
art. 174, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012,
verbis:
[...]
Art. 174. Por iniciativa de Conselheiro, Auditor ou Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas, poderá o Plenário, mediante decisão normawww.tce.es.gov.br

tiva, pronunciar-se sobre a interpretação de qualquer
norma jurídica ou procedimento da administração,
reconhecida a relevância da matéria de direito e sua
aplicabilidade de forma geral, observada a forma estabelecida no Regimento Interno.
Parágrafo único. Não poderá atuar como Relator o
Conselheiro ou Auditor que suscitar a matéria. - (g. n).
Veriﬁca-se, assim, que o Incidente de Prejulgado deve
obedecer a requisitos legais para sua correta admissibilidade, conforme os ditames da Lei Complementar nº
621/2012 e do Regimento Interno desta Corte de Contas, razão pela qual se faz necessário o exame dos pressupostos de admissibilidade para o processamento do
incidente em referência.
2.DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Constato que o Incidente de Prejulgado observa estritamente as normas referentes aos requisitos de admissibilidade para o seu devido processamento por esta Corte de Contas, vez que a sua proposição se deu por sujeito legítimo para tanto, tendo sido os autos submetidos
à audiência do Ministério Público de Contas, distribuído
a relator distinto do proponente, e, por ﬁm, tendo sido
admitido pelo Plenário desta Corte de Contas por meio
da Decisão Plenária TC 2144/2016 (ﬂs. 4-5), nos exatos
termos que deﬁnidos pelo Regimento Interno, conforme se destaca:
[...]
Art. 348. Reconhecida, preliminarmente, a relevância
da matéria de direito e sua aplicabilidade de forma geral, o Plenário poderá pronunciar-se sobre a interpretação de qualquer norma jurídica ou procedimento da
Administração.
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§ 1º Possuem legitimidade para propor o incidente de
prejulgado Conselheiro, Auditor ou Ministério Público
junto ao Tribunal.
§ 2º Os requisitos de admissibilidade do incidente de
prejulgado deverão ser submetidos à audiência do Ministério Público junto ao Tribunal, quando não for o
proponente.
Art. 349. Não poderá atuar como Relator o Conselheiro que propuser o incidente de prejulgado, sendo sorteado, imediatamente após a proposição, outro Conselheiro para relatar a matéria.
Art. 350. Uma vez admitido pelo Plenário, o incidente
de prejulgado será processado em autos apartados e
encaminhado ao Relator, que poderá determinar a remessa do processo ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula para os ﬁns do disposto no art. 445, inciso III, deste Regimento, e, após, à unidade técnica competente
para manifestação, no prazo de quinze dias. (Redação
dada pela Emenda Regimental nº 003, de 7.10.2014).
– (g. n.).
Da análise do feito, veriﬁco o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, na forma do artigo 348, do Regimento Interno - Resolução TC nº 261/2013, motivo
pelo qual voto pelo conhecimento do presente Incidente de Prejulgado.
Assim sendo, superada a fase da admissibilidade, passo
então a análise do mérito recursal.
3. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DO MÉRITO:
O presente Incidente de Prejulgado foi suscitado nos
autos do Processo TC nº 7156/2012, de relatoria do
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, o
qual discutia sobre a legalidade de contrato de risco

para a recuperação de créditos, de pagamento ﬁxado
em percentual do incremento da receita pelos serviços
prestados, da terceirização da atividade tributária e da
contratação direta por inexigibilidade de licitação.
Considerando que o presente Incidente de Prejulgado
foi formulado com intuito de deﬁnir o sentido e alcance de determinada norma jurídica ou procedimento administrativo de aplicabilidade geral e abstrata, apresentando natureza jurídica de normativo vinculante, a ser
aplicada em situações semelhantes, o enfrentamento
do mérito seguirá a estrutura conforme os questionamentos presentes na Decisão – Plenário 02144/2016-7.
3.1. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA
OU CONSULTORIAS PARA A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E, EM CASO POSITIVO, ADMISSIBILIDADE DA CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
A área técnica, examinando a matéria quanto ao primeiro questionamento realizado nos presentes autos,
entendeu que a competência tributária possui deﬁnição e limites traçados pela própria Constituição Federal, citando passagem da obra do professor Eduardo Sabbag (2013, p. 389), verbis:
[...]
A competência tributária é indelegável, intransferível,
inalterável e irrenunciável, uma vez que admitir a delegação de competência para instituir um tributo é admitir que seja a Constituição alterada por norma infraconstitucional.
(...)
A competência tributária é política e indelegável (art.
7º, caput, CTN), não se confundindo com a capacidawww.tce.es.gov.br

de tributária ativa, que é “administrativa e delegável”.
– (g. n.).
Nesse sentido, estabeleceu uma diferenciação entre a
competência tributária e a capacidade tributária ativa,
aﬁrmando que a primeira é indelegável ao passo que
a segunda é passível de delegação, porém, por envolver funções de arrecadar e ﬁscalizar tributos, essa delegação deve ﬁcar adstrita à pessoa jurídica de direito
público, submetida às normas e princípios do Direito
Administrativo e norteada pelo interesse público, não
sendo possível a sua delegação a particulares.
Alega, ainda, que a atividade tributária deve ser entendida como um serviço típico e essencial da Administração Pública, ensejando funções próprias de Estado, devendo ser exercida por servidores efetivos, aprovados
no respectivo concurso público, nos termos do artigo
37, inciso II, da Constituição Federal.
Ademais, a atribuição de atividade tributária a particulares, além de transferir competência típica do Estado
para agentes em desacordo com a norma constitucional
que determina o ingresso via concurso público, atenta, ainda, contra a garantia constitucional do sigilo ﬁscal
(artigo 198 do CTN), vez que o manejo de documentos
ﬁscais deve ﬁcar a cargo de servidores da própria Administração Pública.
Segundo destaca o corpo instrutivo, o artigo 155, inciso
II, da Constituição Federal, atribuiu aos Estados e Distrito Federal a competência tributária para instituir o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS,
sendo pertencente aos Municípios, por meio da chamada repartição tributária, o percentual de 25% do produSegunda-feira, 29 de outubro de 2018

114

ATOS DO PLENÁRIO

to da arrecadação do imposto (art. 158, IV, CF), tendo
como fundamento a autonomia ﬁnanceira, corolário do
princípio federativo.
Nessa linha, aponta que o papel a ser desempenhado,
a partir das informações constantes da Declaração de
Operações Tributáveis – DOT, representa o exercício da
própria atividade tributária, pois se refere a documento de informação econômico-ﬁscal levado em consideração para o cálculo do chamado Índice de Participação Municipal (IPM), com repercussão direta no cálculo dos valores a serem repassados a título de repartição tributária.
Portanto, segundo o entendimento técnico, toda a atividade envolvendo as DOT’s representa atividade de auxílio aos Estados, se constituindo em função típica no intuito de ﬁscalizar o tributo, não podendo ser exercida
por particular, e, sim, apenas por meio de agente público integrante do quadro permanente da Administração
Municipal, pois admitir a contratação de particular para
o desempenho de tal atividade seria admitir a terceirização de atividade própria do Estado.
Por ﬁm, ponderou que a função de revisar as DOT’s não
requer conhecimentos especializados, razão pela qual
não há motivos para contratação por dispensa de licitação de particulares, cabendo a sua prestação pelos próprios servidores do órgão, sendo que a própria SEFAZ-ES disponibiliza amplo acesso as normas e informações
relativas ao cálculo do IPM, mesmo que tal contratação
se fundamente na economicidade.
Nesse sentido, como reforço argumentativo, destaca há
existência de recomendação pelo Ministério Público Estadual pela ilegalidade da contratação de empresa terceirizada para revisar as DOT’s.

Inicialmente, é preciso distinguir com clareza que os
conceitos de competência tributária e de capacidade ativa tributária não são coincidentes, pois a rigidez
que se aplica ao instituto da competência tributária é
distinta do regime jurídico aplicado à capacidade tributária ativa.
A competência tributária, segundo a lição de Roque Antonio Carraza, é a aptidão para criar, in abstrato, tributos, isto é, a competência tributária confere ao ente federativo a competência para dispor dos elementos essências da norma jurídica tributária deﬁnindo a hipótese de incidência do tributo, seu sujeito ativo, seu sujeito passivo, sua base de cálculo e a sua alíquota, todos os elementos que compõem a chamada regra matriz de incidência tributária.
Por sua vez, a capacidade tributária ativa consiste na
aptidão para cobrar, arrecadar e ﬁscalizar o tributo, tarefa essa relacionada com o exercício da função administrativa, sendo passível de delegação, consoante disposto no artigo 7º do Código Tributário Nacional – CTN,
verbis:
[...]
Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo
atribuição das funções de arrecadar ou ﬁscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma
pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos
do § 3º do artigo 18 da Constituição. – (g. n.).
Nesse sentido, pode-se constatar que a competência
tributária, enquanto aptidão para criar tributos, se
apresenta como tarefa exclusivamente legislativa, sendo indelegável e irrenunciável, ao passo que a capaciwww.tce.es.gov.br

dade tributária ativa representa o exercício típico de
atividade administrativa, sendo plenamente possível a
sua delegação para pessoa jurídica de direito público
ou de direito privado.
Desse modo, vale destacar que a posição defendida pela área técnica e acompanhada in totum pelo Eminente Conselheiro Relator não retrata a realidade do nosso
ordenamento jurídico, no que concerne à possibilidade
de delegação da capacidade tributária ativa a pessoa jurídica de direito privado.
Como já apresentado, a capacidade tributária ativa se
constitui na aptidão para cobrar, arrecadar e ﬁscalizar
o tributo, sendo vedada apenas a delegação da competência referente à constituição do crédito tributário por meio do lançamento, pois nos termos do artigo 142 do CTN, tal função compete privativamente
(exclusivamente) a autoridade administrativa, nos seguintes termos:
[...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a veriﬁcar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identiﬁcar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. – (g. n.).
De outro modo, não há vedação legal para delegação
das demais funções atinentes a capacidade tributária
ativa, sendo plenamente possível que ocorra a sua delegação mesmo que para as pessoas de direito privado
e, ainda, que eventualmente tenha contato com dados
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sigilosos, obviamente está sujeito o contratado à cláusula de conﬁdencialidade, não podendo sob nenhum
aspecto divulgar tais informações.
Nesse contexto, destacam-se pelo menos três exemplos em nosso ordenamento jurídico em que uma das
funções da capacidade tributária, com destaque para
a função de arrecadação, é delegada as pessoas jurídicas de direito privado, situação veriﬁcada na arrecadação das contribuições sindicais, na cobrança dos emolumentos pelos delegatórios, e, ainda, no caso de algumas contribuições para os serviços sociais autônomos.
Neste caso, o Superior Tribunal de Justiça – STJ já teve
a oportunidade de tratar da possibilidade de delegação
da capacidade tributária ativa a pessoa de direito privado, ﬁrmando entendimento pela sua possibilidade,
desde que tal delegação seja realizada por meio de lei,
conforme se destaca o seguinte excerto, verbis:
[...]
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO INSTITUÍDA PELO ARTIGO 64 DA LEI 4.870/65. SUJEIÇÃO ATIVA. DELEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. Agravo regimental contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência (art. 266, § 3º,
do RISTJ) pelos quais a contribuinte objetiva o reconhecimento de seu direito a proceder ao recolhimento da
contribuição de que trata o art. 64 da Lei 4.870/65.
2. A recorrente não logrou demonstrar o dissídio jurisprudencial necessário à admissão do recurso, na medida em que o acórdão recorrido assentou que, embora

parte da doutrina admita a delegação da capacidade
ativa tributária para entes privados, é certo que tal delegação deve estar expressa na legislação. Nesse sentido, explicou que, no caso da contribuição prevista no
artigo 64 da Lei 4.870/65, a lei confere sujeição ativa ao
IAA, sendo que a ora recorrente (Cooperativa) apenas
se beneﬁcia do produto da sua arrecadação. Explicitou
que a transferência do poder de arrecadação, no caso
concreto, ocorreu por meio de decisão do Conselho Deliberativo do IAA. Entretanto, apesar de ser possível a
delegação da atribuição de arrecadar a entes privados,
tal delegação deve ser feita mediante previsão legal, o
que não ocorreu, motivo pelo qual se entendeu que
a legitimidade para a exigência da contribuição é da
União, sucessora do IAA, o qual foi extinto em 1990.
3. O julgado paradigma, por outro lado, tratou de questão diversa, ou seja, a legitimidade da recorrida (Federação dos Sindicatos dos Servidores Municipais do Rio
Grande do Sul) para a impetração de mandado de segurança com o objetivo de exigir que o prefeito de determinado Município proceda ao desconto e recolhimento
da contribuição sindical prevista no artigo 579 da CLT.
4. A diferença nas conclusões dos julgados em comparação deriva da análise de suportes fáticos distintos. Enquanto o acórdão embargado tratou de discussão acerca da delegação da capacidade ativa tributária, sem
previsão legal, o aresto paradigma discutiu tão somente a questão da legitimidade para se impetrar mandado
de segurança tendente a exigir que o efetivo responsável pela arrecadação das contribuições providencie seu
recolhimento e o repasse legalmente previsto. Flagrante, pois, a falta de similitude fática dos acórdãos confrontados.
www.tce.es.gov.br

5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EREsp
655800 AL 2010/0055452-4) – (g. n.).
Nestes termos, podemos concluir que a competência
tributária, como típica função legislativa, não comporta qualquer possibilidade de delegação, vez que representa o próprio poder de império do Estado, não sendo
possível o seu exercício por outra pessoa diferente daquela atribuída pela Constituição, mesmo que seja ente
de direito público.
Já quanto à capacidade tributária ativa, a sua delegação é possível de ocorrer, mas deverá ser observada
a competência exclusiva da autoridade administrativa
relativa à constituição do crédito tributário por meio
do lançamento.
Ao examinar, sob o aspecto legal, a possibilidade de realização de contratações pela Administração Pública para a prestação de serviços que envolvam a consultoria
ou assessoria para a recuperação de crédito, sejam eles
tributários ou não, exige-se certo cuidado na análise para se distinguir os serviços exclusivos da administração, não passíveis de delegação, daqueles serviços privativos, capazes de serem, excepcionalmente, executados por particulares contratados, atendendo sempre
ao interesse público e a economicidade.
Em primeiro lugar não se deve confundir a prestação
de assessoria jurídica, visando à eﬁciência na prestação dos serviços de cobrança e arrecadação dos créditos tributários com o serviço exclusivo da autoridade
administrativa na constituição do crédito tributário,
pois a primeira é plenamente possível de ser contratada pela administração nos limites legais, enquanto a última, não permite a sua execução por particular, acarretando grave infração à norma legal, possível de condeSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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nação em ressarcimento ao erário.

legal.

Já a situação que envolve a contratação para assessoramento ou consultoria por pessoas privadas, com a especíﬁca ﬁnalidade de revisão quanto as DOT’s, esta não
possui qualquer relação com o exercício da atividade
tributária propriamente dita, sendo plenamente possível a contratação de serviços privados por parte da
Administração Pública.

Note-se que a própria área técnica na deﬁnição proposta quanto aos serviços de revisão das DOT’s, classiﬁcou
o serviço como sendo apenas uma “atividade de auxílio aos Estados”, o que denota não se tratar de serviço típico e exclusivo da Administração, sendo plenamente passíveis de serem executados por pessoas privadas, diversamente da maneira como propôs a área
técnica que, apesar de considerá-lo como atividade de
auxílio, aﬁrmou ser de titularidade exclusiva do Estado.

Assim, é preciso destacar que a área técnica classiﬁca os
serviços prestados para revisão das DOT’s como atividade inerente do Estado, a ser executada apenas por servidor ocupante de cargo efetivo organizado em carreira, vez que como consequência da sua atuação poderá
acarretar provocação ao órgão ﬁscalizador estadual em
sua função primária de ﬁscalizar o tributo, na tentativa,
de com essa argumentação, aproximar tal atividade da
atividade tributária típica.
Mais uma vez é preciso esclarecer que a atividade tributária se constitui nas funções de cobrança, ﬁscalização e
arrecadação do crédito tributário, sendo que a situação
referente à repartição das receitas tributárias, com destaque para os repasses devidos pelos entes estaduais
aos entes municipais da arrecadação do ICMS, se constitui como típica atividade ﬁnanceira do Estado, sendo
regulada pelo direito ﬁnanceiro, não guardando mais
pertinência com o ramo do direito tributário.
Assim, não se mostra pertinente a dedução proposta
pelo corpo técnico ao assimilar como sendo atuação
típica e exclusiva do Estado os serviços de revisão das
DOT’s, razão pela qual a sua execução por pessoas privadas, desde que observados os preceitos legais para
tal contratação, se mostra de acordo com os ditames
legais, não havendo que se falar em infração à norma

Assim estatuiu o corpo técnico, nos termos da Instrução
Técnica 00028/2017-1, verbis:
[...]
Note-se que a revisão das DOT ́s pelos Municípios
constitui atividade de auxílio àquela incumbida, precipuamente, aos Estados. Dessa forma, se por estes, que
detêm a verdadeira titularidade sobre ela, deve ser realizada por servidores ocupantes de cargos efetivos organizados em carreira, com mais razão ainda tem que ser
levada a efeito nos Municípios por agentes integrantes
do quadro permanente da Administração Municipal,
que a farão de forma complementar. – (g. n.).
Logo, comprovada a possibilidade da contratação de
assessoria e/ou consultoria pela Administração Pública
para a prestação dos serviços de recuperação de crédito, passa-se ao exame quanto à admissibilidade de tal
contratação ocorrer de forma direta, por inexigibilidade de licitação.
Tanto a área técnica quanto o eminente Conselheiro Relator consideraram que a função de revisar DOT’s não
requer conhecimentos especializados, sendo disponibiwww.tce.es.gov.br

lizado, pela Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito
Santo, amplo acesso as normas e informações relativas
ao Índice de Participação Municipal – IPM, razão pela
qual não haveria legalidade na contratação.
Ademais, apresentou recomendação do Ministério Público Estadual no sentido da ilegalidade desse tipo de
contratação pela administração.
Analisando a situação em abstrato, característica típica
dessa espécie de processo, não há como deﬁnir em caráter geral, uma prévia deﬁnição de qual atividade de
assessoria e/ou consultoria a ser contratada apresenta
ou não a notória especialização e a singularidade exigida para contratação direta por meio de inexigibilidade de licitação.
A veriﬁcação dos requisitos necessários para contratação por inexigibilidade exige análise detida das situações concretas envolvidas na contratação para averiguação da natureza singular dos serviços, bem como
da notória especialização da pessoa contratada, sob
pena de se exigir que a contratação se realize observando o procedimento licitatório.
Nesse sentido, o próprio TCU já se manifestou quanto
à irregularidade na contratação por inexigibilidade para a contratação de serviços de assessoria e consultoria
para a recuperação dos indébitos de créditos tributários relacionados ao FINSOCIAL, pois no entendimento
ﬁxado pela Corte, com base no caso concreto, levou-se
em consideração que a questão já se encontrava paciﬁcada no STF, não havendo razão para a contratação
direta por inexigibilidade, conforme o seguinte excerto, verbis:
[...]
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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9.2.1. abstenha-se de realizar novas contratações, mediante inexigibilidade de licitação, para a prestação de
serviços de assessoria e consultoria tributária para recuperação de créditos pagos a maior, visto que nesses
casos não se conﬁgura a natureza singular do serviço e,
por isso, sua realização não exige que o executor detenha notória especialização, de modo que sua contratação exige o procedimento licitatório, consoante decidido por este Tribunal na Decisão n° 695/2001 - Plenário, proferida na Sessão 5/9/2001, inserta na Ata n°
37/2001; - (g. n.).
Vale destacar que o TCU não ﬁrmou entendimento pela
inviabilidade de contratação desse tipo de serviço pela
administração, conforme sustenta a área técnica.
De outro modo, apenas diante do caso concreto analisado, ponderou o TCU que a situação não se enquadrava como serviço de natureza singular, que exigia notória especialização da contratada, já que o tema envolvido - recuperação dos indébitos de créditos tributários relacionados ao FINSOCIAL - era paciﬁcado no STF,
razão pela qual entendeu que a contratação somente poderia ocorrer de maneira comum, ou seja, deveria ser realizado o regular procedimento licitatório pela administração.
Por outro lado, o entendimento do TCU, ﬁrmado no
mesmo acórdão acima referido, referente à contratação
de assessoria e/ou consultoria para levantamento das
contas inativas do FGTS, foi no sentido de que a contratação poderia ser realizada por meio de contratação direta por inexigibilidade, vez que os serviços prestados
apresentavam singularidade e a contratada notória especialização, ﬁxado no seguinte sentido, verbis:
[...]

7. Do ponto de vista jurídico, conforme enfatizou a unidade técnica, restou demonstrada a legalidade do contrato na parte referente ao levantamento das contas
inativas do FGTS, visto que a documentação apresentada nas peças de defesa comprova a singularidade do
serviço prestado e a notória especialização da contratada neste particular, o que justiﬁca a inexigibilidade da
licitação.
(...)
Sob o prisma da legalidade, ﬁcou demonstrado, quanto
ao serviço de levantamento de contas inativas do FGTS,
que a contratação da Empresa J. Marinho teria amparo
no art. 25, §1º, da Lei 8.666/93. As diversas cópias dos
contratos e pareceres demonstraram, adequadamente,
a singularidade do serviço e a notória especialização da
empresa, o que estaria a justiﬁcar o juízo de inexigibilidade da licitação. – (g. n.).
Sendo assim, não há como emitir uma decisão ﬁnal de
forma prévia quanto à possibilidade ou não de contratação direta por inexigibilidade de licitação, pois cada
contratação apresenta peculiaridades próprias, que
dependem da análise dos elementos fáticos e jurídicos que a cercam no momento da sua contratação, para que, somente após tal análise, seja possível uma decisão segura quanto ao procedimento correto a ser adotado.
Contudo, vale ressaltar que não se discute quanto à
possibilidade ou não da realização desse tipo de contratação, pois o próprio TCU, no julgado acima destacado,
assentou pela possibilidade jurídica de contratação de
particular para prestação de serviços de assessoria ou
consultoria para recuperação de créditos.
www.tce.es.gov.br

De outro lado, o que se discute é a possibilidade da
contratação se realizar nos termos da via ordinária da
licitação ou a possibilidade de contratação direta por
inexigibilidade, a depender da singularidade dos serviços contratados, situação que deverá ser feita com
base nos elementos constantes dos autos no caso concreto, cabendo a administração pública proceder com
todos os estudos e planejamentos necessários para que
possa embasar a realização da contratação pretendida.
Desse modo, diante dos argumentos apresentados e
confrontados, discordando da área técnica e do Eminente Conselheiro Relator, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, entendo que há possibilidade de contratação,
por parte da Administração Pública, dos serviços de
assessoria e/ou consultorias para ﬁns de recuperação
de crédito, podendo tal contratação se realizar seguindo os termos regulares do procedimento licitatório ou
pela contratação direta, por inexigibilidade, sendo que
somente a análise do caso concreto poderá haver a a
correta tomada de decisão.
3.2. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FIRMAR CONTRATO DE ÊXITO PARA A RECUPERAÇÃO
DE CRÉDITOS E, EM CASO POSITIVO, ADMISSIBILIDADE DE ESTIPULAÇÃO DO PAGAMENTO EM PERCENTUAL DA RECEITA AUFERIDA, SEJA TRIBUTÁRIA OU NÃO
TRIBUTÁRIA:
A área técnica considerou prejudicada a análise quanto à possibilidade da Administração Pública ﬁrmar contrato de êxito, pois conforme análise realizada no item
anterior, concluiu de que os serviços de recuperação de
créditos não podem ser prestados por particulares, sendo de competência de servidores efetivos, aprovados
no respectivo concurso público.
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018

118

ATOS DO PLENÁRIO

Cumpre destacar que em situações semelhantes à ora
analisada, a área técnica já se posicionou de forma contraria a contratação de serviços com cláusula de êxito
pela Administração Pública, entendendo que tal contratação se põe contrária aos princípios orçamentários, pois o empenho não pode ser adiado para o momento da respectiva execução, bem como não há permissivo legal para celebração de contrato de risco com
a administração.

2 - contratação de advogado por inexigibilidade de licitação: possibilidade, desde que comprovada a singularidade do serviço e a notória especialização do proﬁssional, conforme entendimento assentado no julgamento dos Processos Administrativos nos 743.539, de
24/08/10; 736.255, de 02/12/08; 691.931, de 30/10/07;
687.881, de 21/03/06 e do Relatório de Inspeção – Licitação nº 489.457, de 18/09/07, e no enunciado da Súmula nº 106, publicada no D.O.C. de 05/05/11; - (g. n.).

Cumpre destacar que a celebração de contrato de risco (ad exitum) com a Administração Pública não infringe os princípios orçamentários, pois não se trata de pagamento por serviços não executados, e sim, de pagamento atrelado ao exaurimento do serviço contratado, fato esse que poderá ser veriﬁcado a partir do ingresso da receita aos cofres públicos, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas de Minas Gerais, litteris:

Assim sendo, o que se exige da Administração Pública
nesse tipo de contratação é uma maior cautela quanto
ao pagamento pelos serviços prestados, pois esse deve ocorrer somente após o efetivo EXAURIMENTO DO
SERVIÇO, que no caso de serviços de recuperação de
crédito, ocorre no momento do ingresso efetivo dos recursos nos cofres públicos.

[...]
1 - contratação de honorários por êxito: é possível esse
tipo de ajuste, ﬁxado em percentual sobre o valor auferido com a prestação do serviço, bem como por risco
puro, mediante remuneração do advogado exclusivamente por meio dos honorários de sucumbência, DEVENDO CONSTAR NO CONTRATO O VALOR ESTIMADO
E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA DE SERVIÇOS
DE TERCEIROS. O pagamento deve estar condicionado
ao EXAURIMENTO DO SERVIÇO, COM O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL OU INGRESSO EFETIVO DOS
RECURSOS NOS COFRES PÚBLICOS, não se podendo
considerar, para esse ﬁm, a mera obtenção de medida liminar ou a simples conclusão de fase ou etapa do
serviço. - Parecer da Consulta nº 873919, de 10/04/13;

Desse modo, não se considera prestados os serviços de
recuperação de crédito com a mera obtenção de medida liminar ou a simples conclusão de fase ou etapa
do serviço.
O cuidado que se exige na realização desse tipo de contratação pela Administração Pública está na correta realização de estudos e planejamento para consubstanciar a celebração do contrato de risco, evitando-se,
com isso, uma contratação com evidente desvantagem
para o contratante.
Nesse sentido, com fundamento nos estudos e planejamentos realizados antes da celebração da contratação,
a administração poderá dimensionar os valores e ﬁxar
o percentual referente à remuneração da contratada
dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade ao esforço e ao risco suportados pela contratada.
www.tce.es.gov.br

Assim, podemos concluir que o valor e a forma de pagamento devem ser proporcionais ao benefício econômico ﬁnanceiro obtido com os serviços efetivamente prestados, ou seja, a partir dos levantamentos e demonstrações efetuados e no consequente recebimento dos valores apurados no direito à repetição de indébito reconhecida.
Por tais razões, não há como, em caráter geral, ﬁxar de
forma prévia o valor que se entende como sendo proporcional, pois tais valores devem guardar uma relação direta com os riscos suportados pela contratada
e o proveito econômico obtido pelos serviços prestados, somente sendo possível de serem aferidos no caso concreto em análise, com fundamento no estudo
do objeto a ser contratado.
O Tribunal de Contas da União – TCU já ﬁrmou entendimento pela possibilidade na contratação de consultorias privadas, não veriﬁcando qualquer irregularidade
na delegação desse tipo de atividade, apenas exigindo
obediência aos preceitos legais nos exatos termos que
deﬁnidos na Lei nº 8.666/93, com destaque para prévia realização de projeto básico e a adequada estimativa dos custos, conforme se destaca em excerto do Acórdão 1465/2016, verbis:
[...] o acórdão recorrido não veda a contratação de
consultorias privadas, mas a condiciona à realização
prévia de projeto básico e à adequada estimativa dos
custos, atividades de planejamento da fase interna da
licitação, já à época exigidas pela Lei nº 8.666/1993; (g. n.)
É preciso destacar que não há vedação constante na Lei
nº 8.666/93 quanto à celebração de contrato de êxito
por entidades da Administração Pública, pois nesse tiSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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po de contratação o pagamento do preço ajustado somente ocorrerá com a efetiva vantagem obtida em decorrência da execução do contrato, conﬁgurando-se
em verdadeira condição suspensiva, tendo a sua eﬁcácia subordinada à ocorrência de um evento futuro
e incerto.
Mais uma vez, vale destacar que não há qualquer infringência aos princípios orçamentários, pois não há qualquer pagamento realizado antes da efetiva execução
dos serviços contratados, apenas estaria condicionando a realização do pagamento ao êxito alcançado pela contratada.
Ademais, tratando-se de serviços de consultoria e assessoramento envolvendo litígios judiciais, a contratação prevendo a remuneração por êxito é comum nesse
tipo de serviço, não havendo qualquer questionamento
quanto a sua validade, tanto que em excerto do Acórdão nº 1465/2016 – Plenário, do Tribunal de Contas da
União, constou passagem defendida pela área técnica
daquela Corte de Contas nos seguintes termos, verbis:
[...]
b) desta forma, ainda que a Lei nº 8.666/1993 não cuide de forma especíﬁca da possibilidade de remuneração condicionada a evento futuro e incerto, ela determina que as contratações de serviços requerem elaboração de projeto básico aprovado pela autoridade
competente e disponível para exame dos interessados
em participar do processo licitatório. Projeto básico esse que envolve a elaboração de estudos técnicos preliminares, possibilitando a avaliação do custo, a deﬁnição
dos métodos e do prazo de prestação dos serviços (art.
6º, IX, da Lei nº 8.666/1993). Os gestores, ignorando este dispositivo legal e as normas da ‘boa administração’,

optaram por tomar decisões sem dispor de informações
fundamentais. Dessa forma, assumiram um risco desnecessário, de forma previsivelmente antieconômica; e
c) o Acórdão recorrido não condena a remuneração
por êxito, mas exige que os riscos sejam dimensionados de forma razoável antes de serem distribuídos por
meio da celebração de contrato. – (g. n.).
Nesse contexto, veriﬁca-se de acórdão do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, a legalidade na ﬁxação de remuneração paga pelos serviços prestados na
proporção de 10% sobre o êxito, sendo possível averiguar razoabilidade e proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração paga pela Administração
Pública, conforme se destaca, litteris:
[...]
CONSULTA – PREFEITURA MUNICIPAL – RESGATE DE
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS – A) TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – VEDAÇÃO – ATIVIDADE TÍPICA E CONTÍNUA DA
ADMINISTRAÇÃO – B) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E EXTRAORDINÁRIO – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO E DE OBSERVÂNCIA DAS SEGUINTES PREMISSAS:
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INTEGRAM O PATRIMÔNIO DA ENTIDADE – CONTABILIZAÇÃO COMO FONTE DE RECEITA – REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO JURÍDICO – POSSIBILIDADE DE AJUSTE DE HONORÁRIOS POR
ÊXITO, FIXADO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR AUFERIDO OU CONTRATO DE RISCO PURO, POR MEIO
DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PREVISÃO NO
CONTRATO DO VALOR ESTIMADO DOS HONORÁRIOS
E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO AO EXAURIMENTO DO SERVIÇO.
www.tce.es.gov.br

a) É vedada a terceirização dos serviços advocatícios
que objetivem o resgate de créditos previdenciários,
por consubstanciarem atividade típica e contínua da
Administração, bem como por vincular-se à administração tributária, devendo ser atribuída sua execução a
servidores do quadro permanente de pessoal, por força
do disposto nos incisos II e XXII do art. 37 da Constituição da República.
b) Não obstante, admite-se a contratação de advogados, em caráter excepcional e extraordinário, quando o volume do serviço não possa ser absorvido pelos procuradores municipais ou, ainda, na hipótese de
inexistência de cargo de advogado nos quadros da Administração, até que o Poder Público organize sua estrutura de pessoal, observada, em todo caso, a adequada motivação, bem como as seguintes premissas:
b.1. a contratação de serviços de advocacia para resgate de créditos previdenciários indevidamente recolhidos com ajuste de honorários por êxito é possível,
devendo a remuneração do proﬁssional ser ﬁxada, no
instrumento contratual, em valor estimado, observando-se o princípio da razoabilidade, evitando-se o desembolso de valores exorbitantes;
b.2. os honorários de sucumbência, quando vencedor o
ente público, pertencem à entidade, e não ao procurador ou representante judicial, devendo ser contabilizados como fonte de receita;
b.3.é possível a contratação de honorários por êxito, ﬁxado em percentual sobre o valor auferido com
a prestação do serviço, bem como por risco puro, mediante remuneração do advogado exclusivamente por
meio dos honorários de sucumbência, devendo constar no contrato o valor estimado dos honorários e a
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dotação orçamentária própria para o pagamento de
serviços de terceiros;
b.4. o pagamento deve estar condicionado ao exaurimento do serviço, com o cumprimento da decisão judicial ou ingresso efetivo dos recursos nos cofres públicos, não se podendo considerar, para esse ﬁm, a
mera obtenção de medida liminar ou a simples conclusão de fase ou etapa do serviço. (TCE/MG, Tribunal Pleno, Processo nº 873919, Consulta, Relator: Conselheiro em exercício Hamilton Coelho, Sessões: 11/07/2012,
25/07/2012 e 10/04/2013, Decisão unânime) – (g. n.).
No caso em apreço, foi aplicado o percentual de 10%
sobre o resultado do proveito econômico relativamente ao êxito ocorrido, no que assentiu o Poder Judiciário ao julgar procedente o pedido de condenação em
honorários ﬁxados com base no êxito do proveito econômico respectivo.
Cumpre destacar, ainda, a título de exemplo, servindo como parâmetro para efeito de entendimento, que
a Resolução nº 04/2012 do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Paraná, traz
previsão de percentual médio de honorários advocatícios calculados proporcionalmente ao resultado obtido (calculado pelo êxito), pautado no princípio da modicidade e dentro dos parâmetros da razoabilidade e
proporcionalidade, conforme quadro abaixo:
CAPÍTULO XI – ADVOCACIA NA ÁREA FISCAL
% Médio

Mínimo em
R$

1.2. Proporcional ao resultado – sobre o valor da
economia obtida, em caso de resultado favorável
total ou parcial, em seus valores atualizados mo- 10% e 20%
netariamente até à data do pagamento dos honorários, quando do julgamento deﬁnitivo da ação
e, em caso de ter havido depósito judicial, compensável no que couber ao seu valor por ocasião
do levantamento. Estes honorários serão devidos
seja qual for o motivo determinante da economia
obtida tais como leis que determinem a redução,
extinção, perdão, anistia, etc. em relação à exigência que se trata.

-

Nesse contexto, o percentual de êxito a ser ﬁxado poderá sofrer variações a depender do serviço que será prestado e, ainda, deverá ser motivado para que o quantum ﬁxado possa atender ao princípio do interesse público, da moralidade, da ﬁnalidade e da modicidade.
Assim, não se afasta a possibilidade de que a prestação
de serviço dessa natureza seja remunerada sobre o êxito obtido, todavia, esse percentual será calculado com
base nos elementos do caso concreto, situação em que
deve estar acompanhado, de forma imprescindível, de
elementos capazes de suportar a motivação apta a justiﬁcar o percentual ﬁxado.

1/1997 E, EM CASO AFIRMATIVO, NECESSIDADE DE
ATUALIZAÇÃO DE SEU CONTEÚDO:
Consta da Instrução Técnica informações apontando
que a Orientação Técnica nº 1/1997 foi elaborada pelo Núcleo de Orientação Técnica e Recursos – NOR, existente à época, cujas atribuições, atualmente, são exercidas pela Secretaria de Controle Externo de Recursos –
SecexRecursos.
Argumenta o corpo técnico que tal Orientação Técnica já conta com 20 (vinte) anos, desde sua elaboração,
cuja origem remonta uma reunião ocorrida no Gabinete da Presidência, situação que a distanciou do procedimento de elaboração de todos os atos normativos deste Tribunal sob a vigência da Lei Complementar 32/93.
Ademais, além da sua elaboração anômala, argumenta, ainda, que tal orientação normativa partiu de uma
apreciação de cláusula contratual de determinado contrato ﬁrmado pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, a ﬁm de deﬁnir, por um instrumento normativo do
Tribunal de Contas a sua legalidade.

Em assim sendo, divirjo do posicionamento adotado
pela área técnica e pelo Eminente Conselheiro Relator,
entendendo que não persiste qualquer vedação legal,
no sentido de impedir que a Administração Pública celebre contratação com base em remuneração calculada
pelo êxito dos serviços executados, desde que respeitado a modicidade, razoabilidade e proporcionalidade,
e os pagamentos guardem a devida proporção ao benefício ﬁnanceiro obtido com os serviços efetivamente prestados.

Desse modo, o corpo instrutivo opina pela inviabilidade de aplicação da Orientação Técnica nº 1/1997, tendo em vista a forma anômala da sua elaboração, carecendo, portanto, de validade jurídica para sua regular
existência.

3.3. EFICÁCIA GERAL DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº

No que diz respeito ao papel constitucional dos Tribu-

www.tce.es.gov.br

Em que pese a posição ﬁnal defendida pela área técnica, consta de sua instrução técnica que a própria Corte de Contas sempre emprestou o status de Consulta
à Orientação Técnica nº 1/1997, de modo que tornou
sem efeito o Parecer Consulta TC-049/1997.
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nais de Contas, vale destacar que, além da função ﬁscalizadora, os Tribunais de Contas desempenham papel
muito importante na função normatizadora e orientadora, culminando na elaboração de informações e pareceres técnicos tendentes a suprir às necessidades
das entidades jurisdicionais.

mente ao poder de autotutela do Estado, sob pena de
desestabilizar um dos pilares mestres do Estado Democrático de Direito, qual seja, o princípio da segurança das relações jurídicas. Assim, no ordenamento jurídico brasileiro, a prescritibilidade é a regra, e a imprescritibilidade exceção.

clara e direta emitida por este Tribunal a seus jurisdicionados, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica, sob os registros de que tal subsunção
apenas se dará em relação à revisão de DOT’s, objeto do
primeiro termo aditivo, tema especíﬁco tratado em referida Orientação Técnica. – (g. n.).

Nesse sentido, mesmo que considerado a elaboração
anômala da Orientação Técnica nº 1/1997, diante do
regramento vigente à época (Lei Complementar 32/93),
a própria Corte de Contas emprestou efeitos normativos de caráter geral ao instrumento, repercutindo diretamente na esfera dos seus jurisdicionados o posicionamento estampado na orientação técnica, não havendo
possibilidades de simplesmente afastar a sua aplicabilidade e generalidade para alcançar situações ocorridas durante a sua vigência, sob pena de infringência
ao princípio da segurança jurídica e da conﬁança legítima.

2. Na ausência de lei estadual especíﬁca, a Administração Pública Estadual poderá rever seus próprios atos,
quando viciados, desde que observado o prazo decadencial de cinco anos. Aplicação analógica da Lei n.
9.784/99.

Assim sendo, divergindo da área técnica e do eminente
Conselheiro Relator, entendendo que a Orientação Técnica nº 1/1997 permanece válida e aplicável até que
manifestação posterior desta Corte de Contas supere
o entendimento ﬁxado, não cabendo na atual conjuntura negar eﬁcácia ao entendimento ﬁxado, sob pena
de infringência aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da conﬁança legítima.

Desse modo, os tribunais superiores já ﬁrmaram entendimento no sentido de aplicação do princípio da segurança jurídica, em face do poder de autotutela do Estado, conﬁgurando-se em um dos fundamentos jurídicos
do próprio Estado de Direito, conforme se destaca o seguinte excerto, verbis:
[...]
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FILHA SOLTEIRA
MAIOR DE 21 ANOS. DEPENDÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. JUROS DE MORA. PERCENTUAL. INÍCIO DO
PROCESSO APÓS A EDIÇÃO DA MP Nº 2.180-35/2001.
INCIDÊNCIA.
1. Não pode o administrado ﬁcar sujeito indeﬁnida-

3. Os juros de mora devem ser ﬁxados no percentual de
6% ao ano na hipótese de a ação ter sido proposta após
a vigência da Medida Provisória n.º 2.180-35, de 24 de
agosto de 2001, que acrescentou o art. 1º-F ao texto da
Lei n.º 9.494/97. Precedentes.
4. Recurso Especial parcialmente provido.
(REsp 645.856/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2004, DJ 13/09/2004, p.
291) – (g. n.).

4. DO DISPOSITIVO:
Por todo o exposto, divergindo da área técnica e do
Eminente Relator Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, VOTO no sentido de que o Plenário deste
Egrégio Tribunal de Contas assim delibere:

[...]

4.1 Quanto ao item 1, pela possibilidade jurídica da
contratação de assessoria ou consultoria de empresa privada para prestação de serviços visando a recuperação de créditos, vez que tais serviços não se encontram dentro das competências exclusivas da Administração Pública, cabendo a elaboração de estudos e
pesquisas de maneira prévia à realização da contratação, para que, com fundamentos em tais elementos,
possa ser veriﬁcada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade ou a necessidade de seguir o
regular procedimento licitatório, nos termos da Lei nº
8.666/93;

Não se justiﬁca negar a existência de uma orientação

4.2 Quanto ao item 2, considerar plenamente possí-

Ademais, em que pese a discussão entorno do procedimento adotado para elaboração da Orientação Técnica nº 1/1997, resta conﬁgurado que a própria Corte de
Contas utilizou de forma atípica da orientação como
função orientadora aos seus jurisdicionados, não sendo lícito negar a sua eﬁcácia aos jurisdicionados, conforme posição já defendida nesta Corte de Contas pelo
Eminente Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, que nos termos do Voto 00863/2016-1, assim se
pronunciou, verbis:

www.tce.es.gov.br
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vel a contratação pela Administração Pública com a remuneração paga pelos serviços efetivamente prestados sobre o êxito alcançado, devendo os valores serem ﬁxados em percentual proporcional ao esforço e
ao risco suportado pela empresa contratada, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e modicidade, somente sendo possível a realização do pagamento após comprovada a realização efetiva dos serviços contratados, qual seja, com o ingresso dos valores nos cofres públicos;
4.3 Quanto ao item 3, pela aplicabilidade, com eﬁcácia
geral da Orientação Técnica nº 01/1997, com fundamento no princípio da segurança jurídica e da conﬁança legítima, vez que a própria Corte de Contas emprestou eﬁcácia normativa geral ao entendimento ﬁxado
pela orientação técnica, não sendo lícito negar eﬁcácia
aos seus preceitos, a ﬁm de penalizar os jurisdicionados que agiram conforme os preceitos ﬁxados por este
instrumento normativo.
VOTO, ainda, no sentido de que, após as comunicações
devidas, em não havendo expediente recursal, sejam os
presentes autos arquivados.
É como voto.
Marco Antonio da Silva
Conselheiro Relator em Substituição
1. ACÓRDÃO TC- 1420/2018 – 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:
1.1 Quanto ao item 1, pela possibilidade jurídica da contratação de assessoria ou consultoria de empresa priva-

da para prestação de serviços visando à recuperação de
créditos, vez que tais serviços não se encontram dentro
das competências exclusivas da Administração Pública,
cabendo a elaboração de estudos e pesquisas de maneira prévia à realização da contratação, para que, com
fundamentos em tais elementos, possa ser veriﬁcada a
possibilidade de contratação direta por inexigibilidade
ou a necessidade de seguir o regular procedimento licitatório, nos termos da Lei nº 8.666/93;
1.2 Quanto ao item 2, considerar plenamente possível a
contratação pela Administração Pública com a remuneração paga pelos serviços efetivamente prestados sobre
o êxito alcançado, devendo os valores serem ﬁxados em
percentual proporcional ao esforço e ao risco suportado pela empresa contratada, respeitando os princípios
da razoabilidade, proporcionalidade e modicidade, somente sendo possível a realização do pagamento após
comprovada a realização efetiva dos serviços contratados, qual seja, com o ingresso dos valores nos cofres
públicos;
1.3 Quanto ao item 3, pela aplicabilidade, com eﬁcácia geral, da Orientação Técnica nº 01/1997, com fundamento no princípio da segurança jurídica e da conﬁança legítima, vez que a própria Corte de Contas emprestou eﬁcácia normativa geral ao entendimento ﬁxado pela orientação técnica, não sendo lícito negar eﬁcácia aos seus preceitos, a ﬁm de penalizar os jurisdicionados que agiram conforme os preceitos ﬁxados por este instrumento normativo.
1.4 Em não havendo expediente recursal, sejam os presentes autos arquivados.
2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro substituto Marco Antonio da Silva, proferido na 21ª
www.tce.es.gov.br

Sessão Ordinária do Plenário de 2017, ocorrida no dia
quatro de julho de 2017. Vencido o relator, conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que acompanhou a
área técnica e o Ministério Público Especial de Contas.
3. Data da Sessão: 16/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
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
Lido na sessão do dia: 23/10/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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1 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara
PARECER PRÉVIO

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

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos 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-067/2018 - PRIMEIRA CÂMARA
Processos: 05177/2017-1, 04545/2016-1, 03315/2016-3

5 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, exercício de
2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13
e alterações posteriores.

Exercício: 2016
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: ROMERO LUIZ ENDRINGER, VALDEMAR
LUIZ HORBELT COUTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA – EXERCÍCIO DE 2016 –
PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS –
DETERMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

No Relatório Técnico 00026/2018-9 (evento 60) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
na Instrução Técnica Inicial - ITI 00041/2018-3 (evento
62) para a citação do responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 00128/2018-1 (evento
65), o gestor encaminhou os documentos e justiﬁcativas
(eventos 71 e 72), as quais foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia - NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 02583/2018-4 (evento 76), opinando pela emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalvas das
contas, concluindo nos seguintes termos:

UG: PMSL - Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina
Ministério Público Especial de Contas

referente ao exercício de 2016.

I RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, sob
a responsabilidade do senhor Romero Luiz Endringer,
www.tce.es.gov.br

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à
Câmara Municipal de Santa Leopoldina, recomendando-se a APROVAÇÃO COM RESSALVA da prestação de contas anual do Sr. Romero Luiz Endringer, Prefeito Municipal durante o exercício de 2016, na forma do art. 80, inciso II da Lei Complementar 621/2012.
Sugere-se, ainda, determinar ao Poder Executivo:
Que observe o parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000
e adote práticas de controle e evidenciação das fontes
de recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de
Gestão Fiscal - Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional. (Item 2.1.1)
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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Que adote medidas administrativas necessárias e suﬁcientes para viabilizar a emissão do parecer do controle interno sobre sua prestação de contas, nos termos da
Res. 227/2011 e IN 43/2017. (Itens 2.1.3 e 2.2.1)
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva elaborou o parecer PPJC
03000/2018-1 (evento 80) e manifestou-se de acordo
com a área técnica.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Passo a fundamentar o conceito de parecer prévio e a inclusão do relatório técnico, com vistas à apreciação e à
emissão do parecer prévio, que subsidiará o julgamento
da prestação de contas anual do prefeito pelo Poder Legislativo municipal.
II.1 PARECER PRÉVIO - CONCEITO
A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 dispõe
no art. 31, §1º, que a ﬁscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal, na forma da lei; e que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município
ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios,
onde houver.
O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre
as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos mem-

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

ponto, que o parecer prévio a ser emitido pela Corte de
Contas seria imprescindível, somente deixando de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. (g.n.)
Segundo José de Ribamar Caldas Furtado, conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e professor de Direito Administrativo da Universidade Federal do
Maranhão – UFMA, o dever de prestar contas anuais é
da pessoa física do prefeito. (FURTADO, José de Ribamar
Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de Governo e contas de gestão. Revista do Tribunal de Contas da
União. Ano 35, nº 109. Brasília: 2007, p. 63).
Nesse caso, o prefeito age em nome próprio, e não em
nome do município. É uma obrigação personalíssima
que só o devedor pode efetivar, e a omissão é tão grave
que, quando as contas não forem prestadas devidamente, na forma da lei, poderá ensejar intervenção do estado em seus municípios, conforme art. 35, II da CF/1988.
Além disso, o art. 1º, VI, §§1º e 2º do Decreto-Lei nº 201,
de 27 de fevereiro de 1967 diz que são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, deixar de prestar contas anuais da administração ﬁnanceira do município à Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos.
No mesmo preceito, o crime de não prestar contas é punido com a pena de detenção de três meses a três anos,
e a condenação deﬁnitiva acarreta a perda de cargo e
a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação.
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018

125

ATOS DA 1a CÂMARA

Nessa ótica também, deixar de prestar contas quando
esteja obrigado a fazê-lo constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública, conforme art. 11, VI, da Lei nº 8.429,
de 2 de junho de 1992.
Os arts. 48 e 49 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 prescrevem que são instrumentos de
transparência da gestão ﬁscal, dentre outros, a ampla
divulgação das prestações de contas e o respectivo parecer prévio, os quais ﬁcarão disponíveis, durante todo
o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão
técnico responsável pela sua elaboração, para consulta
e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.

restrita a competência do Poder Legislativo para o julgamento das contas gerais da responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, precedidas de Parecer Prévio do
Tribunal de Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às contas do Chefe do Governo, que não as presta
unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como
responsável geral pela execução orçamentária:
Na mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça
– STJ no Recurso Ordinário de Mandado de Segurança –
ROMS no 11.060 GO (Ministra relatora: Laurita Vaz, julgado em 25 de junho de 2002):
[...]

[...]

O conteúdo das contas globais prestadas pelo Chefe do
Executivo é diverso do conteúdo das contas dos administradores e gestores de recurso público. As primeiras demonstram o retrato da situação das ﬁnanças da unidade federativa (União, estados, DF e municípios). Revelam
o cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos
programas governamentais, demonstram os níveis de
endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo
e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação, gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enﬁm,
nos Balanços Gerais prescritos pela Lei 4.320/64. Por isso, é que se submetem ao parecer prévio do Tribunal de
Contas e ao julgamento pelo Parlamento (art. 71, 1 cic.
49, IX da CF/88). (g.n.)

É clara a distinção entre a do art. 71, I – de apreciar e
emitir Parecer Prévio sobre as contas do Chefe do Poder
Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do art.
71, II – de julgar as contas dos demais administradores e
responsáveis, entre eles os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. II. A diversidade entre as duas
competências, além de manifesta, é tradicional, sempre

Outra valiosa contribuição sobre o tema é fornecida por
Caldas Furtado quando sugere alguns parâmetros para o
exame das contas de Governo feitos pelos tribunais de
contas e julgamento exercido pelos vereadores (FURTADO, José de Ribamar Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de Governo e contas de gestão. Revista do
Tribunal de Contas da União. Ano 35, nº 109. Brasília:

Como se extrai dos exemplos acima, o ordenamento jurídico brasileiro fornece uma relevante estatura ao ato de
prestar contas do Chefe do Executivo. Então o que de fato seria a prestação anual de Contas de Governo?
A primeira distinção – entre a emissão do parecer prévio pelos tribunais de contas e o julgamento dos responsáveis por recursos públicos – foi matéria analisada pelo
Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 849 MT (Ministro relator: Sepúlveda
Pertence, julgada em 11 de fevereiro de 1999 e publicada em 23 de abril de 1999). Segue sua ementa.

www.tce.es.gov.br

2007, p.70):
Tratando-se de exame de contas de Governo o que deve ser focalizado não são os atos administrativos vistos isoladamente, mas a conduta do administrador no
exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na concepção das leis orçamentárias (PPA, LDO
e LOA), que foram propostas pelo Poder Executivo e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem alterações,
pelo Legislativo. Aqui perdem importância as formalidades legais em favor do exame da eﬁcácia, eﬁciência e
efetividade das ações governamentais. Importa a avaliação do desempenho do chefe do Executivo, que se reﬂete no resultado da gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial. (g.n.)
Nesse dever constitucional, o prefeito não as presta unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como
responsável geral pela execução orçamentária. Portanto, tais contas devem ser examinadas pelos tribunais de
contas com foco na conduta do Chefe do Executivo no
exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na concepção do PPA, da LDO e da LOA.
Na mesma linha interpretativa seguiu o TCEES quando
editou a Instrução Normativa TC Nº 43, de 5 de dezembro de 2017. A referida instrução deﬁne em seu art. 3º,
“c”, III, as Contas de Governo como um conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza
contábil, ﬁnanceira, orçamentária, patrimonial e operacional, expressando os resultados da atuação governamental, submetido ao TCEES para avaliação da gestão
política do chefe do Poder Executivo e emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado a
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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efeito pelo Poder Legislativo.
O parecer prévio, portanto, deve avaliar o cumprir do orçamento, dos planos de Governo, dos programas governamentais, dos limites impostos aos níveis de endividamento, aos gastos mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal.
Consubstanciam-se, enﬁm, nos balanços gerais, deﬁnidos na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.
Alinhando-se à CF/1988, o art. 29 da Constituição do Estado do Espírito Santo, de 5 de outubro de 1989 dispõe
que a ﬁscalização ﬁnanceira e orçamentária do município será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do
Poder Executivo municipal, na forma da lei.
A Constituição estadual estabelece, ainda, no art. 71, II,
que o controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio
do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete emitir
parecer prévio sobre as contas dos Prefeitos, em até vinte e quatro meses, a contar do seu recebimento.
O art. 1º, III da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de
março de 2012 determina que ao Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do
estado e dos municípios, compete apreciar as contas
prestadas anualmente pelos prefeitos, com a emissão de
parecer prévio no prazo de até vinte e quatro meses a
contar do seu recebimento.
A Lei Orgânica 621/2012, dispõe, ainda, em seu art. 80,
I, II e III, que o parecer prévio sobre as contas de Governo poderá ser pela: aprovação das contas; aprovação
das contas com ressalva, quando ﬁcar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal,

da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais
determinações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal; ou pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária,
operacional ou patrimonial.

não observando, portanto, o prazo estipulado no art. 81,
§ 1º, da Lei Orgânica do município.

II.2 DO RELATÓRIO TÉCNICO 00026/2018-9

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

A Prestação de Contas Anual reﬂete a atuação do chefe
do Poder Executivo municipal, no exercício das funções
políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas, em respeito aos programas,
projetos e atividades estabelecidos pelos instrumentos
de planejamento aprovados pelo Legislativo municipal,
quais sejam: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual; bem como, em
respeito às diretrizes e metas ﬁscais estabelecidas e às
disposições constitucionais e legais aplicáveis.
As contas consolidadas foram objeto de análise pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia,
com vistas à apreciação e à emissão do parecer prévio
que subsidiará o julgamento da prestação de contas anual do prefeito, pelo Poder Legislativo municipal.
Considerando o resultado da análise do processo sob
apreciação, tem-se a evidenciar o que segue:
2. FORMALIZAÇÃO
CUMPRIMENTO DE PRAZO
A Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal conforme disposições contidas na Instrução Normativa TC 34/2015, recebida e homologada no sistema
CidadES em 07/04/2017, nos termos do artigo 123 do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013,
www.tce.es.gov.br

Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no
art. 122 e o § 2º do art. 123 do RITCEES, o prazo para
emissão do parecer prévio sobre esta prestação de contas encerra-se em 07/04/2019.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 1544/2015,
elaborada nos termos do § 2º, do artigo 165 da CF/88,
compreendendo as metas e prioridades do município,
dispôs sobre a elaboração da Lei Orçamentária Anual
(LOA), deﬁnindo os programas prioritários de governo e
estabelecendo, dentre outras diretrizes, os riscos e metas ﬁscais a serem observados na execução orçamentária.
Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual do município, Lei
1543/2015, estimou a receita em R$ 39.917.722,60 e ﬁxou a despesa em R$ 39.917.722,60 para o exercício em
análise, admitindo a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de R$ 13.790.120,78.
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
AUTORIZAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Constatou-se que, no decorrer da execução orçamentária, ocorreram aberturas de créditos adicionais, conforme demonstrado:
De acordo com a dotação inicial e as movimentações de
créditos orçamentários, constata-se que houve alteração
na dotação inicial no valor de R$ 4.202.135,42 conforme segue:
Veriﬁca-se que as fontes para abertura dos créditos adicionais foram as seguintes:
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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Considerando que a autorização contida na LOA para
abertura de créditos adicionais foi de R$ 13.790.120,78
e a efetiva abertura foi de R$ 9.529.901,91, constata-se
o cumprimento à autorização estipulada.
4.2 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
A política ﬁscal dos entes públicos abrange a administração das receitas, do orçamento e da despesa pública, assim como dos ativos e passivos.
Neste contexto, o resultado primário, obtido pela diferença entre receitas e despesas primárias, tem como objetivo principal indicar a capacidade que o município tem
em gerar receitas suﬁcientes para custear as despesas
correntes e de investimentos, sem que haja comprometimento da capacidade de administrar a dívida existente.
As receitas primárias (não-ﬁnanceiras) são as resultantes
basicamente da arrecadação de tributos e prestação de
serviços. As despesas primárias são aquelas necessárias
à prestação dos serviços públicos (deduzidas das despesas ﬁnanceiras).
Por seu turno, o resultado nominal possibilita acompanhar a evolução da dívida ﬁscal líquida, indicando a necessidade ou não de ﬁnanciamento do setor público junto a terceiros.
A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal) estabelece regras em relação às metas de resultados primário e nominal, conforme o §1º do art. 4º:
§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas
metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e
montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

Consta também do art. 9° a medida corretiva de limitação de empenho quando comprometido o atingimento
das metas estabelecidas na LDO:
Art. 9º Se veriﬁcado, ao ﬁnal de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento
das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação
de empenho e movimentação ﬁnanceira, segundo os critérios ﬁxados pela lei de diretrizes orçamentárias.
O acompanhamento da evolução do cumprimento ou
não das metas estabelecidas na LDO, para os resultados
primário e nominal, é feito por meio do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), na forma estabelecida pela Lei Complementar 101/2000. A meta estabelecida na LDO para resultados primário e nominal do
município e o resultado obtido da execução do orçamento estão detalhados no quadro a seguir:

4.3 RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
No que tange às receitas orçamentárias, veriﬁca-se que
houve uma arrecadação de 91,71% em relação à receita prevista:
A receita orçamentária, segundo a classiﬁcação por categoria econômica, é a que segue:
A execução orçamentária consolidada representa
83,25% da dotação atualizada, conforme se evidencia na
tabela a seguir:
A despesa orçamentária, segundo a classiﬁcação por categoria econômica, é a que segue:
A execução orçamentária evidencia um resultado deﬁcitário no valor de R$123.497,10, conforme demonstrado a seguir:
Em consulta às prestações de contas mensais encaminhadas ao Sistema CidadES, veriﬁcou-se que até o mês
de novembro de 2017 foi reconhecido em despesas de
exercícios anteriores o montante de R$ 154.964,24.

Observa-se da tabela 4 que o município não atingiu as
metas ﬁscais de arrecadação de receitas primárias e resultado nominal, estabelecidas na LDO, tendo o responsável recebido pareceres de alerta desta Corte de Contas, pelo não atingimento dessas metas, conforme consta nos seguintes processos:

Veriﬁcou-se também que o resultado orçamentário auferido pelo RPPS em 2016 (exercício em análise) foi superavitário em R$ 1.985.847,77, o que faz com que as
demais unidades gestoras integrantes do Poder Executivo apresentem, na verdade, déﬁcit orçamentário de R$
2.109.344,87 (R$ -123.497,10 - R$ 1.985.847,77).

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária referentes aos 1º, 2º, 3º e 4º bimestres de 2016: Proc. TC
2794/2016, 4453/2016, 7046/2016, 9211/2016.

Contudo, o déﬁcit orçamentário apurado no exercício é
absorvido pelo superávit ﬁnanceiro do exercício anterior,
uma vez que este atingiu o montante de R$ 5.022.780,34,
já excluído o superávit ﬁnanceiro apurado do Instituto de
Previdência.

Veriﬁcou-se, entretanto, que não houve descumprimento do limite legal da despesa com pessoal e da inscrição
em restos a pagar, motivos pelos quais sugere-se a não
citação do prefeito.
www.tce.es.gov.br
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ceiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, que, somados
ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o
exercício seguinte.
Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço Financeiro:
Destaca-se, a seguir, o saldo contábil das disponibilidades apresentado nos termos de veriﬁcação:
Embora o TVDISP Consolidado não esteja de fato consolidado, estando em desacordo com a IN 34/2015 (Anexo I: A - CONTAS DE PREFEITO - TVDISP - Termo de veriﬁcação de disponibilidades consolidado, conforme layout
constante do Anexo II desta Instrução Normativa), considerando que o referido relatório é um instrumento acessório, cuja divergência não causou prejuízo à análise das
contas de governo, sugere-se não citar o responsável, e
lhe RECOMENDAR que encaminhe, nas próximas prestações de contas, o TVDISP Consolidado, de acordo com
o disposto no instrumento de regulamentação de remessa vigente à época do encaminhamento da Prestação de Contas (atualmente IN 34/2015 atualizada pela
IN 40/2016).
6. EXECUÇÃO PATRIMONIAL
As alterações quantitativas, decorrentes de transações
que aumentam ou diminuem o patrimônio público, provocam alterações nos elementos patrimoniais, reﬂetindo em resultados aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido.
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia um resultado patrimonial deﬁcitário no valor de
R$ 369.247,34. Dessa forma, o resultado das variações

patrimoniais quantitativas reﬂetiu negativamente no patrimônio do município.
Na tabela seguinte, evidenciam-se, sinteticamente, as
variações quantitativas ocorridas no patrimônio:
A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente,
é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.
Essa demonstração contábil permite o conhecimento da
situação patrimonial da entidade pública por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação.
Apresenta-se, na tabela seguinte, a situação patrimonial
do município, no encerramento do exercício em análise:
Demonstra-se, a seguir, o resultado ﬁnanceiro apurado
no “Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes – Lei 4.320/1964” do Balanço Patrimonial e no
Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro (Fonte de
Recursos):
O superávit ﬁnanceiro, representado pela diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura de créditos adicionais, desde que observadas as correspondentes fontes de recursos, na forma do artigo 43,
da Lei 4.320/1964. Convém anotar que do superávit de
R$ 8.111.542,20, R$ 3.513.652,35 é pertinente ao Instituto de Previdência.

Além disso, constatou-se a existência da Lei Municipal n° 1.429/2012, modiﬁcada pela Lei Municipal
nº 1.565/2016, ﬁxando alíquotas de contribuição patronal suplementar.
Nos termos do processo TC 7000/2017, o resultado da
avaliação atuarial do regime de previdência foi:
O artigo 7º da Lei Municipal 1.429/2012 estabelece alíquota normal de contribuição previdenciária patronal
em 13,72% da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Porém, com base nos itens 13.3, 14.8 e 14.9 do estudo
de avaliação atuarial (DEMAAT), com a data da avaliação em 31/12/2016, a alíquota da contribuição patronal, destinada ao custeio normal do RPPS, deve ser elevada para o percentual de 14,20% da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, sendo a matéria objeto de
análise nos itens 3.5.1.3 e 3.5.3.1 do Relatório Técnico
982/2017.
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
6.1 AUSÊNCIA DE CONTROLE DAS FONTES DE RECURSOS
EVIDENCIADAS NO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/
DÉFICIT FINANCEIRO ENCAMINHADAS NO ANEXO AO
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
Base Legal: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº
4.320/1964.

Ademais, veriﬁca-se que a movimentação dos restos a
pagar, processados e não processados, evidenciada no
Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a seguinte:

Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo
digital BALPAT), veriﬁcou-se o déﬁcit ﬁnanceiro nas diversas fontes de recursos especiﬁcadas a seguir, resultado do confronto entre ativo e passivo ﬁnanceiros:

No que tange às provisões matemáticas previdenciárias,
identiﬁcou-se que o Balanço Patrimonial consolidado do
município evidenciava um total de R$ 63.694.103,69.

Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único, do
art. 8º, da Lei Complementar 101/2000, os recursos legalmente vinculados à ﬁnalidade especíﬁca serão utiliza-
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dos exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que
ocorrer o ingresso. Há que se registrar, ainda, que esses saldos não se compatibilizam com os apurados por
este Tribunal, conforme tabela 22 deste Relatório Técnico, considerando-se ainda a diferença conceitual havida entre resultado ﬁanceiro e disponibilidade líquida
de caixa.
Diante do apresentado, propõe-se a citação do agente
público responsável para que apresente as justiﬁcativas
e/ou documentos que esclareçam este indicativo de irregularidade.
7. GESTÃO FISCAL
7.1 DESPESAS COM PESSOAL
Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo
19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000.
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao estabelecer normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão ﬁscal, disciplinou, em seus artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal
pelos Poderes e Entes da Federação.
Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro Nacional:
A despesa total com pessoal compreende o somatório
dos gastos do Ente da Federação com ativos, inativos e
pensionistas, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações
que extrapolem os dispositivos legais.
O limite referencial para as despesas com pessoal é aplicado em relação à Receita Corrente Líquida (RCL), que
por sua vez, segundo deﬁnição da Secretaria do Tesou-

ro Nacional:

7.2 DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO

É o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes
do ente da Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.

Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº
101/2000; e art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.

Apurou-se a RCL do município, no exercício de 2016,
que, conforme planilha APÊNDICE A deste relatório, totalizou R$ 31.699.274,17.
Constatou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas, que as despesas com pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram 53,67% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na planilha
APÊNDICE B, sintetizada na tabela a seguir:
Conforme demonstrado na tabela anterior, em que pese o descumprimento do limite prudencial, observou-se
que foi cumprido o limite legal de despesas com pessoal
(limite legal = 54% e prudencial = 51,3%).
No que se refere às despesas totais com pessoal, consolidando o Poder Executivo com o Poder Legislativo, constatou-se que essas despesas atingiram 57,21% em relação à receita corrente líquida, conforme demonstrado
na planilha APÊNDICE C deste relatório, e evidenciado
resumidamente na tabela a seguir:
Conforme se observa da tabela anterior foi cumprido o
limites legal de 60% e descumprido o limite prudencial
de 57%. Registre-se que o gestor recebeu pareceres de
alerta sobre o descumprimento do limite prudencial de
despesas com pessoal:
- Relatório de Gestão Fiscal referentes aos 1º e 2º semestres de 2016: Proc. TC 4545/2016 e 9298/2016.
www.tce.es.gov.br

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a
Resolução 40/2001 do Senado Federal, a dívida consolidada ou fundada, para ﬁns ﬁscais, corresponde ao montante total das obrigações ﬁnanceiras, apurado sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da administração direta e entre estes e as entidades da administração indireta), assumidas: a) pela realização de operações
de crédito com a emissão de títulos públicos, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses (dívida mobiliária); b) pela realização de operações de crédito em
virtude de leis, contratos (dívida contratual), convênios
ou tratados, para amortização em prazo superior a 12
(doze) meses; c) com os precatórios judiciais emitidos a
partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos; e,
d) pela realização de operações de crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que tenham constado como receitas no orçamento.
A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa o
montante da dívida consolidada deduzido o saldo relativo aos haveres ﬁnanceiros (disponibilidade de caixa e
demais haveres ﬁnanceiros).
No uso de suas competências constitucionais (artigo 52
da CF/88), o Senado Federal editou a Resolução 40/2001,
disciplinado que a dívida consolidada líquida dos municípios não poderá exceder a 1,2 vezes a receita corrente líquida.
Com base nos demonstrativos contábeis integrantes da
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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prestação de contas anual do município, ao ﬁnal do exercício em análise, a dívida consolidada líquida representou 0,0% da receita corrente líquida, conforme se demonstra na tabela a seguir:

do sobre os limites para a contratação das operações de
crédito pelos municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, conforme
art. 7°.

Portanto, a dívida consolidada líquida não extrapolou o
limite previsto (120% da receita corrente líquida), estando em acordo com a legislação supramencionada.

Para os municípios, restou deﬁnido que as operações de
crédito interno e externo devem limitar-se a:

7.3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE GARANTIAS

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

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

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

Segundo o inciso III, do artigo 29, da Lei de Responsabilidade Fiscal, operações de crédito são compromissos
ﬁnanceiros assumidos em razão de mútuo, abertura de
crédito, emissão e aceite de título, aquisição ﬁnanciada
de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive
com o uso de derivativos ﬁnanceiros.

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

As operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias, por sua vez, são deﬁnidas pela LRF como
operações de crédito destinadas a atender insuﬁciência
de caixa durante o exercício ﬁnanceiro.

Não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte
e quatro) meses, a contar do mês da análise, quaisquer
garantias anteriormente prestadas;

A Constituição da República outorgou a competência ao
Senado Federal para dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno dos
municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal (artigo 52).
O Senado Federal editou a Resolução 43/2001, dispon-

Quanto às Operações de Crédito por Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO), o Senado Federal deﬁniu,
conforme artigo 10 da Resolução 43/2001, que o saldo
devedor dessas operações não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observando-se ainda, as
disposições contidas nos artigos 14 e 15 daquela resolução.
Apresenta-se, nas tabelas a seguir, com base nas demonstrações contábeis que integram a prestação de
contas, os montantes e limites de operações de crédito
contratadas pelo município, apurados ao ﬁnal do exercício em análise:
De acordo com os demonstrativos encaminhados não foram extrapolados, no exercício, os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução do
Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e
no art. 167 da Constituição da República, bem como não
houve concessão de garantias ou recebimento de contragarantias.
7.4 OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELO TITULAR DO PODER
NO ÚLTIMO ANO DE SEU MANDATO
7.4.1 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos
Restos a Pagar

Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal previstos na Lei Complementar nº 101, de 2000;

O passivo ﬁnanceiro das entidades públicas é composto de valores devidos cujo pagamento independe de autorização orçamentária, uma vez que a obrigação já passou pelo orçamento – restos a pagar – ou não está atrelado ao orçamento, como as consignações e depósitos
de terceiros.

Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado
com a União, nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.

Restos a pagar são as despesas legalmente empenhadas
pelo ente público, mas não pagas. A Lei 4.320/1964 con-

Esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida,
deﬁnido na Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal;
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Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.

Quanto à execução da despesa orçamentária, da qual se
origina os restos a pagar, a LRF estabelece expressamente a necessidade de vinculação dos recursos à ﬁnalidade especíﬁca, conforme parágrafo único do art. 8º da Lei
Complementar 101/2000:

Os restos a pagar processados são aqueles cujo serviço
foi prestado ou o material adquirido foi entregue pelo
fornecedor contratado, estando a despesa liquidada e
em condições legais para o pagamento.

Parágrafo único - os recursos legalmente vinculados a ﬁnalidade especíﬁca serão utilizados exclusivamente para
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Os restos a pagar não processados são aqueles cujo empenho foi legalmente emitido, porém o objeto adquirido
ainda não foi entregue, ou o serviço correspondente ainda não foi prestado pelo fornecedor, estando, portanto,
pendente de regular liquidação e pagamento.

Nesse sentido, consta do Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, o Demonstrativo
da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Anexo
5), que tem como propósito dar transparência ao montante disponível para ﬁns da inscrição em Restos a Pagar
de despesas não liquidadas, evidenciando a disponibilidade de caixa líquida para cada um dos recursos vinculados (art. 55 da LRF).

ceitua e classiﬁca os restos a pagar da seguinte forma,
em seu art. 36:

A Secretaria do Tesouro Nacional traz o seguinte conceito para os restos a pagar processados e não processados:
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
São considerados processados os Restos a Pagar referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos para
o pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi veriﬁcado. Os Restos a Pagar Processados não devem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração
não poderá deixar de cumprir com a obrigação de pagar.
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
São considerados não processados os empenhos de
contrato e convênios que se encontram em plena execução, não existindo o direito líquido e certo do credor.
Dessa forma, no encerramento do exercício a despesa
orçamentária que se encontrar empenhada, mas ainda
não paga será inscrita em restos a pagar não processados.

O demonstrativo também possibilita a veriﬁcação do
cumprimento do art. 42 da LRF, de forma que no último ano de mandato da gestão administrativo-ﬁnanceira
de cada órgão referido no art. 20 da mesma lei haja suﬁciente disponibilidade de caixa para cobrir as obrigações
de despesa contraídas.

gas no exercício ﬁnanceiro de 2017 relativa a despesas
de exercícios anteriores no montante de R$ 154.964,24,
bem como o saldo de consignações e depósitos no total de R$ 320.249,04, conforme arquivo 01_DEMDFL_4.
Embora tenham sido contraídas despesas no total de
R$ 46.579,90 sem suﬁciente disponibilidade de caixa para pagamento, na fonte “Saúde - Recursos próprios”, observam-se disponibilidades suﬁcientes para sua cobertura, provenientes de “Fontes Não Vinculadas”.
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
7.5 AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL PELO TITULAR
NO PODER NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE SEU MANDATO
Base normativa: artigo 21, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000.
A Lei Complementar 101/2000 estabeleceu na seção II,
subseção II, questões acerca da despesa com pessoal e
de seu controle total:
Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:
I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1º do art.
169 da Constituição;

Desta forma, com base nos preceitos legais e regulamentares anteriormente mencionados, e ainda, considerando-se as informações encaminhadas pelo responsável
em sua prestação de contas, veriﬁcou-se que as informações pertinentes ao Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo (2º semestre ou 3º quadrimestre
de 2016) são as que seguem:

II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

Insta registrar que na coluna “Demais Obrigações Financeiras” da tabela 22 foram consideradas as despesas pa-

Assim, uma vez que o exercício em discussão nestes autos refere-se ao ﬁnal de mandato do titular do Poder Exe-
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Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato
de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao ﬁnal do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no
art. 20.
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cutivo Municipal, necessário que seja avaliada a mencionada disposição estabelecida no parágrafo único do art.
21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Para tanto, mister demonstrar a forma como esta Corte de Contas dá interpretação ao mencionado dispositivo. Por meio do Processo TC 6.955/2008, foi enfrentada
esta matéria e o Plenário desta Corte de Contas ﬁrmou
entendimento externado no Parecer Consulta 001/2012,
publicado no Diário Oﬁcial do Estado de 25/01/2012, de
onde se extrai:
Já o preceito contido no parágrafo único do referido art.
21, além do cunho de moralidade pública implícito no
citado dispositivo legal, visa coibir a prática de atos de
favorecimento relacionados com os quadros de pessoal, mediante concessões em ﬁnal de mandato (contratações, nomeações atribuição de vantagens etc.), no sentido de evitar o crescimento das despesas de pessoal, o
conseqüente comprometimento dos orçamentos futuros e a inviabilização das novas gestões. 14. Entretanto, apesar de ser direcionado a todos os administradores públicos, o citado dispositivo, da mesma forma que
o caput do artigo 21, não pode ser interpretado literalmente, sob pena de inviabilizar a administração nos últimos 180 dias da gestão de seus dirigentes, uma vez
que, se assim fosse, nesse período, estariam impedidos
de realizar qualquer tipo de ato que resultasse aumento de despesa. Dessa forma, considerando que o objetivo da norma contida no Parágrafo único do art. 21 da
Lei Complementar nº 101/2000 é assegurar a moralidade pública, não pode ela atingir as ações dos administradores voltadas para o atingimento das metas previstas
no planejamento do órgão. 15. Assim, para que haja a
incidência da vedação prevista no mencionado dispositi-

vo legal, com a consequente nulidade dos atos, é necessário que estes se apresentem conjugados dos seguintes
pressupostos: resultar aumento da despesa com pessoal, reﬂetir ato de favorecimento indevido e ser praticado
nos 180 dias que antecedem o ﬁnal do mandato. 16. Como consequência lógica, a nulidade prevista deixa de incidir sobre os atos de continuidade administrativa que,
guardando adequação com a lei orçamentária anual, sejam objeto de dotação especíﬁca e suﬁciente, ou que estejam abrangidos por crédito genérico, de forma que, somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas
e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício, com compatibilidade com o Plano Plurianual e a
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias [grifo nosso]. [...]
Isto posto, conclui-se que a concessão de abono pecuniário pela Câmara Municipal a servidores efetivos, comissionados, contratados temporariamente, cedidos e inativos, pode acontecer por meio de lei em sentido estrito/
formal, de iniciativa da respectiva casa, aprovada mesmo durante o período de 180 dias, observados os limites previstos no art. 20, da LRF, bem como o estabelecido no art. 16 do mesmo diploma legal e no art. 169, §
1º, da CF.”

Contas. Nesse sentido, sugere-se citar o agente responsável para apresentar alegações de defesa acompanhas
de documentos de prova.

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

O artigo 4º da LRF estabelece que o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve integrar o Anexo de Metas
Fiscais, o qual deve conter, dentre outros demonstrativos, o da estimativa e compensação da renúncia de receita e o da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

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

Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão da
renúncia de receita, tem por objetivo tornar transparentes os requisitos exigidos para a concessão ou ampliação
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7.6 RENÚNCIA DA RECEITA
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a renúncia de receita, estabeleceu que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária,
da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos
dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas
de resultados ﬁscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias;
Estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
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dos benefícios de natureza tributária.
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.
8. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
8.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da República/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da
República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional
53/2006).
Por determinação da Constituição da República, os municípios devem aplicar, anualmente, nunca menos de
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, e
devem destinar, ainda, não menos do que 60% dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação (Fundeb) para o pagamento dos
proﬁssionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.
Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município, no exercício
em análise, aplicou 29,76% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme
planilha de apuração, APÊNDICE D deste relatório, resumidamente demonstrado na tabela a seguir:
Quanto à destinação de recursos para pagamento dos

proﬁssionais do magistério da educação básica em efetivo exercício, constatou-se, com base na documentação
que integra a prestação de contas anual, que o município
destinou 84,13% das receitas provenientes do Fundeb,
conforme demonstrado na planilha de apuração, APÊNDICE D, apresentado resumidamente na tabela a seguir:
Portanto, o município cumpriu com os limites mínimos
constitucionais relacionados à educação.
8.2 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº
29/2000).
A Emenda Constitucional 29/2000 acrescentou artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para assegurar os recursos mínimos para o ﬁnanciamento
das ações e serviços públicos de saúde, estabelecendo a
obrigatoriedade de aplicação mínima, pelos entes da federação, de recursos provenientes de impostos e transferências, em ações e serviços públicos de saúde.
Deﬁniu, no § 3º no artigo 198 da CF/88, que lei complementar estabeleceria:
Os percentuais mínimos das receitas de impostos e
transferências a serem aplicados, anualmente, pela
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à
saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos
Municípios,
objetivando a progressiva redução das disparidades regionais;
www.tce.es.gov.br

As normas de ﬁscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e
municipal; e
As normas de cálculo do montante a ser aplicado pela
União.
Em 13 de janeiro de 2012, foi editada a Lei Complementar 141, regulamentando o § 3º do art. 198 da Constituição da República, estabelecendo os valores mínimos a
serem aplicados anualmente pelos Municípios em ações
e serviços públicos de saúde; os critérios de rateio dos
recursos de transferências para a saúde e as normas de
ﬁscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo; e a transparência, visibilidade, ﬁscalização, avaliação e controle da aplicação dos
recursos destinados à saúde.
Em relação à aplicação mínima de recursos, restou estabelecido, pelo artigo 7º, que os municípios e o Distrito
Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos
recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição
da República.
Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município, no exercício em análise, aplicou 18,53% da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferências, em ações e serviços públicos de saúde, conforme
demonstrado na planilha de apuração, APÊNDICE E deste relatório, e evidenciado resumidamente na tabela a
seguir:
Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo
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constitucional previsto para a saúde.
8.3 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
A Lei 11.494/2007 regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação (Fundeb) e atribuiu
aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social a
competência ﬁscalizatória sobre esses recursos.
Esses conselhos, no âmbito dos municípios, são colegiados compostos por, no mínimo, nove membros, sendo:
2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal,
dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de
Educação ou órgão educacional equivalente;
1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
1 (um) representante dos diretores das escolas básicas
públicas;
1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;

lizada pelos grupos organizados ou organizações de classe que representam esses segmentos e comunicada ao
chefe do Poder Executivo para que este, por ato oﬁcial,
os nomeie para o exercício das funções de conselheiros.
A atividade dos conselhos do FUNDEB soma-se ao trabalho das tradicionais instâncias de controle e ﬁscalização
da gestão pública. Entretanto, o conselho do FUNDEB
não é uma nova instância de controle, mas sim de representação social, não devendo, portanto, ser confundido com o controle interno (executado pelo próprio Poder Executivo), nem com o controle externo, a cargo do
Tribunal de Contas, na qualidade de órgão auxiliar do Poder Legislativo, a quem compete a apreciação das contas
do Poder Executivo.
O controle exercido pelos conselhos do FUNDEB representa a atuação da sociedade, que pode apontar falhas
ou irregularidades eventualmente cometidas, para que
as autoridades constituídas, no uso de suas prerrogativas legais, adotem as providências que cada caso venha
a exigir.
Entre as atribuições dos conselhos do FUNDEB, estão:

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

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

2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, sendo um deles indicado pela entidade de
estudantes secundaristas.

Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária
anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação;

O portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) resumiu as funções dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, conforme segue:

Supervisionar a realização do censo escolar anual;

A escolha dos representantes dos professores, diretores, pais de alunos e servidores das escolas deve ser rea-

Instruir, com parecer, as prestações de contas a serem
apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas. O parecer deve ser apresentado ao Poder Executivo respectivo em até 30 dias antes do vencimento do prazo para apresentação da prestação de contas ao Tribunal; e
www.tce.es.gov.br

acompanhar e controlar a execução dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolar e do Programa de Apoio aos
Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, veriﬁcando os registros contábeis e os
demonstrativos gerenciais relativos aos recursos repassados, responsabilizando-se pelo recebimento e análise
da prestação de contas desses programas, encaminhando ao FNDE o demonstrativo sintético anual da execução físico-ﬁnanceira, acompanhado de parecer conclusivo, e notiﬁcar o órgão executor dos programas e o FNDE
quando houver ocorrência de eventuais irregularidades
na utilização dos recursos.
Avaliou-se o parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, que integra
a prestação de contas anual do município, emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício em análise, e constatou-se que o colegiado concluiu pela aprovação das contas.
8.4 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAUDE
A Lei Complementar 141/2012 atribuiu aos Conselhos
de Saúde a competência para avaliar, a cada quadrimestre, o relatório consolidado do resultado da execução
orçamentária e ﬁnanceira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução daquela Lei Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações
respectivas, encaminhando ao Chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para
que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
(LC 141/2012, art. 41).
A LC 141 estabeleceu, ainda, que o gestor do SUS em caSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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da ente da Federação deve elaborar relatório detalhado
referente ao quadrimestre anterior, contendo, no mínimo, as informações apresentadas a seguir:
Montante e fonte dos recursos aplicados no período;
Auditorias realizadas ou em fase de execução no período
e suas recomendações e determinações;
Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em
seu âmbito de atuação.
No § 1º do artigo 36, determinou-se aos entes da Federação, a obrigatoriedade de comprovação de elaboração
do relatório detalhado referido anteriormente, mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao
da execução ﬁnanceira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas na Lei Complementar.
A Instrução Normativa TC 34/2015 disciplinou a obrigatoriedade de envio do Parecer do Conselho de Fiscalização sobre a prestação de contas dos recursos aplicados em ações e serviços públicos de saúde, na forma dos
artigos 34 a 37 da Lei Complementar Federal 141/2012.
Avaliou-se o documento que foi encaminhado como parecer do Conselho Municipal de Saúde, emitido sobre a
prestação de contas relativa ao exercício em análise, e
constatou-se que o colegiado concluiu pela aprovação
das contas.
9. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §

2º, da Constituição da República/1988.
A Constituição da República de 1988 disciplinou sobre os
municípios, no Capítulo IV, do Título III, que trata da organização do Estado.
Em seu artigo 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder Legislativo, estabeleceu, dentre outras condições, o
limite máximo para despesas totais do Poder Legislativo
e o limite máximo de gastos com a folha de pagamentos,
incluindo o subsídio dos vereadores.
Com base na documentação que integra a prestação de
contas, apuraram-se os valores transferidos pelo Poder
Executivo ao Poder Legislativo, a título de duodécimo
(planilha detalhada APÊNDICE F deste relatório), no decorrer do exercício em análise, conforme demonstrado
sinteticamente na tabela a seguir:
Portanto, veriﬁca-se, da tabela acima, que o limite constitucional foi cumprido.
10. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
A Constituição Federal, em seu artigo 74, determina que
deverá ser mantido pelos Poderes sistemas de controle
interno, estabelecendo conteúdo mínimo que este controle deverá ter como objeto, conforme exposto abaixo:
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a ﬁnalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eﬁcácia e eﬁciência, da gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial nos órgãos e entidades da adminiswww.tce.es.gov.br

tração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais
e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
No parágrafo primeiro, ﬁcou estabelecido que “os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela
darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena
de responsabilidade solidária”.
Por meio da Resolução 227/2011, alterada pela Resolução 257/2013, esta Corte de Contas dispôs sobre a criação, implantação, manutenção e ﬁscalização do Sistema
de Controle Interno da Administração Pública, aprovando também o “Guia de orientação para implantação do
Sistema de Controle Interno na Administração Pública”, e
estabelecendo prazos para que os jurisdicionados atendessem aos comandos regulamentadores.
Consta da Instrução Normativa TC 34/2015 previsão para
encaminhamento, pelo prefeito, da seguinte documentação correlata:
- Relatório de avaliação do cumprimento do plano de
ação para implantação do Sistema de Controle Interno
(Art. 3º, § 3º, da Resolução TC nº 227/2011);
- Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, assinado por seu responsável, contendo os elementos previstos no Anexo II,
Tabela 5, desta Instrução Normativa. (Art. 76, § 3º da LC
nº 621/2012 c/c artigo 122, § 5º do RITCEES, aprovado
pela Resolução TC nº 261/2013 e c/c artigo 4º da Resolução TC nº 227/2011);
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- Pronunciamento expresso do chefe do poder atestando
ter tomado conhecimento das conclusões contidas no
parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2011.
Com base nos documentos encaminhados, constata-se
que o sistema de controle interno foi instituído pela Lei
municipal 1379/2012, sendo que a Câmara Municipal
não subordina-se à unidade de controle interno do Executivo Municipal.
A documentação estabelecida na Instrução Normativa
TC 34/2015 foi encaminhada, nos termos previstos pela regulamentação.
10.1 AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE
VIABILIZASSEM A EMISSÃO DO PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A TOTALIDADE DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL.

sugere-se CITAR os gestores, para apresentarem justiﬁcativas pela ausência de tomada de medidas necessárias
e suﬁcientes que viabilizassem a realização de procedimentos de controle e a emissão do parecer do controle
interno conclusivo sobre a prestação de contas anual na
sua totalidade.
11. MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
12. ANÁLISE DE CONFORMIDADE (DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS)
12.1 CONSISTÊNCIA ELETRÔNICA DE DADOS

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

Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle predeﬁnidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir.

O Relatório de Controle Interno (arquivo 01_RELOCI_107), exigido na IN 34/2015, traz em seu conteúdo as
seguintes informações:

12.1.1 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados

[...]

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964

[...]
Como se vê, diante das mencionadas limitações à sua
atuação, o Controle Interno não obteve elementos suﬁcientes pra formação de opinião a respeito da à adequação de atos de gestão praticados no exercício a que
se refere.

Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada menos total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela seguinte:

Portanto, tendo em vista que a análise da prestação de
contas pelo Controle interno se deu de forma limitada,

Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
www.tce.es.gov.br

12.1.2 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar processados.
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
menos total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela seguinte:
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
12.1.3 Análise da execução orçamentária na dotação
Reserva de Contingência informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
101/2000; art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da
Portaria STN/SOF 163/2001
Veriﬁcou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:
Pelo exposto, veriﬁca-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.
12.1.4 Análise de execução orçamentária na dotação
Reserva do RPPS informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Veriﬁcou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:
Pelo exposto, veriﬁca-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva do RPPS.
12.1.5 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
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Orçamentário em relação à receita orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da receita orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
12.1.6 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da despesa orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
12.1.7 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior
da conta Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado
na tabela abaixo:
Embora tenha sido constatada inconsistência entre Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial quanto ao saldo do exercício anterior, tendo em vista que de acordo
com as normas contábeis os erros e omissões devem ser
corrigidos quando identiﬁcados e que no exercício obje-

to de análise deste processo não mais foram identiﬁcadas inconsistências, conforme item 12.1.8 a seguir, sugerimos não citar o responsável.

tidas dobradas.

12.1.8 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da
conta Caixa e Equivalentes de Caixa

Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
12.1.9 Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964

12.1.11 Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Pelo exposto, veriﬁca-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.
12.1.12 Dotação atualizada apresenta-se em valor superior à receita prevista atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da dotação atualizada no Balanço Orçamentário deve ser igual ou menor que à receita prevista, conforme demonstrado na tabela seguinte:

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

Pelo exposto, veriﬁca-se que a origem da divergência está na não evidenciação, no balanço orçamentário, dos
acréscimos à receita original, oriundas dos aumentos de
dotação orçamentária que não se tiveram como fonte as
anulação orçamentárias. Assim, opinamos pelo relevamento da divergência apontada na tabela 42 deste Relatório Técnico.

12.1.10 Análise entre os totais dos saldos devedores e
dos saldos credores

12.1.13 Análise da despesa executada em relação à receita realizada

Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964

Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964

Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:

Entende-se que o valor total da receita realizada no Balanço Orçamentário deve ser maior ou igual à despesa
executada, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Pelo exposto, veriﬁca-se observância ao método das par-

Pelo exposto, veriﬁca-se que não houve execução orça-

Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao
resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:

www.tce.es.gov.br
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mentária da despesa em valores superiores à receita realizada.
13. REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS
Base Normativa: Lei Municipal 1423/2012; arts. 37, incisos X e XI, 29, inciso V, e 39, § 4º da Constituição da República.
A Lei Municipal 2.251/2012 ﬁxou os subsídios do Prefeito
e do Vice-Prefeito, para a legislatura 2013/2016, sendo
seus valores revistos em 2014 e 2015, em R$ 11.213,64
(onze mil, duzentos e treze reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 5.606,82 (cinco mil, seiscentos e seis reais e
oitenta e dois centavos), respectivamente.
Da análise das ﬁchas ﬁnanceiras do Prefeito e do Vice-Prefeito referentes ao exercício de 2016, veriﬁca-se que
perceberam R$ 11.213,63 (onze mil, duzentos e treze reais e sessenta e três centavos) e R$ 5.606,81 (cinco mil,
seiscentos e seis reais e oitenta e um centavos), mensais.
Diante do exposto, constata-se que as despesas com a
remuneração desses Agentes Políticos, durante o exercício 2016, estão em conformidade com o mandamento legal.
14. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual, ora analisada, reﬂetiu a
atuação do prefeito municipal responsável pelo governo no exercício de 2016, chefe do Poder Executivo municipal, no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas
do município.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
teve por base as informações apresentadas nas peças e
demonstrativos contábeis encaminhados pelo responsá-

vel, nos termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
Em decorrência, apresentam-se os achados que resultam na opinião pela citação do responsável, com base
no artigo 63, I, da Lei Complementar 621/2012:
II.3 DAS IRREGULARIDADES
Insta salientar que as irregularidades apontadas no Relatório Técnico descritas abaixo, a área técnica sugeriu o
afastamento (Instrução Técnica Conclusiva 02583/20184):
Aumento de despesa com pessoal pelo titular do poder
nos últimos 180 dias de seu mandato.
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a emissão do parecer do controle interno sobre a totalidade da prestação de contas anual.
Quanto ao indicativo de irregularidade remanescente
(Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro encaminhadas no anexo ao balanço patrimonial consolidado), a área técnica manteve o indicativo de irregularidade, todavia, opinou por considera-la passível de ressalva,
por não ter infringido aos artigos 42 e 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, por entender suﬁciente e plenamente motivada a
fundamentação delineada nas manifestações da área
técnica (RT 00026/2018-9 e ITC 02192/2018-2) e do Ministério Público Especial de Contas (Parecer Ministerial
03000/2018-1), tornam-se desnecessárias maiores considerações para que seja emitido parecer prévio pela
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas apresentadas,
em decorrência da irregularidade remanescente não
possuir o condão de macular as contas, tendo em vista
www.tce.es.gov.br

tratar-se de impropriedade ou falta de natureza formal,
sem gravidade e que não representou dano injustiﬁcado
ao erário, nos moldes do artigo 80, inciso II, da Lei Complementar 621/2012:
II.4 QUADRO RESUMIDO DO RESULTADO GOVERNAMENTAL
No Brasil, as ﬁnanças públicas estão disciplinadas principalmente na Lei Federal 4.320/64, determinando que,
ao ﬁnal de cada exercício, os resultados gerais da Administração Pública sejam demonstrados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e na
Demonstração das Variações Patrimoniais.
A contabilidade pública no Brasil vem passando por signiﬁcativas transformações, que ao longo do tempo aperfeiçoou o regime de disciplina ﬁscal, tendo como marcos históricos os seguintes eventos: (i) a edição da Lei no
4.320/64; (ii) da LRF e da Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal; (iii) o início do processo de convergência das
práticas de contabilidade ao setor público brasileiro às
normas internacionais de contabilidade; e (iv) a edição
da Lei da Transparência.
No tocante ao controle externo, embora a Constituição
Federal de 1988 tenha destacado como primeira competência atribuída aos tribunais de contas a apreciação
das contas prestadas anualmente pelos chefes do Executivo mediante parecer prévio, foi a partir da LRF que ele
ganhou contornos operacionais para garantir o cumprimento da responsabilidade da gestão ﬁscal, cujas disposições criam obrigações por meio de instrumentos como
o Anexo de Riscos Fiscais, Anexos de Metas Fiscais, Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Relatório
de Gestão Fiscal constantes do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF. Outras importantes iniciativas foram
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público –
PCASP elaborados pela STN.
A LRF disciplinou normas ligadas às ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão ﬁscal. Com objetivo de promover o equilíbrio intertemporal das contas públicas, instituiu condições e limites para despesas
obrigatórias de caráter continuado, despesas com pessoal, despesas com seguridade social, dívida pública, operações de crédito, garantias, restos a pagar e preservação do patrimônio público.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual, podem-se extrair os seguintes dados:
Tabela1 – Resultado Governamental
Os dados acima demonstram que o município obteve superávit ﬁnanceiro para abertura de créditos adicionais
orçamentários no exercício subsequente no valor de R$
8.111.542,20.
Quanto ao resultado negativo na execução orçamentária, as despesas empenhadas suplantaram as receitas
arrecadas no exercício de 2016, apresentando um déﬁcit orçamentário de R$ 123.497,10, todavia, foi absolvido pelo superávit ﬁnanceiro do exercício anterior de R$
5.022.780,34, já excluído o superávit ﬁnanceiro apurado
do Instituto de Previdência.
Com relação ao resultado ﬁnanceiro negativo, este demonstra que houve mais saídas de recursos que entradas, apresentando uma diminuição no caixa de R$
11.091.408,43 para R$ 7.623.713,55 (Balanço Financeiro – Item 5 do RT 26/2018).
Quanto ao resultado patrimonial negativo, este demonstra apenas que houve uma maior variação patrimonial

diminutiva que variações patrimoniais aumentativas.
Essas alterações quantitativas, decorrem de transações
que aumentam ou diminuem o patrimônio público, provocam alterações nos elementos patrimoniais, reﬂetindo em resultados aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido.
Demonstra ainda, que a municipalidade atendeu a todos os limites constitucionais e legais, pois não ultrapassou os limites com pessoal do poder executivo e consolidado, não realizou operações de crédito e antecipação
de receita orçamentária, gastou acima do limite mínimo
com ensino, Fundeb, saúde e repassou o duodécimo ao
legislativo dentro do máximo permitido.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura de Santa Leopoldina, sob a responsabilidade do Sr. Romero Luiz Endringer, Prefeito Municipal, referente ao exercício de 2016, atendeu aos limites
constitucionais, legais, os pilares da LRF e a execução do
orçamento e gestão patrimonial.
III – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto à sua consideração.

- Manter a seguinte irregularidade, sem o condão de macular as contas:
1.1.1 AUSÊNCIA DE CONTROLE DAS FONTES DE RECURSOS EVIDENCIADAS NO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ENCAMINHADAS NO ANEXO
AO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (item 6.1
do RT 26/2018 e 2.1.1 da ITC 2583/2018).
1.2 Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas da
Santa Leopoldina, no exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Romero Luiz Endringer, na forma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
1.3 Determinar ao atual gestor que observe o parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e
nesse sentido, que adote práticas de controle e evidenciação das fontes de recursos, nos termos do Anexo 05
do Relatório de Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional).
1.4 Recomendar ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo parecer prévio,
na forma do art. 48 da LRF.
1.5 - Arquivar os autos após os trâmites legais.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

2. Unânime.

Conselheiro relator

3. Data da Sessão: 25/07/2018 - 23ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara.

1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
www.tce.es.gov.br

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator)
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
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(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO 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

PARECER PRÉVIO TC-145/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
Processo: TC 7487/2016 (Apensos: TC - 4454/2015 e TC
- 4446/2015)
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual - Prefeito
Exercício: 2015
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Responsável: Antonio Wilson Fiorot
Advogado : José Maria Ramos Gagno – OAB/ES 1415
Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO DAS CONTAS - DETERMINAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RAN-

NA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Pedro Canário, referente ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor Antonio Wilson Fiorot - Prefeito Municipal.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 143/2017
onde constam indícios de irregularidades as quais foram
apontadas na Instrução Técnica Inicial 222/2017, com
sugestão de citação do responsável, o que foi acolhido
na Decisão Monocrática 884/2017:
Tabela
Devidamente citado, o responsável não apresentou razões de defesa no prazo legal, demonstrando inércia processual, restando conﬁgurada e declarada a revelia do
senhor Antonio Wilson Fiorot na forma da Decisão Monocrática 884/2017.
Foi juntado aos autos o protocolo 08063/2017-6 referente à petição intercorrente 568/2017-8, na data de 30 de
junho de 2017, em nome do senhor Antônio Wilson Fiorot, requerendo a nulidade da decisão de declaração de
sua revelia (DECM 884/2017-5), através de seu advogado
José Maria Ramos Gagno, de cujo teor indeferi, na forma
do despacho 33303/2017-6 que transcrevo:
“[...]
O requerente alega que citação inicial não foi recebida
pela pessoa a quem foi destinada, sendo recebida pelo
senhor José Maria Ramos Gagno, ex-Procurador da Prefeitura Municipal de Pedro Canário na gestão do senhor
Antônio Wilson Fiorot como Prefeito Municipal de Pedro Canário.
www.tce.es.gov.br

Veriﬁcando o Termo de Citação 379/2017-1, juntado aos
autos do Processo TC 7487/2016 (peça10), nota-se que
o servidor desta Corte esteve no endereço da residência
do senhor Antônio Wilson Fiorot (informação do endereço da Receita Federal) e tendo em conta a sua ausência, o referido Termo de Citação foi recebido pelo senhor
José Maria Ramos Gagno. Assim, na formado artigo 64,
§1º da Lei Complementar 621/2012, ocorreu a devida citação do senhor Antônio Wilson Fiorot.
Ressalta-se que o senhor José Maria Ramos Gagno, pessoa que recebeu o Termo de Citação, após atuar como
ex-Procurador do Município de Pedro Canário na gestão
do ex-Prefeito Municipal, Antônio Wilson Fiorot, atua
hoje como advogado do senhor Antônio Wilson Fiorot,
conforme procuração constante na peça 02 deste protocolo.
Ante o exposto, indeﬁro o pedido de reconsideração da
revelia do senhor Antônio Wilson Fiorot, destacando
que a parte poderá se manifestar em sede de sustentação oral e, ou recurso. Envio o protocolo a esse Gabinete
para que seja enviado ofício ao requerente encaminhando-lhe estas informações. Após, que o protocolo seja encaminhado ao Núcleo de Controle de Documentos, para
que proceda o arquivamento ...”
Foram os autos submetidos à análise da área técnica a
qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 2751/2017
de 23 de junho de 2017, opinando pela rejeição das contas apresentadas, e o Parecer 3028/2017 do Ministério Público de Contas, da lavra do Procurador de Contas
Luis Henrique Anastácio da Silva, onde se manifestam no
mesmo sentido.
É o breve relatório.
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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2 Fundamentação

do limite máximo admitido (Item 10 do RT 143/2017-8)

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.

Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §
2º, da Constituição da República/1988.

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 2751/2017 abaixo transcrita:
“[...]
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
EM PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO DEMDFL
(Item 7.1.1 do RT 143/2017-8)
Base Normativa: art.85 e art. 92, parágrafo único da Lei
Federal nº 4.320/64.
2.2 Anexo 5 do RGF (RGFRAP) apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo ao balanço patrimonial (Item 7.1.2 do RT 143/2017-8)
Base normativa: artigos 50 e 55, inciso III da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92, parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.
2.3 Não recolhimento das contribuições previdenciárias
retidas de servidores (Item 7.1.3 do RT 143/2017-8)
Base normativa: art. 195 da Constituição da República.
2.4 Não reconhecimento da receita do imposto de renda
retido na fonte (Item 7.1.4 do RT 143/2017-8)

2.6 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão de parecer sobre a presente prestação de
contas pelo controle interno do município (Item 11 do
RT 143/2017-8)
Base Normativa: Resolução TC nº 227/2011, IN TCEES
34/2015, art. 31 da Constituição da República.

Receita corrente líquida – RCL
54.773.440,74
Despesas totais com pessoal
29.120.129,03
% das despesas totais com pessoal em rela- 53,16%
ção à RCL

Fonte: Processo TC 7.487/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015
Conforme se observa da tabela anterior, considerando
as despesas consolidadas, foram cumpridos o limite legal de 60% e o limite prudencial de 57%.
3.2 DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA

JUSTIFICATIVAS: Não se localizou documentação protocolizada em alusão a este Processo e em resposta ao Termo de Citação 00379/2017-1.

De acordo com o RT 143/2017, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite de 120% estabelecido na
legislação; conforme evidenciado a seguir:

ANÁLISE TÉCNICA: Tendo em vista que não se localizou
documentação protocolizada em alusão a este e foi decretada a revelia do Sr. Antonio Wilson Fiorot pelo Relator (Decisão Monocrática 00884/2017-5), ﬁcam mantidos os indicativos de irregularidade referentes aos itens
2.1 a 2.6 acima descritos.

Dívida consolidada líquida Em R$ 1,00

GESTÃO FISCAL

Fonte: Processo TC 7.487/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015

3.1 DESPESAS COM PESSOAL
3.1.1. Limite das Despesas com Pessoal
Despesas com pessoal – Poder Executivo: Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com pessoal em relação à RCL

Valor
54.773.440,74
27.571.013,24
50,34%

Base Normativa: Art. 158, inciso I, da Constituição Federal/1988; e artigos 85, 89, 91, 92, 93, 101, 103 e 105 da
Lei 4.320/1964.

Fonte: Processo TC 7.487/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015

2.5 Transferências de recursos ao poder legislativo acima

Descrição

Despesas com pessoal consolidadas Em R$ 1,00
Valor
www.tce.es.gov.br

Descrição
Dívida consolidada
Deduções
Dívida consolidada líquida
Receita corrente líquida - RCL
% da dívida consolidada líquida sobre a RCL

Valor
2.448.378,35
15.425.800,78
54.773.440,74
0,00%

3.3 OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Operações de crédito (Limite 16% RCL) Em 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
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018

Valor
54.773.440,74
0,00%
0,00%
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Fonte: Processo TC 7.487/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015

4.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Garantias concedidas (Limite 22% RCL) Em R$ 1,00

Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino Em
R$ 1,00

Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das garantias concedidas
% do montante global das garantias concedidas sobre a RCL

Valor
54.773.440,74
0,00%

Fonte: Processo TC 7.487/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015
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 - ARO
% do montante global das operações de
crédito por antecipação de receitas orçamentárias sobre a RCL

Valor
54.773.440,74
0,00%

Fonte: Processo TC 7.487/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015
De acordo com os demonstrativos encaminhados não foram extrapolados no exercício os limites de contratação
de operação de créditos previstos em Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e no art.
167 da Constituição da República, bem como não houve
concessão de garantias ou recebimento de contra garantias.
3.4 RENÚNCIA DE RECEITA
Conforme o RT 143/2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do município, aprovadas
para o exercício sob análise, não contêm previsão para
beneﬁciar instituições com renúncia de receita.
4. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO

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
3.112.663,70
26.471.954,86
29.584.618,56
8.275.863,26
27,97%

Fonte: Processo TC 7.487/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015
Da tabela acima veriﬁca-se que o município cumpriu com
o limite mínimo constitucional de 25% relacionado à educação.
4.2 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério Em
R$ 1,00
Destinação de recursos
Receitas líquidas provenientes do FUNDEB
Valor destinado ao pagamento dos proﬁssionais do magistério
% de aplicação

Valor
9.905.070,60
6.783.559,52
68,49%

Fonte: Processo TC 7.487/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015
Da tabela acima veriﬁca-se que o município cumpriu com o
limite mínimo constitucional de 60% relacionado ao pagamento dos proﬁssionais do magistério.
4.3 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde
Em R$ 1,00
www.tce.es.gov.br

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
3.112.663,70
26.471.954,86
29.584.618,56
6.011.308,76
20,32%

Fonte: Processo TC 7.487/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015
Da tabela acima veriﬁca-se que o município cumpriu com
o limite mínimo constitucional previsto para a saúde.
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa
à Prefeitura Municipal de Pedro Canário, exercício de
2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13
e alterações posteriores.
Apontados indicativos de irregularidades foi assegurado
ao prestador o direito ao contraditório e à ampla defesa,
observado, portanto, o devido processo legal; e, diante
da ausência de protocolização de documentação em alusão a este Processo, Termo de Citação 00379/2017-1, foi
decretada a revelia do Sr. Antonio Wilson Fiorot pelo Relator (Decisão Monocrática 00884/2017-5).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido
à Câmara Municipal de Pedro Canário, recomendando a
REJEIÇÃO DAS CONTAS do Sr. Antonio Wilson Fiorot, Prefeito Municipal durante o exercício de 2015, conforme
dispõem o inciso III, art. 132, do Regimento Interno e o
art. 80, III da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção das irregularidades referentes aos itens
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2.1 a 2.6 desta instrução.
Vitória/ES, 23 de junho de 2017.
[...]”
Por sua vez o Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva aprofunda no tema do não recolhimento
das contribuições previdenciárias retidas de servidores
no Parecer 3028/2017, de 03 de julho de 2017, nos seguintes termos:
“[...]
Pois bem. Compulsando os autos, veriﬁca-se que a Instrução Técnica Conclusiva é consentânea com o posicionamento do Ministério Público de Contas, motivo pelo
qual, independentemente de transcrição, passa a fazer
parte integrante deste pelos fundamentos de fato e de
direito ali deduzidos.
Notadamente, quanto ao item 2.3: NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DE
SERVIDORES, cumpre destacar que nos termos do princípio fundamental de contabilidade denominado “princípio da competência”, “as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento” (artigo 9º da Resolução CFC nº
750/1993).
Depreende-se que o “princípio da competência” não está relacionado com pagamentos, mas com o reconhecimento das receitas e despesas incorridas em determinado período.
Portanto, conquanto a posteriori sejam repassadas as
contribuições previdenciárias, tal hipótese de maneira alguma elide ou atenua a conduta de não reconhe-

cer tempestivamente as receitas e despesas incorridas
em determinado período. Muito pelo contrário: uma vez
realizados em atraso o repasse, comprova-se que os responsáveis não observaram o “princípio da competência”,
atestando-se a conduta irregular.

do, “construir” o equilíbrio não foi apenas uma diretriz
inovadora a ser observada pelos RPPS que viessem a ser
instituídos, mas tarefa muito mais complexa, que implica
“desconstruir” modelos e estruturas erroneamente consolidados há anos ou décadas.

Nesse contexto, o responsável fomentou a ocorrência de
autênticos “rombos” nas contas do INSS ou dos Institutos próprios de previdência, incitando prejuízo nítido à
administração pública. Aﬁnal, o sistema previdenciário
fundamenta-se no princípio do equilíbrio ﬁnanceiro e
atuarial – insculpido no caput do art. 201 da Constituição Federal –, que reﬂete a existência de reservas monetárias ou de investimentos, numerário ou aplicações suﬁcientes para o adimplemento dos compromissos atuais
e futuros previstos. Aﬁnal, os valores recolhidos à previdência pertencem ao servidor para a formação de capital
necessário a ﬁm de cobrir os custos das aposentadorias
e pensões futuras, dentre outros.

As consequências desse desequilíbrio ainda não se fazem sentir de forma tão aguda no presente, especialmente para muitos Municípios cujos RPPS, embora apresentem déﬁcit atuarial, mantêm superávits ﬁnanceiros e
possuem recursos acumulados suﬁcientes para o pagamento dos benefícios por alguns anos. No caso da União,
dos Estados e dos Municípios com RPPS mais antigos,
além do desequilíbrio atuarial há o desequilíbrio ﬁnanceiro, que requer aportes mensais para sua cobertura,
porém este se apresenta em valores que podem ser suportados pelos recursos orçamentários dos Tesouros nacional, estaduais e municipais.

Assim, cria-se uma falsa percepção da realidade para a
elaboração das medidas necessárias à correção de desvios do sistema, o que também causa prejuízos ﬁnanceiros.
Tal alerta pode ser encontrado em trecho de trabalho
publicado para a Coleção Previdência Social, Série Estudos; v.34, de autoria de Narlon Gutierre Nogueira, intitulado “O equilíbrio ﬁnanceiro e autuarial dos RPPS: de
princípio constitucional a política pública de Estado”, p.
187, a seguir transcrito:
[...] quando o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial foi estabelecido de forma explícita como princípio constitucional
para a organização dos RPPS, no ﬁnal de 1998, estes, em
sua maioria, já existiam e se encontravam diante de uma
situação de desequilíbrio estrutural crônico. Assim senwww.tce.es.gov.br

Porém, se mantida a postura atual dos entes federativos,
que não tratam com a devida importância o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial de seus RPPS e resistem à adoção de
medidas para o equacionamento do déﬁcit atuarial, essa
situação irá se agravar no futuro, com prejuízo para sua
própria capacidade administrativa.
O desequilíbrio nas contas públicas, ocasionado pelo
crescimento contínuo das despesas com pessoal, poderá comprometer a capacidade de efetivação das políticas
de interesse dos cidadãos, tais como: saúde, educação,
segurança e moradia, e conduzirá à necessidade imperiosa de severas reformas previdenciárias que ameaçarão os direito dos servidores públicos.
Outrossim, o atraso na restituição e repasse tem repercussão em despesas indevidas e desnecessárias com
multa, juros e correção monetária, o que representa
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018

144

ATOS DA 1a CÂMARA

prejuízo ao erário.
Destaca-se: esses indícios narrados referem-se à irregularidade de natureza grave, que causa prejuízo ﬁnanceiro ao INSS ou aos Institutos próprios de previdência –
em razão da adoção de medidas econômicas desnecessárias para correção dos desvios do sistema, – e ao ente
ao qual o servidor beneﬁciário vincula-se – que deverá repassar a contribuição previdenciária em atraso com
multa, juros e correção monetária.
Nessa linha, o Tribunal de Contas Catarinense, no processo nº 02/03501551, Acórdão n. 1765/08, julgou irregulares as contas de gestão de Prefeito, além de imputar
débito, nos termos adiante reproduzidos:
6.1. JULGAR IRREGULARES, COM IMPUTAÇÃO DE DÉBITO, (…) E CONDENAR OS RESPONSÁVEIS A SEGUIR DISCRIMINADOS AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE SUA RESPONSABILIDADE, ﬁxando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da publicação deste Acórdão no Diário Oﬁcial
Eletrônico desta Corte de Contas, para comprovar, perante este Tribunal, O RECOLHIMENTO DO VALOR DO DÉBITO AOS COFRES DO MUNICÍPIO, ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DOS JUROS LEGAIS (…) calculados a partir da data da ocorrência do fato gerador do
débito (…).
6.1.2. De responsabilidade do Sr. EDGAR SCHNEIDER, ex-Prefeito Municipal de Meleiro, CPF nº 029.201.079-68
m as seguintes quantias:
6.1.2.1. R$25.483,76 (VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DECORRENTES DE ATRASO NO REPASSE DE VALORES
AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA,

em descumprimento ao previsto no art. 4º e no § 1º do
art. 12 da Lei (federal) n. 4.320/64 (item III-B.1.1 do Relatório DMU)
Aliás, esse é o entendimento pacíﬁco dessa Corte. São
inúmeros os julgados desse Tribunal nesse sentido, ex
vi:
ACÓRDÃO TC-939/2016 - PLENÁRIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3051/2014, ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do relator,
conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:

rágrafo único, e art. 281 do Regimento Interno, mediante a juntada de cópias do RTC, ITI, ICC, ITC e do Acórdão,
para quantiﬁcação do dano causado ao erário em razão
das despesas indevidas com juros e multas decorrentes do atraso no recolhimento das parcelas do débito
junto à Previdência Social, mediante Tomada de Contas Especial;
4. Determinar à atual gestão da Prefeitura Municipal de
São Mateus para que recolha tempestivamente os valores relativos a contribuições previdenciárias retidas de
seus servidores e terceiros;
5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO TC-1753/2015 - PRIMEIRA CÂMARA

1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de São Mateus, sob a responsabilidade do senhor Amadeu Boroto, referente ao exercício de
2013, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “d” e
“e” da Lei Complementar 621/2012, pelo cometimento
da irregularidade apontada no Relatório Técnico Contábil RTC 213/2015, qual seja, ausência de recolhimento
de valores retidos de servidores e terceiros, indicando
apropriação indevida de recursos ﬁnanceiros (Base Normativa: artigos 35, 85, 92, 101 e 105 da Lei Federal nº.
4.320/1964; artigos 865 e 868, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) de 1999, alterado pelo inciso I, alínea “d”, do artigo 70 da Lei 11.196/2005; artigos 37 e
158, inciso I, da Constituição da República Federativa do
Brasil e artigo 30 da Lei nº. 8.212/1991);

Vistos, relatados e discutidos nos autos do Processo TC2674/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia onze de novembro de dois
mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:

2. Aplicar multa individual no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) ao senhor Amadeu Boroto, com amparo no artigo 135, inciso II da Lei Complementar 621/2012;

Base legal: Lei Federal 8.212/91, art. 30, inc. I, alíneas “a” e “b” e art. 37 da Constituição da República, Lei
4.320/64.

3. Formar autos apartados, nos termos dos art. 38, pa-

2. Aplicar multa ao responsável, Sr. Aurecil Gonçalves

www.tce.es.gov.br

1. Julgar irregulares as contas do Fundo Municipal de
Saúde de Divino de São Lourenço, sob a responsabilidade do Sr. Aurecil Gonçalves Muruci, relativas ao exercício
de 2013, nos termos do inciso III, do art. 84, incisos “c”
e “d” da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a
manutenção da seguinte irregularidade:
Ausência do recolhimento das parcelas devidas ao INSS
e ao FGTS relacionadas a parcelamentos ﬁrmados (Item
II.I da ICC 201/2015).
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Muruci, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizáveis na forma do art. 138 c/c art. 135, §3º, ambos da
LC 621/2012, dosada na forma do artigo 389, incisos II e
III, da Resolução TC 261/2013, por se tratar de pretensão
punitiva em virtude da irregularidade mantida;
3. Determinar ao atual Controlador-Geral do Município
de Divino de São Lourenço que:
3.1. Instaure Tomada de Contas Especial, para apuração
e quantiﬁcação do dano, bem como identiﬁcação dos
responsáveis, a ﬁm de apurar a totalidade dos encargos
ﬁnanceiros incidentes sobre o recolhimento em atraso
das parcelas devidas ao INSS e ao FGTS relacionadas ao
parcelamento ﬁrmado e o ressarcimento aos cofres públicos (item III.I da ICC 201/2015), com fulcro no artigo
83, §1º5, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei
Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer em responsabilidade solidária, informando, ainda, outros dados exigidos pela Instrução Normativa TC nº 32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo de 90 (noventa) dias,
na forma do art. 14 da IN TC 32/2014;
3.2. Comunique a esta Corte de Contas a Instauração
de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN
TC 32/20146 e, acaso conﬁrmado o prejuízo, providencie sua devolução ao erário do município, nos termos
dos arts. 152 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº
32/2014.
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO TC-1755/2015 – PRIMEIRA CÂMARA

Vistos, relatados e discutidos nos autos do Processo TC3146/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia onze de novembro de dois
mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Julgar irregulares as contas da Prefeitura de Divino de
São Lourenço, sob a responsabilidade do Sr. Miguel Lourenço da Costa, no exercício de suas funções administrativas, relativas ao exercício de 2013, nos termos do inciso III, do art. 84, incisos “c” e “d” da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a manutenção da seguinte irregularidade:
“Ausência do recolhimento das parcelas devidas ao INSS
e ao FGTS relacionadas a parcelamentos ﬁrmados (Item
II.I da ICC 202/2015).”
Base legal: Lei Federal 8.212/91, art. 30, inc. I, alíneas “a” e “b” e art. 37 da Constituição da República, Lei
4.320/64.
2. Aplicar multa ao responsável, Sr. Miguel Lourenço da
Costa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizáveis na forma do art. 138 c/c art. 135, §3º, ambos da
Lei Complementar 621/2012, dosada na forma do artigo 389, incisos II e III, do Regimento Interno, por se tratar de pretensão punitiva em virtude da irregularidade
mantida;
3. Determinar ao atual Controlador-Geral do Município
de Divino de São Lourenço que:
3.1. Instaure Tomada de Contas Especial, para apuração
e quantiﬁcação do dano, bem como identiﬁcação dos
responsáveis, a ﬁm de apurar a totalidade dos encargos
ﬁnanceiros incidentes sobre o recolhimento em atraso
www.tce.es.gov.br

das parcelas devidas ao INSS e ao FGTS relacionadas ao
parcelamento ﬁrmado e o ressarcimento aos cofres públicos (item III.I da ICC 201/2015), com fulcro no artigo
83, §1º , da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei
Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer em responsabilidade solidária, informando, ainda, outros dados exigidos pela Instrução Normativa TC nº 32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo de 90 (noventa) dias,
na forma do art. 14 da IN TC 32/2014;
3.2. Comunique a esta Corte de Contas a Instauração
de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC
32/2014 e, acaso conﬁrmado o prejuízo, providencie sua
devolução ao erário do município, nos termos dos arts.
152 e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Como se veriﬁca nas decisões colacionadas, quando não
há quantiﬁcação do dano ao erário causado pelo atraso
no recolhimento, gera-se o dever de formação de autos
apartados ou de adoção de providências administrativas
cabíveis pela unidade gestora, ambos objetivando identiﬁcar os responsáveis e reaver para os cofres públicos os
encargos derivados do não pagamento tempestivo das
referidas contribuições.
Isto posto, o Ministério Público de Contas anui ao posicionamento da área técnica constante da Instrução Técnica Conclusiva 02751/2017-1, pugnando pela REJEIÇÃO das Contas do Sr. Antônio Wilson Fiorot, sem prejuízo da expedição das seguintes determinações ao atual
Controlador-Geral do Município de Pedro Canário:
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1. instaure Tomada de Contas Especial, para apuração
e quantiﬁcação do dano, bem como identiﬁcação dos
responsáveis, a ﬁm de apurar a totalidade dos encargos
ﬁnanceiros incidentes sobre o recolhimento em atraso
das parcelas devidas referentes às contribuições previdenciárias, e o ressarcimento aos cofres públicos, com
fulcro no artigo 83, §1º, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer em responsabilidade solidária, informando, ainda,
outros dados exigidos pela Instrução Normativa TC nº
32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo de 90
(noventa) dias, na forma do art. 14 da referida IN;
2. comunique a esta Corte de Contas a Instauração de
Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC
32/2014 e, acaso conﬁrmado o prejuízo, providencie sua
devolução ao erário do município, nos termos dos arts.
152 e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;
Requer, outrossim, sejam os autos remetidos à Área Técnica a ﬁm de que se possa monitorar o cumprimento do
Acórdão proferido, nos termos da Resolução TC nº 278,
de 04 de novembro de 2014, que disciplina a veriﬁcação,
por meio de monitoramento, do cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo TCEES e
dos resultados delas advindos.
Vitória, 03 de julho de 2017.
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador de Contas”
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e tendo em conta a fundamen-

tação até aqui expendida, corroborando integralmente
o entendimento da área técnica e do Ministério Público
de Contas, com fulcro no artigo 80, III da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 71, inciso II da Constituição Estadual, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões
expostas pela relator:

rias retidas de servidores (Item 7.1.3 do RT 143/2017-8)
Base normativa: art. 195 da Constituição da República.
2.4 Não reconhecimento da receita do imposto de renda retido na fonte (Item 7.1.4 do RT 143/2017-8)
Base Normativa: Art. 158, inciso I, da Constituição Federal/1988; e artigos 85, 89, 91, 92, 93, 101, 103 e 105 da
Lei 4.320/1964.
2.5 Transferências de recursos ao poder legislativo acima do limite máximo admitido (Item 10 do RT
143/2017-8)
Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §
2º, da Constituição da República/1988.

1.1. EMITIR PARECER PRÉVIO pela REJEIÇÃO DAS CONTAS do senhor Antonio Wilson Fiorot - Prefeito Municipal de Pedro Canário, relativas ao exercício ﬁnanceiro de
2015, tendo em vista a manutenção das seguintes irregularidades apontadas na Instrução Técnica Conclusiva
2751/2017:

2.6 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão de parecer sobre a presente prestação
de contas pelo controle interno do município (Item 11
do RT 143/2017-8)

2.1 AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
EM PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO DEMDFL
(Item 7.1.1 do RT 143/2017-8)

1.3. Determinar a atual Controladora-Geral do Município de Pedro Canário, sra. Lailla Oliveira Sousa e ao atual
Prefeito Municipal Bruno Teóﬁlo Araújo que:

Base Normativa: art.85 e art. 92, parágrafo único da Lei
Federal nº 4.320/64.

1.3.1. Instaure Tomada de Contas Especial, para apuração e quantiﬁcação do dano, bem como identiﬁcação
dos responsáveis, a ﬁm de apurar a totalidade dos encargos ﬁnanceiros incidentes sobre o recolhimento em
atraso das parcelas devidas referentes às contribuições
previdenciárias, e o ressarcimento aos cofres públicos,
com fulcro no artigo 83, §1º, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), sob pena de
incorrer em responsabilidade solidária, informando, ainda, outros dados exigidos pela Instrução Normativa TC

2.2 Anexo 5 do RGF (RGFRAP) apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo ao balanço patrimonial (Item 7.1.2 do RT 143/2017-8)
Base normativa: artigos 50 e 55, inciso III da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92, parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.
2.3 Não recolhimento das contribuições previdenciáwww.tce.es.gov.br

Base Normativa: Resolução TC nº 227/2011, IN TCEES
34/2015, art. 31 da Constituição da República.
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nº 32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas Especial serem encaminhados a este Tribunal no prazo de
90 (noventa) dias, na forma do art. 14 da referida IN;
1.3.2. Comunique a esta Corte de Contas a Instauração
de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC
32/2014 e, acaso conﬁrmado o prejuízo, providencie sua
devolução ao erário do município, nos termos dos arts.
152 e ss. do RITCEES, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/11/2017 - 41ª Sessão da 1ª Câmara
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2 Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud
Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
www.tce.es.gov.br
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ACÓRDÃOS
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- 915/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04320/2008-5
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida
UG: CMA - Câmara Municipal de Aracruz
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: ANDRE SEBASTIAO CARLESSO, CARLOS ROBERTO BERMUDES ROCHA, ORVANIR PEDRO BOSCHETTI,
RONALDO MODENESI CUZZUOL, ISMAEL DA ROS AUER,
ANDRE CARLESSO, ILDA GUASTTI CARLESSO, CLAUDIO
CARLESSO, EDMA CARLESSOBONINSEGNA, GLAUCINEA
CARLESSO
Procuradores: PABLO DE ANDRADE RODRIGUES (OAB:
10300-ES), SILVIA CRISTINAVELOSO (OAB: 19793-ES)
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONVERTIDA DE DENÚNCIA – EXERCÍCIOS DE 2005 A 2008 – DECLARAR
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – JULGAR IRREGULARES AS CONTAS DOS SRS. CARLOS ROBERTO
BERMUDES ROCHA, RONALDO MODENESI CUZZUOL,
ORVANIR PEDRO BOSCHETTI, ISMAEL DA RÓS AUER E
ANDRÉ SEBASTIÃO CARLESSO (FALECIDO) PELOS SEUS
HERDEIROS – RESSARCIMENTO.
O EXMO. SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS

RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO

ro de 2008, tendo deixado herdeiros maiores e bens a
inventariar.

Este processo tem por objeto denúncia convertida em
Tomada de Contas Especial, referente aos exercícios de
2005 a 2008, em face da Câmara Municipal de Aracruz,
impetrada pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos
do Estado do Espírito Santo, representado pelo Conselheiro Josely Pinto dos Reis, referente à contratação de
“funcionário fantasma” pela Administração Municipal.

Foi exarada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
1803/2015 (ﬂs. 1406-1409), determinando a citação
dos herdeiros do senhor André Sebastião Carlesso (Ilda
Guasti Carlesso, André Carlesso, Cláudio Carlesso, Edma
Carlesso Bonisegna, Glaucinéia Carlesso, para apresentação de alegações de defesa ou recolhimento da importância devida.

A denúncia foi apurada pela 6ª Controladoria Técnica,
que apresentou o Relatório de Auditoria nº 6ª CT RA-D
1/2009 (ﬂs. 101-111) e Manifestação Técnica de Cheﬁa
MTC 06/2014 (ﬂs. 465-473), contendo indícios de irregularidades e pagamento indevido, elencados na Instrução
Técnica Inicial ITI 1523/2014 (ﬂs. 474-480), onde sugere
a citação dos responsáveis.

Tendo deixar transcorrer in albis o prazo para o cumprimento da garantia processual do direito ao contraditório
e à ampla defesa, decidi pela declaração de revelia dos
senhores Ismael da Rós Auer, Ilda Guasti Carlesso, André
Carlesso, Claudio Carlesso, Edma Carlesso Bonisegna e
Glaucinéia Carlesso, com fulcro no art. 65, da Lei Complementar 621/2012 c/c o art. 361 da Resolução TC nº
261/2013, na forma da Decisão Monocrática 668-2016
(ﬂs. 1445-1447).

Votei no sentido de converter o processo em Tomada
de Contas Especial, eis que conﬁguradas irregularidades de que resultam dano ao erário, e pela citação dos
responsáveis (Voto 2413/2014 – ﬂs. 484 a 486), ratiﬁcada na Decisão Plenária 8348/2014 e Decisão Preliminar
119/2014.
Regularmente citados os responsáveis, os senhores
Carlos Roberto Bermudes Rocha, Ronaldo Modenesi Cuzzuol e Ovanir Pedro Boscheti apresentaram defesa conjuntamente (ﬂs. 537-576, com documentos de suporte às ﬂs. 577-1381). O senhor Ismael da Rós Auer não
apresentou justiﬁcativas, conforme informado no Despacho 16436/2016 do Núcleo de Controle de Documentos (ﬂs. 1444).
Quanto ao senhor André Sebastião Carlesso, consta às
ﬂs. 519 sua Certidão de Óbito, ocorrido em 27 de janeiwww.tce.es.gov.br

Em sequência foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 1741/2016 (ﬂs. 1445-1467) que opina pela irregularidade dos atos praticados.
O Ministério Público de Contas proferiu o Parecer
1845/2016 (ﬂs. 1468-1471), da lavra do Procurador de
Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira de cujo teor conclui:
“[...]
O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas, no exercício de suas atribuições
institucionais, com fundamento no inciso II do art. 55 da
Lei Complementar Estadual n.º 621/2012 e no inciso II
do artigo 3º da Lei Complementar Estadual n.º 451/2008
, manifesta-se, neste feito, alinhando-se à Instrução TécSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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nica Conclusiva ITC 01741/2016-8 (ﬂ. 1449/1464), de lavra do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, a qual opinou pela PROCEDÊNCIA da Denúncia nos seguintes termos:
[...]”.
Encaminhados os autos para julgamento na 42ª Sessão
Ordinária do Plenário, de 29/11/2016, os senhores Carlos Roberto Bermudes Rocha, Ronaldo Modenesi Cuzzoul e Orvanir Pedro Broschetti apresentaram defesa
oral, por meio de seu procurador, tendo sido juntadas
aos autos notas taquigráﬁcas e documentação complementar.
Em sequência a área técnica analisa o memorial de defesa oral na Manifestação Técnica 102/2018, concluindo
que “os elementos trazidos na sustentação oral não alteraram as conclusões havidas na Instrução Técnica Conclusiva ITC 1741/2016”.
Na mesma esteira o Parecer ministerial 757/2018, da lavra do Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Vieram-me os autos por remessa na data de 27 de fevereiro de 2018.
Na sessão da 1ª Câmara do dia 28 de março de 2018 foi
levantada questão de ordem e diferimento de prazo para juntada de documentos supervenientes, também foi
arguida preliminar de prescrição da pretensão punitiva.
Foram deferidos os pedidos, processo retirado de pauta, para envio à área técnica e Ministério Público de Contas. Foram acostadas aos autos as Notas Taquigráﬁcas
52/2018 e Petição Intercorrente 617/2018.
A área técnica em análise da nova manifestação e documentação trazida aos autos, elaborou a Manifestação

Técnica 346/2018 concluindo no sentido de “que os elementos trazidos na sustentação oral não alteraram as
conclusões havidas a Instrução Técnica Conclusiva ITC
1741/2016, devendo suportar a condenação aquele que,
cabendo o ônus da prova, não comprovou a regularidade do gasto público”.

Conduta: receber recursos públicos inexistindo comprovação de sua presença no órgão em tela, tampouco a devida contraprestação em forma de serviço, resultando em dano ao erário no montante equivalente a
60.920,6320 VRTE.

O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer
138/2018, da lavra do Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, no mesmo sentido.

Cargo: Presidente da Câmara de Aracruz no exercício de
2005

Vieram-me os autos na data de 16 de maio de 2018.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
O exame dos autos demonstra que o processo encontra-se devidamente instruído e saneado, apto, portanto, a
um julgamento de mérito, eis que observados todos os
trâmites legais e regimentais.
A ITI 1523/2014 apontou o seguinte indício de irregularidade:
“[...]
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO A SERVIDOR SEM COMPROVAÇÃO DE SUA PRESENÇA EM ÓRGÃO PÚBLICO, TAMPOUCO, DO EXERCÍCIO EFETIVO DO CARGO PÚBLICO.
Base Legal: Infringência aos artigos 50 e 53, da Lei Municipal nº 1664/1993 (Estatuto do Servidor Público que
vigorou até o dia 30/03/2006) e aos artigos 73, inciso III,
artigo 74, artigo 75, §2º e artigo 90, inciso I, todos da
Lei Municipal nº 2898/2006 (Estatuto do Servidor Público vigente)

Ronaldo Modenesi Cuzzuol

Conduta: Autorizar o pagamento a servidor inexistindo
comprovação do comparecimento do mesmo ao órgão
em tela, tampouco, comprovação de que exercia algum
tipo de trabalho, resultando em dano ao erário no montante equivalente a 17.330,8606 VRTE.
André Sebastião Carlesso
Cargo: Presidente da Câmara de Aracruz no exercício de
2006
Conduta: Autorizar o pagamento a servidor inexistindo
comprovação do comparecimento do mesmo ao órgão
em tela, tampouco, comprovação de que exercia algum
tipo de trabalho, resultando em dano ao erário no montante equivalente a 21.582,7225 VRTE.
Orvanir Pedro Boschetti
Cargo: Presidente da Câmara de Aracruz no exercício de
2007

Agentes Responsáveis:

Conduta: Autorizar o pagamento a servidor inexistindo
comprovação do comparecimento do mesmo ao órgão
em tela, tampouco, comprovação de que exercia algum
tipo de trabalho, resultando em dano ao erário, no montante equivalente a 18.841,9880 VRTE.

Carlos Roberto Bermudes Rocha

Ismael da Rós Auer

Cargo: ex-Diretor Parlamentar da Câmara de Aracruz

Cargo: Presidente da Câmara de Aracruz no exercício de 2008

www.tce.es.gov.br
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Conduta: Autorizar o pagamento a servidor inexistindo comprovação do comparecimento do mesmo ao órgão em tela, tampouco, comprovação de que exercia algum tipo de trabalho, resultando em dano ao erário, no montante equivalente a 3.192,0609 VRTE.

Alegaram, preliminarmente, que “não restaram comprovados os alegados atos de improbidade administrativa
(ou crimes) apontados”. Assim discorreram:

E propôs a seguinte sugestão de encaminhamento:

Portanto, a ausência de justa causa no julgamento de
atos de improbidade, que pode ser conhecida a qualquer tempo no processo (§11 do art. 17 da Lei 8.429/92),
se traduz na mais completa inadequação da ação, razão
pela qual, não reconhecê-la preliminarmente é admitir o
processamento de lides temerárias. (...)

“[...]
CONCLUSÃO
Em face dos achados de auditoria apontados acima, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, sugere-se a esta Corte de Contas:
A citação dos responsáveis descritos no quadro adiante, nos termos do artigo 56, III c/c 63, I, da Lei Complementar 621
de 8 de março de 2012, para que, no prazo estipulado, apresentem, alegações de defesa e/ou recolham a importância
devida, bem como documentos, individual ou coletivamente, que entenderem necessários em razão dos achados de
auditoria apontados adiante:
RESPONSÁVEIS
SUBITENS/
RESSARCIMENTO
IRREGULARIDADES
R$
VRTE
Carlos Roberto Bermudes Rocha
Item 01
153.580,91
60.920,6320
Ronaldo Modenesi Cuzzuol
Item 01
43.691,09
17.330,8606
André Sebastião Carlesso
Item 01
54.410,04
21.582,7225
Orvanir Pedro Boschetti
Item 01
47.432,58
18.814,9880
Ismael da Rós Auer
Item 01
8.047,18
3.192,0609
2. A conversão do processo de ﬁscalização em tomada de contas especial, nos termos do artigo 316 e 317, caput e §2º, do
RITCEES aprovado pela Resolução TC 261/2013 e artigo 57, IV, da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a identiﬁcação dos possíveis responsáveis e quantiﬁcação do dano presentiﬁcado no item 01.
[...]”
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 1741/2016 (ﬂs. 1449-1464) pronunciou-se sobre o tema, expondo a argumentação que
se transcreve:
“[...]
2 PRELIMINARES
2.1. Da ausência de justa causa
Os justiﬁcantes Carlos Roberto Bermudes Rocha, Ronaldo Modenesi Cuzzuol e Ovanir Pedro Boscheti acostaram defesa
conjunta (ﬂs. 537/576), aproveitando a argumentação apresentada pelo primeiro em Ação Civil de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo no Processo 0003032-79.2012.8.08.0006 (ﬂs. 733/762).
www.tce.es.gov.br

Nesse diapasão, todo e qualquer processamento/julgamento de atos de improbidade administrativa deve trazer de plano “elementos sólidos, que permitam a constatação da tipicidade da conduta e a viabilidade da acusação”. O que não se veriﬁca no presente caso!
Além da ausência de elementos sólidos para a caracterização da conduta a eles imputada, os responsáveis aduziram que a irregularidade nos autos da Ação Civil de Improbidade se embasou em lastro probatório meramente testemunhal, “descompromissado com a verdade e
cheio de aporias”, formando uma acusação fraca e “desviada dos fatos”.
Dessa forma, os responsáveis estariam sendo obrigados
a provar que o servidor Carlos Roberto não era o “funcionário fantasma que a acusação alega e não prova”, o
que conﬁguraria a chamada prova diabólica, “onde ocorre uma inversão do ônus da prova obrigando a defesa
ter de produzir verdadeira prova negativa”. Assim concluíram:
A única coisa que a presente ação prova é que o requerido sempre se fez presente na Câmara, cumprindo as
atividades que lhe cabiam, no mais, qualquer outra conclusão a que se pretenda chegar, cabe ao MP provar (liSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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minarmente), e não despejar sobre os ombros do réu a
PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA!
Passando-se à análise da presente preliminar, cabe ressaltar que a Instrução Técnica Inicial ITI 1523/2014 não
fez qualquer alusão à improbidade administrativa, seja
na modalidade dolosa ou culposa.
Quanto à alegação de “ausência de elementos sólidos”
para comprovação das condutas imputadas aos responsáveis, ocasionando uma inversão do ônus da prova, é
pacíﬁco o entendimento de que, no âmbito da comprovação da regular aplicação de recursos públicos, há, de
fato, a inversão do ônus da prova em razão do dever
constitucional de prestar contas.
Nesse sentido, cabe transcrever a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva ITC 2018/2013, adotada como razão de decidir no Acórdão TC-718/2014 –
Primeira Câmara, desta Corte de Contas:
Em relação ao ônus probatório, é pacíﬁco o entendimento não só doutrinário como também jurisprudencial, inclusive nas mais variadas Cortes de Contas, que o dever
constitucional de prestar contas inverte o ônus da prova,
cabendo ao administrador comprovar sua regularidade
na gestão dos recursos públicos.
O Supremo Tribunal Federal sempre se posicionou neste sentido:
Em Direito Financeiro, cabe ao ordenador de despesas
provar que não é responsável pelas infrações, que lhe
são imputadas, das leis e regulamentos na aplicação do
dinheiro público. (MS 20.335/DF, Relator Min. MOREIRA
ALVES, DJU 25/2/1983)
A inversão do ônus probatório traz uma nova conﬁguração nos papéis das partes envolvidas na auditoria: a) ca-

be à equipe de auditoria levantar os dados e indícios de
irregularidades; b) é dever constitucional do Defendente
a comprovação de que os achados de auditoria não são
irregularidades.
Desta forma, não há que se falar em ausência de justa
causa no presente processo, tendo em vista que cabe
aos responsáveis a comprovação da inexistência da irregularidade veriﬁcada nos trabalhos de ﬁscalização.
Ante o exposto, opina-se pelo não acolhimento da preliminar suscitada pelos senhores Carlos Roberto Bermudes Rocha, Ronaldo Modenesi Cuzzuol e Ovanir Pedro
Boscheti.
3 ANÁLISE DO INDÍCIO DE IRREGULARIDADE
3.1. Pagamento de subsídio a servidor sem comprovação de sua presença em órgão público, tampouco, do
exercício efetivo do cargo público.
Base Legal: Infringência aos artigos 50 e 53, da Lei Municipal nº 1664/1993 (Estatuto do Servidor Público que
vigorou até o dia 30/03/2006) e aos artigos 73, inciso III,
artigo 74, artigo 75, §2º e artigo 90, inciso I, todos da
Lei Municipal nº 2898/2006 (Estatuto do Servidor Público vigente)
Responsáveis:Carlos Roberto Bermudes Rocha (Diretor
Parlamentar da Câmara de Aracruz)Ronaldo Modenesi
Cuzzuol (Presidente da Câmara Municipal exerc. 2005)
Ovanir Pedro Boschetti (Presidente da Câmara Municipal exerc. 2007) Ismael da Rós Auer (Presidente da Câmara Municipal exerc. 2008) Ilda Guasti Carlesso (herdeira de André Carlesso, Presidente da Câmara Municipal – exerc. 2006)André Carlesso (herdeiro de André Carlesso – exerc. 2006), Cláudio Carlesso (herdeiro de André
Carlesso – exerc. 2006)Edma Carlesso Bonisegna (herwww.tce.es.gov.br

deira de André Carlesso – exerc. 2006)Claucinéia Carlesso (herdeira de André Carlesso – exerc. 2006)
Da ITI
A Instrução Técnica Inicial ITI 1523/2014 apontou irregularidade decorrente da ausência de registro de frequência do senhor Carlos Roberto Bermudes Rocha, Diretor
Parlamentar da Câmara Municipal de Aracruz, sem qualquer amparo legal que o dispensasse do registro, aliado
à inexistência de qualquer elemento que demonstrasse
prestação de serviços pelo responsável.
Tendo ocupado o cargo e percebido remuneração sem
comprovação de prestação de serviço e de comparecimento ao órgão público em destaque, pelo período de
04/01/2005 a 11/02/2008, concluiu a ITI pela existência
de dano ao erário no valor correspondente a 60.920,6320
VRTE, passível de ressarcimento pelo Sr. Carlos Roberto
Bermudes Rocha.
Os senhores Ronaldo Modenesi Cuzzuol, André Sebastião Carlesso, Orvanir Pedro Boschetti e Ismael da Rós
Auer, ordenadores de despesa da Câmara Municipal de
Aracruz nos exercícios de 2005, 2006, 2007 e 2008, respectivamente, também foram chamados aos autos por
terem autorizado o pagamento dos subsídios do servidor que não comparecia àquele órgão público, tampouco exercia algum tipo de trabalho, respondendo solidariamente com o ex-servidor Carlos Roberto pelo dano.
Justiﬁcativas
Conforme relatado na síntese processual, o senhor Ismael da Rós Auer, bem como os herdeiros do senhor André
Sebastião Carlesso (Ilda Guasti Carlesso, André Carlesso,
Claudio Carlesso, Edma Carlesso Bonisegna e Glaucinéia
Carlesso), devidamente citados, tiveram sua revelia declaSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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rada por meio da Decisão Monocrática DECM 668/2016
(ﬂs. 1445/1447).
Já os senhores Carlos Roberto Bermudes Rocha, Ronaldo Modenesi Cuzzuol e Ovanir Pedro Boscheti apresentaram defesa conjunta, acostada às ﬂs. 537/576, com documentos de suporte às ﬂs. 577/138, cujos principais argumentos se resumem a seguir.
Alegaram os defendentes que o Sr. Carlos se fez presente na Câmara Municipal de Aracruz diuturnamente, tendo exercido o cargo de Diretor Parlamentar, cujo registro de frequência foi dispensado pelo art. 4º da Portaria
1.888/2008. Ressaltaram que a Casa de Leis “não funcionaria com um Diretor Parlamentar totalmente ausente
ou fantasma”.
Acostaram, dentre outros documentos, declarações de
diversos membros da comunidade de Aracruz aﬁrmando
que o Sr. Carlos Roberto Bermudes Rocha prestou serviços para a CMA de janeiro de 2005 a março de 2012,
bem como declaração assinada por Vereadores da legislatura 2005/2008, datada de 09/12/2008, atestando que
o Diretor Parlamentar “desempenha com regularidade
as tarefas para as quais fora investido” (ﬂs.578/584).
Aduziram que o Sr. Carlos Roberto assumiu o cargo de
assessor técnico em 2010, quando a Câmara adotou o
controle de frequência biométrico e que, mesmo sendo dispensado do registro, o defendente o fazia, conforme documentação de suporte acostada às ﬂs. 645/656
(exercícios 2010 e 2011).
Destacaram que o então Diretor Parlamentar “sempre
foi muito presente nas atividades diárias da CMA, visto
que, inclusive, integrava a Comissão de Licitação daquele Poder nos anos de 2009 e 2010”.

Em seguida, buscaram demonstrar que a presente denúncia é “fruto de uma hermenêutica equivocada sobre
os institutos da Lei 8.429/92”. Para tanto, analisaram a
conduta imputada ao Sr. Carlos na denúncia em relação
aos elementos que compõem a ideia de Risco Proibido.
Declararam não haver inadequação social da conduta
capaz de provocar impacto no meio social aracruzense, pois o jurisdicionado Carlos apenas praticou os atos
de ordem, nos limites de suas atribuições e nos termos
da legislação vigente naquele município – faltas eventuais, para cumprimento de atividades extra murus, ou até
mesmo aquelas ligadas a assuntos particulares que não
podem ser tidas por inadequadas socialmente (...).
Aduziram ainda que, se o Diretor Parlamentar deixou de
registrar sua frequência em algum momento, foi porque
existia permissivo legal para tanto ou suas atribuições assim exigiam.
Alegaram que os atos imputados aos responsáveis não
atingem o interesse de outrem; não oferecem perigo
concreto, real, efetivo e comprovado de lesão ao bem jurídico, a resposta punitiva que se busca não está na medida do fato imputado e, de fato, provado; a tipiﬁcação
revela-se inidônea e inadequada ao ﬁm que se destina.
Aﬁrmaram ainda que não existe indicação de que a conduta do Sr. Carlos tenha concorrido para a piora dos serviços da Câmara, em especial aqueles de sua atribuição.
Sustentaram que não se pode concluir pela ocorrência
de improbidade material, visto que os riscos gerados pela conduta real do agente foram de natureza permitida.
Acrescentaram que a denúncia não prova a improbidade
material, visto que não comprova que houve enriquecimento ilícito e não prova que o Sr. Carlos estava na conwww.tce.es.gov.br

dição de servidor fantasma consciente e voluntariamente. Dessa forma, argumentaram que “saímos da seara da
improbidade administrativa para adentrarmos no universo de meras irregularidades administrativas”.
Aqui nos referimos como meras irregularidades administrativas, eventuais faltas que possam existir no registro
de frequência do jurisdicionado Carlos – claro, descontados os abonos e períodos de férias – valendo lembrar
que, dentre as atividades do requerido, muitas eram de
execução extra murus (...).
Portanto, ainda que não justiﬁcadas, eventuais ausências ao serviço, no máximo, poderiam ser interpretadas (...) como enriquecimento sem causa, mas nunca como enriquecimento ilícito, pelo simples fato de não ﬁcar provada a má-fé, o dolo, o especial ﬁm de agir e está
dentro da esfera dos Riscos Permitidos – o que, por ﬁm,
também afastaria {por necessário juízo de ponderação}
qualquer pena de restituição dos dias – eventualmente
– não trabalhados na Câmara, posto que as atividades
também se desenvolviam extra murus.
Concluíram no sentido de que a inexistência de dolo ou
culpa grave na conduta do ex-Diretor Parlamentar afastaria a tipiﬁcação prevista nos caputs dos artigos 9, 10 e
11 da Lei de Improbidade.
Análise
Trata a irregularidade de pagamento de subsídio ao Diretor Parlamentar da Câmara Municipal de Aracruz, Sr.
Carlos Roberto Bermudes Rocha, sem comprovação de
sua presença no órgão, tampouco do exercício efetivo do
cargo, no período de 04/01/2005 a 11/02/2008.
Observa-se que os justiﬁcantes Carlos Roberto Bermudes Rocha, Ronaldo Modenesi Cuzzuol e Ovanir Pedro
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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Boscheti aproveitaram a mesma defesa apresentada pelo primeiro em Ação Civil de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo no Processo 0003032-79.2012.8.08.0006 (ﬂs.
733/762).
Neste ponto, faz-se necessário registrar que a Instrução
Técnica Inicial ITI 1523/2014 não atribuiu má-fé aos responsáveis, tampouco fez qualquer alusão à improbidade administrativa, seja na modalidade dolosa ou culposa. Nesse sentido, cabe transcrever a base legal da irregularidade em tela, bem como as condutas imputadas a
cada responsável na ITI:
1. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO A SERVIDOR SEM COMPROVAÇÃO DE SUA PRESENÇA EM ÓRGÃO PÚBLICO,
TAMPOUCO, DO EXERCÍCIO EFETIVO DO CARGO PÚBLICO.
Base Legal: Infringência aos artigos 50 e 53, da Lei Municipal nº 1664/1993 (Estatuto do Servidor Público que
vigorou até o dia 30/03/2006) e aos artigos 73, inciso III,
artigo 74, artigo 75, §2º e artigo 90, inciso I, todos da
Lei Municipal nº 2898/2006 (Estatuto do Servidor Público vigente)

Cargo: Presidente da Câmara de Aracruz no exercício de
2005
Conduta: Autorizar o pagamento a servidor inexistindo
comprovação do comparecimento do mesmo ao órgão
em tela, tampouco, comprovação de que exercia algum
tipo de trabalho, resultando em dano ao erário no montante equivalente a 17.330,8606 VRTEs.
André Sebastião Carlesso
Cargo: Presidente da Câmara de Aracruz no exercício de
2006
Conduta: Autorizar o pagamento a servidor inexistindo
comprovação do comparecimento do mesmo ao órgão
em tela, tampouco, comprovação de que exercia algum
tipo de trabalho, resultando em dano ao erário no montante equivalente a 21.582,7225 VRTEs.
Orvanir Pedro Boschetti
Cargo: Presidente da Câmara de Aracruz no exercício de
2007

Agentes Responsáveis:

Conduta: Autorizar o pagamento a servidor inexistindo
comprovação do comparecimento do mesmo ao órgão
em tela, tampouco, comprovação de que exercia algum
tipo de trabalho, resultando em dano ao erário, no montante equivalente a 18.841,9880 VRTEs.

Carlos Roberto Bermudes Rocha

Ismael da Rós Auer

Cargo: ex-Diretor Parlamentar da Câmara de Aracruz

Cargo: Presidente da Câmara de Aracruz no exercício de
2008

Conduta: receber recursos públicos inexistindo comprovação de sua presença no órgão em tela, tampouco a devida contraprestação em forma de serviço, resultando em dano ao erário no montante equivalente a
60.920,6320 VRTEs.
Ronaldo Modenesi Cuzzuol

Conduta: Autorizar o pagamento a servidor inexistindo
comprovação do comparecimento do mesmo ao órgão
em tela, tampouco, comprovação de que exercia algum
tipo de trabalho, resultando em dano ao erário, no montante equivalente a 3.192,0609 VRTEs.
www.tce.es.gov.br

Veriﬁca-se que a referida peça apontou infringência à
Lei Municipal nº 1664/1993 (Estatuto do Servidor Público que vigorou até o dia 30/03/2006) e à Lei Municipal nº 2898/2006 (Estatuto do Servidor Público vigente),
no que tange à jornada normal de trabalho dos servidores municipais e à perda de remuneração em caso de
não comparecimento ao serviço, não havendo qualquer
menção à Lei Federal 8.429/92.
A presente análise restringe-se, portanto, a avaliar se
houve ou não descumprimento da referida legislação
municipal, resultando em dano ao erário em virtude do
pagamento de subsídios a servidor sem comprovação de
efetiva prestação dos serviços.
Pois bem. Transcreve-se a seguir o art. 1º do Ato nº
1.261, de junho de 2004 (ﬂ. 709), que regulamenta as
atribuições do cargo de Diretor Parlamentar:
Art 1º. Ao Diretor Parlamentar da Câmara Municipal de
Aracruz, compete a coordenação dos trabalhos executados pelos diretores de gabinetes e secretários parlamentares, ﬁcando sob sua responsabilidade, entre outras, as
seguintes atribuições:
- Supervisionar e orientar os diretores de gabinetes e secretários parlamentares na elaboração de redação oﬁcial, projeto de lei e demais proposições de matérias de
comunicação escrita;
- realizar trabalho de pesquisa e estudos relacionados
com as atividades dos vereadores, quando se tratar de
matéria de maior complexidade;
- dar apoio técnico, em relação as matérias que tramitam na Câmara Municipal, quando solicitado por qualquer vereador;
- buscar informações junto aos órgãos federais e estaduSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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ais, que subsidiam as atividades parlamentares realizadas no município, inerentes a projetos de âmbito local e
demais proposições;
- assessorar os vereadores na interpretação de decretos,
normas, portarias, regulamentos e instruções de interesse do Poder Legislativo Municipal;
- reunir, periodicamente, com diretores de gabinetes e
os secretários parlamentares a ﬁm de serem discutidos
os assuntos de competência relacionada a área parlamentar;
- executar outras atribuições que lhe sejam determinadas pelos seus superiores hierárquicos.
Nota-se que o cargo de Diretor Parlamentar engloba atribuições que demandariam sua presença na Câmara Municipal, tais como supervisão de diretores de gabinetes e
secretários, apoio técnico, assessoramento de vereadores e reuniões periódicas. Considerando o rol de atribuições do cargo, também é razoável presumir que haveria
evidências escritas da execução de suas atividades. Contudo, os justiﬁcantes não trouxeram aos autos qualquer
relatório, ofício ou e-mail que comprovasse a prestação
de algum serviço pelo senhor Carlos Roberto Bermudes
Rocha, na condição de Diretor Parlamentar no período
04/01/2005 a 11/02/2008.
Em que pese a presente irregularidade se referir expressamente ao período de 04/01/2005 a 11/02/2008, a defesa alegou que o Diretor Parlamentar estava dispensado do registro de frequência com fulcro na Portaria
1.888/2008.
De fato, conforme apontado pela ITI 1523/2014, o cargo de Diretor Parlamentar foi dispensado do registro de
frequência por meio da Portaria 1.888/2008, mas cabe

destacar que a referida norma entrou em vigor apenas
em fevereiro de 2008. Portanto, inexistia normativo legal dispensando o Diretor Parlamentar do dever de registrar sua frequência no período apontado pela ITI.
Ademais, os justiﬁcantes acostaram diversos documentos na tentativa de comprovar a presença na Câmara e a
prestação de serviços pelo Sr. Carlos Roberto. Contudo,
veriﬁca-se que a documentação diz respeito a atividades
realizadas após o período questionado pela ITI. Os vídeos
da Câmara gravados em DVD (ﬂ. 577) referem-se a reuniões/sessões ocorridas nos exercícios de 2011 e 2012,
conforme termo de compromisso à ﬂ.594. Já os cartões
de ponto acostados às ﬂs. 645/656 se referem aos exercícios de 2010 e 2011. Há também documentação que
atesta sua participação da Comissão Permanente de Licitação, para a qual foi nomeado apenas em 2009.
A documentação referente ao período de que trata a
presente irregularidade consiste em declarações de diversos membros da comunidade de Aracruz aﬁrmando
que o Sr. Carlos Roberto Bermudes Rocha prestou serviços para a CMA de janeiro de 2005 a março de 2012,
bem como declaração assinada por vereadores da legislatura 2005/2008, datada de 09/12/2008, atestando que
o Diretor Parlamentar “desempenha com regularidade
as tarefas para as quais fora investido” (ﬂs.578/584).
Também acostado pela defesa, o relatório de ligações telefônicas realizadas pelo senhor Carlos Roberto com o
telefone ﬁxo da Câmara Municipal de Aracruz, extraído
dos cadernos de registros da CMA pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ﬂs. 765/771), demonstra
que o responsável realizou ligações em apenas dois dias
distintos (19/12/2007 e 31/01/2008) no período abrangido pela presente irregularidade, destacando-se que o
www.tce.es.gov.br

relatório tem início apenas em 13/12/2007.
Considerando o conjunto de elementos dos autos, a simples declaração ﬁrmada por munícipes e vereadores
de Aracruz não constitui documento hábil para a devida comprovação da prestação de serviços pelo Diretor
Parlamentar. Nesse sentido, cabe citar entendimento
do Tribunal de Contas da União consignado no Acórdão
2455/2013-Plenário e no Acórdão 2834/2015–Segunda Câmara, nos quais destacou-se o baixo o valor probatório da declaração de terceiros, “pois faz prova apenas da existência da declaração, mas não do fato declarado, competindo ao interessado demonstrar a veracidade do alegado”.
Tal veracidade não restou demonstrada nos autos, visto que os elementos acostados ao feito são incapazes
de atestar a presença do servidor na Câmara ou a prestação de qualquer serviço no período de 04/01/2005 a
11/02/2008, quando não havia nenhum normativo que
o dispensasse do registro de frequência.
Portanto, opina-se pela manutenção da irregularidade,
responsabilizando-se o Sr. Roberto Bermudes Rocha por
receber recursos públicos sem comprovação da devida
contraprestação de serviço, tampouco da sua presença
na Câmara Municipal de Aracruz, causando dano ao erário no montante de 60.920,6320 VRTE.
São ainda solidariamente responsáveis pelo dano os ordenadores de despesa da Câmara Municipal de Aracruz
nos exercícios de 2005, 2006, 2007 e 2008, senhores Ronaldo Modenesi Cuzzuol, André Sebastião Carlesso, Orvanir Pedro Boschetti e Ismael da Rós Auer, respectivamente, por autorizar o pagamento dos subsídios do servidor que não comparecia àquele órgão, tampouco exercia algum tipo de trabalho, quando a legislação local exiSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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gia o desconto da remuneração em caso de faltas injustiﬁcadas.
Considerando o falecimento do senhor André Sebastião
Carlesso (ordernador em 2006), seus sucessores Ilda
Guasti Carlesso, André Carlesso, Claudio Carlesso, Edma
Carlesso Bonisegna e Glaucinéia Carlesso, revéis, são alcançados pela responsabilidade patrimonial de reparar o
dano, cada qual respondendo proporcionalmente à parte que lhe coube na herança, de acordo com o disposto
no art. 5º, XLV, da CF.
4 CONCLUSÃO
4.1 Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo 95, da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente denúncia, em razão da manutenção da seguinte irregularidade:
4.1.1 Pagamento de subsídio a servidor sem comprovação de sua presença em órgão público, tampouco, do
exercício efetivo do cargo público.
Base Legal: Infringência aos artigos 50 e 53, da Lei Municipal nº 1664/1993 (Estatuto do Servidor Público que
vigorou até o dia 30/03/2006) e aos artigos 73, inciso III,
artigo 74, artigo 75, §2º e artigo 90, inciso I, todos da
Lei Municipal nº 2898/2006 (Estatuto do Servidor Público vigente).
Responsáveis: Carlos Roberto Bermudes Rocha (Diretor Parlamentar da Câmara de AracruzRonaldo Modenesi Cuzzuol (Presidente da Câmara Municipal exerc. 2005)
Ovanir Pedro Boschetti (Presidente da Câmara Municipal
exerc. 2007) Ismael da Rós Auer (Presidente da Câmara
Municipal exerc. 2008)
Ilda Guasti Carlesso (herdeira de André Carlesso, Pre-

sidente da Câmara Municipal – exerc. 2006)André Carlesso (herdeiro de André Carlesso – exerc. 2006) Cláudio Carlesso (herdeiro de André Carlesso – exerc. 2006),
Edma Carlesso Bonisegna (herdeira de André Carlesso –
exerc. 2006), Claucinéia Carlesso (herdeira de André Carlesso – exerc. 2006)
4.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:
4.2.1. Rejeitar a preliminar de ausência de justa causa,
suscitada pelos senhores Carlos Roberto Bermudes Rocha, Ronaldo Modenesi Cuzzuol e Ovanir Pedro Boscheti,
conforme fundamentado no subitem 2.1 desta ITC.
4.2.2. Rejeitar as razões de justiﬁcativa do senhor Carlos Roberto Bermudes Rocha, Diretor Parlamentar da
CMA nos exercícios de 2005 a 2008, julgando irregulares
suas contas pela prática de ato ilegal e pelo cometimento de infração que causou dano injustiﬁcado ao erário
presentiﬁcados no item 3.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento ao erário público municipal no valor de R$153.580,91, equivalente
a 60.920,6320 VRTE, em solidariedade com os senhores
Ronaldo Modenesi Cuzzuol (R$ 43.691,09 - 17.330,8606
VRTE), Orvanir Pedro Boschetti (R$ 47.432,58 18.841,9880 VRTE) e Ismael da Rós Auer (R$ 8.047,18
- 3.192,0609 VRTE), bem como com os herdeiros do Sr.
André Sebastião Carlesso: Ilda Guasti Carlesso, André
Carlesso, Claudio Carlesso, Edma Carlesso Bonisegna e
Glaucinéia Carlesso (R$ 54.410,04 - 21.582,7225 VRTE);
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “e” da
Lei Complementar 621/2012;
4.2.3. Rejeitar as razões de justiﬁcativa do senhor Ronaldo Modenesi Cuzzuol, Presidente da CMA no exercício de 2005, julgando irregulares suas contas pela prátiwww.tce.es.gov.br

ca de ato ilegal e pelo cometimento de infração que causou dano injustiﬁcado ao erário presentiﬁcados no item
3.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o
ao ressarcimento ao erário público municipal no valor de
R$43.691,09, equivalente a 17.330,8606 VRTE, em solidariedade com o senhor Carlos Roberto Bermudes Rocha, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “e”
da Lei Complementar 621/2012;
4.2.4. Rejeitar as razões de justiﬁcativa do senhor Orvanir Pedro Boschetti, Presidente da CMA no exercício
de 2007, julgando irregulares suas contas pela prática
de ato ilegal e pelo cometimento de infração que causou dano injustiﬁcado ao erário presentiﬁcados no item
3.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o
ao ressarcimento ao erário público municipal no valor de
R$47.432,58, equivalente a 18.841,9880 VRTE, em solidariedade com o senhor Carlos Roberto Bermudes Rocha, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “e”
da Lei Complementar 621/2012;
4.2.5. Julgar irregulares as contas do senhor Ismael da
Rós Auer, Presidente da CMA no exercício de 2008, revel, pela prática de ato ilegal Conclusiva e pelo cometimento de infração que causou dano injustiﬁcado ao erário presentiﬁcados no item 3.1 desta Instrução Técnica,
condenando-o ao ressarcimento ao erário público municipal no valor de R$8.047,18, equivalente a 3.192,0609
VRTE, em solidariedade com o senhor Carlos Roberto
Bermudes Rocha, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.2.6. Condenar os senhores Ilda Guasti Carlesso, André
Carlesso, Claudio Carlesso, Edma Carlesso Bonisegna e
Glaucinéia Carlesso, herdeiros do senhor André Sebastião Carlesso (Presidente da CMA no exercício de 2006),
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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revéis, ao ressarcimento ao erário público municipal no
valor de R$54.410,04, equivalente a 21.582,7225 VRTE,
cada qual respondendo proporcionalmente à parte que
lhe coube na herança, em solidariedade com o senhor
Carlos Roberto Bermudes Rocha, com amparo no artigo
5º, inciso XIII, da Lei Complementar 621/2012;
4.3 Por ﬁm, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Denunciante do teor da decisão ﬁnal a ser proferida.
Vitória, 01 de Julho de 2016.
[...]”
O Ministério Público de Contas, por meio da Procuradoria Especial de Contas, com fundamento no inciso II do
art. 55 da Lei Complementar Estadual n.º 621/2012 e no
inciso II do artigo 3º da Lei Complementar Estadual n.º
451/2008, manifestou-se no Parecer 1845/2016 alinhando-se à Instrução Técnica Conclusiva ITC 01741/2016 (ﬂs.
1449-1464), da lavra do Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas – NEC, pela procedência da Denúncia.
Foi apresentada defesa oral na 42ª Sessão Ordinária do
Plenário, em 29/11/2016, pelos senhores Carlos Roberto
Bermudes Rocha, Ronaldo Modenesi Cuzzoul e Orvanir
Pedro Broschetti, que, analisada pela área técnica, não
apresentou fatos novos conforme Manifestação Técnica
102/2018, in verbis:
“[...]
2. ANÁLISE DO MEMORIAL DE DEFESA ORAL
Defesa apresentada
A defesa oral exposta pelo defensor jurídico dos Srs. Carlos Roberto Bermudes Rocha, Ronaldo Modenesi Cuzzoul e Orvanir Pedro Broschetti, durante Sessão Plená-

rio, arguiu em relação aos presentes autos a ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 71, § 2º, inciso II, da LOTCEES, e a impossibilidade
de imputação de ressarcimentos aos responsáveis pela
ausência de dolo, má-fé ou culpa grave, pois que o fato imputado aos agentes (Pagamento de subsídio a servidor sem comprovação de sua presença em órgão público, tampouco, do exercício efetivo do cargo público)
foi um equívoco administrativo sem o propósito de lesar o erário.
À frente, alega que o ônus da prova é da acusação e que,
para a conﬁguração do ilícito de improbidade, deve existir o especial ﬁm de agir previsto no tipo legal.
Requer, ao ﬁnal, a modulação dos efeitos da decisão no
sentido de manter a irregularidade e afastar o ressarcimento e o efeito de rejeição das contas, citando o Acórdão TC 846/2015/Plenário.
Análise
Primeiramente, em relação à arguição de prescrição da
pretensão punitiva, tem-se que o referido instituto já foi
suscitado pela instrução técnica inicial, conforme trecho
abaixo transcrito:
Conforme relatado, o processo foi deﬂagrado através de
denúncia protocolizada perante esta Corte de Contas em
30/07/2008 e que versava sobre fatos ocorridos no período compreendido entre os anos de 2005 e 2008. Percebe-se, ainda, que não ocorreu durante todo esse período a citação do responsável, ou seja, não houve fato
interruptivo da prescrição, nos moldes do art. 71, §4º, I,
da LC 621/2012.
Ocorre, porém, que da análise empreendida, vislumbra-se a possiblidade de dano ao erário, em relação à irreguwww.tce.es.gov.br

laridade apontada, no que tange à “Contratação de Servidor Fantasma para o Cargo de Diretor”.
Assim, em relação à alegação de prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, a priori, já foi acolhida nestes autos, sendo que, em fase de análise conclusiva, a ITC
1741/2016 não sugeriu a aplicação de multa.
Entretanto, conforme salientou a ITI 1523/2014, a prescrição quinquenal só atinge a penalidade de multa, em
nada afetando a obrigação de restituição ou a respectiva ação judicial de ressarcimento pelo dano causado ao
erário, eis que imprescritíveis, conforme disposto no do
art. 37, § 5º, da Constituição Federal, dos seguintes termos:
Art. 37. [...] omissis [...]
[...]
§ 5°. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não,
que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
[...] (grifou-se).
Discorrendo acerca do sobredito dispositivo constitucional e reforçando o entendimento da imprescritibilidade
dos ilícitos que causam dano ao erário, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo aﬁrmam que:
As ações de ressarcimento ao erário movidas pelo Estado contra agentes, servidores ou não, que tenham praticado ilícitos dos quais decorram prejuízos aos cofres
públicos são imprescritíveis. Frise-se que imprescritível
é a ação de ressarcimento, não o ilícito em si (CF, art. 37,
§ 5°) (grifamos).
Nesse sentido também é o entendimento ﬁrmado pelo
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018

157

ATOS DA 1a CÂMARA

Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:
O Plenário do STF, no julgamento do MS 26.210, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, decidiu pela imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos
ao erário” (RE 578.428-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 13-9-2011, Segunda Turma, DJE de 14-112011.) No mesmo sentido: RE 693.991, rel. min. Carmen
Lúcia, decisão monocrática, julgamento em 21-11-2012,
DJE de 28-11-2012; AI 712.435-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 13-3-2012, Primeira Turma, DJE 124-2012 (grifou-se).
Assim, ainda que prescrita a irregularidade apontada pela Instrução Técnica Inicial, o dano causado ao erário, no
valor de 60.920,6320 VRTE, veriﬁcado e mantido pela
ITC 1741/2016, deve ser ressarcido aos cofres públicos,
pois que, de acordo com o § 5º do artigo 71 da LOTCEES,
a prescrição da pretensão punitiva não impede a atuação ﬁscalizadora do Tribunal de Contas para a veriﬁcação
da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a adoção
de medidas corretivas.
A defesa também alegou que o ônus da prova cabe à
acusação e que, para a conﬁguração do ilícito de improbidade, deve existir o especial ﬁm de agir previsto no tipo penal. Todavia, ainda que não se esteja discutindo
nestes autos a ocorrência de improbidade administrativa, o argumento de que o ônus da prova cabe à acusação
não se sustenta, pois o ônus probandi incumbe ao gestor e não a esta Corte de Contas. Este entendimento está disposto na jurisprudência do Tribunal de Contas da
União, conforme abaixo transcrito:
Acórdão 2435/2015 – Plenário - TCU
É dever do gestor público, em especial em tomada de

contas especial, trazer elementos probatórios consistentes, coerentes e suﬁcientes, que demonstrem, de forma
inequívoca, o bom e correto emprego das verbas geridas, de acordo com as normas pertinentes.

Carlos Roberto Bermudes Rocha nos encaminhou declarações dos servidores públicos e parlamentares da Câmara Municipal de Aracruz, (Doc.04) como prova, da
prestação de suas atividades.

Tal posicionamento está de acordo com o conteúdo do
artigo 93, do Decreto-lei 200/67 que, apesar de dirigido ao âmbito federal, igualmente reconhece que “Quem
quer que utilize dinheiros públicos terá que justiﬁcar seu
bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes”.

Na análise das folhas de pontos para a veriﬁcação da frequência do servidor ao local de trabalho, pudemos constatar, que o cargo ocupado pelo dito Diretor não possui
amparo legal que pudesse isentá-lo de registro de ponto. Assim, não encontramos registros formais de frequência do denunciado, desde a data de sua posse em
04/01/2005 até 11/02/2008, quando o cargo em tela
passou a ser isento do registro de ponto através da portaria 1.888/08.

Ademais, o Tribunal de Contas, por meio de sua equipe
técnica, esteve na Câmara Municipal de Aracruz, tendo
relatado os seguintes fatos:
Para apuração deste item de denúncia, solicitamos ao
setor responsável que nos apresentasse documentação
referente às atribuições do cargo de Diretor Parlamentar
(Doc.02) e registro de ponto de todos os servidores no
período de 2005 a 2008.
Também veriﬁcamos junto ao Ministério Público Estadual a existência de relatório referente à apuração dos fatos relatados, nos sendo fornecido pela Ilustre representante do “Parquet” o procedimento administrativo nº
22728/2008 (Doc.03).
Da apuração realizada pela Promotoria de Justiça da circunscrição, veriﬁca-se declaração da servidora Nilzete Aparecida Farias Marin, bem como do servidor Gian
Cardozo Coutinho, aﬁrmando que o Diretor Parlamentar exerce suas funções junto aos parlamentares da Casa de Leis.
Questionado se poderia apresentar os trabalhos desenvolvidos na realização de suas funções, o denunciado,
www.tce.es.gov.br

Desta forma, pela ausência de registro de frequência,
entendemos ter havido infringência ao artigo 73, inciso
III e artigo 74 do Estatuto dos Servidores Municipais, cabendo também observar os artigos 75, § 2º, artigo 90, inciso I e artigo 182, § 2º do citado instrumento legal.
Assim, a declaração apresentada pelo defensor em Plenário de que a área técnica [...] não chega a nenhuma
conclusão de que essa falha tenha ocorrido por dolo e
não chega à nenhuma conclusão de que não se estava
presente quanto à prestação, não tem fundamento diante do conteúdo apresentado pelo RA-D 01/2009.
Além disso, por ocasião do contraditório, a defesa dos
responsáveis não apresentou qualquer documentação
que comprovasse que o senhor Carlos Roberto Bermudes Rocha trabalhou efetivamente como Diretor Parlamentar na Câmara Municipal de Aracruz no período de
04/01/2005 a 11/02/2008, fato que torna ilegal os pagamentos de subsídio ocorridos.
Quanto à modulação dos efeitos da decisão, a defesa
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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solicitou, em caso de manutenção da irregularidade, o
afastamento da obrigação de ressarcir o erário e a aprovação das contas. Todavia, esclarece-se que este instituto é aplicável em relação ao tempo em que a decisão terá efeito (efeito ex tunc e ex nunc) e não para amenizar
ou diminuir seu resultado em relação ao mérito. Assim,
conclui-se que a solicitação de modulação dos efeitos da
decisão não é aplicável ao presente caso.
3 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Assim, considerando os argumentos expostos nesta
Manifestação Técnica de Defesa, veriﬁca-se que os elementos trazidos na sustentação oral não alteraram as
conclusões havidas na Instrução Técnica Conclusiva ITC
1741/2016.
Assim sendo, sugere-se o prosseguimento do julgamento do feito, na forma do artigo 329 da Res. TC 261/2013.
Em 26 de fevereiro de 2018.
[...]”
Segue este entendimento o Parecer 757/2018 do Ministério Público de Contas.
Após levantamento de questão de ordem na 8ª sessão
ordinária da 1º Câmara foi arguida preliminar de prescrição da pretensão punitiva e juntada de documentação superveniente pelo Dr. Pablo de Andrade Rodrigues,
conforme Notas Taquigráﬁcas 52/2018.
Seguiu-se a Manifestação Técnica 346/2018 abaixo
transcrita e o Parecer 138/2018 do Ministério Público de
Contas onde constataram que “os elementos trazidos na
sustentação oral não alteraram as conclusões havidas na
Instrução Técnica Conclusiva ITC 1741/2016”.
Manifestação Técnica 346/2018:

“[...]

(grifo nosso)

Em seguida, os autos entraram na pauta da 8ª sessão ordinária da Primeira Câmara, ocorrida em 28/03/2018.
Nesta oportunidade, o procurador jurídico dos Srs. Carlos Roberto Bermudes Rocha, Ronaldo Modenesi Cuzzoul e Orvanir Pedro Broschetti apresentou, novamente, defesa oral, suscitando a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva e solicitando a juntada de vídeos contendo testemunhos. Deferidos os pedidos, os autos foram novamente encaminhados ao NNF para análise.

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRA TIVA. VEREADOR.
ASSESSORES PARLAMENTARES. FUNCIONÁRIOS FANTASMAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONDUTA ÍMPROBA.
ÔNUS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. (grifo nosso)

Analisando as solicitações da defesa, primeiramente, salienta-se que a ocorrência da prescrição de pretensão
punitiva já se encontra analisada nos autos, tendo sido
reconhecida. Porém, tendo em vista o indicativo de prejuízo ao erário, os autos foram convertidos em Tomada
de Contas.
Com relação à petição intercorrente trazida aos autos,
a defesa juntou pequeno repertório jurisprudencial do
TJES acerca de processos relacionados a crimes de improbidade não conﬁrmados:
AGRAVO RETIDO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO
VERIFICADA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ - CARGOS COMISSIONADOS - SUPOSTO ESQUEMA DE SERVIDORES FANTASMAS E DE REPASSE DE PARTE DOS VENCIMENTOS AO AGENTE PÚBLICO ¿RACHID¿ - SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS - LASTRO PROBATÓRIO FRÁGIL - CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA
- ÔNUS DO AUTOR MINISTERIAL - RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO - RECURSOS
DOS REQUERIDOS PROVIDOS - SENTENÇA REFORMADA.
www.tce.es.gov.br

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VEREADOR.
ASSESSOR PARLAMENTAR. SUPOSTO ESQUEMA DE FUNCIONALISMO ¿FANTASMA¿ E DE REPASSE DE PARTE DOS
VENCIMENTOS AO AGENTE POLÍTICO (¿RACHID¿). SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. CONDUTA ÍMPROBA NÃO PROVADA. ÔNUS DO AUTOR. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. (grifo nosso)
Da leitura dos acórdãos, porém, veriﬁca-se que a jurisprudência acima selecionada trata de processos em que
o Ministério Público, como autor da ação, não alcançou
provar o ato de improbidade administrativa. Assim, por
falta ou insuﬁciência de provas, as denúncias de possível
existência de funcionários “fantasmas” nos casos acima
não foram reconhecidas.
Contudo, no âmbito de competência do Tribunal de Contas, mediante a apresentação de denúncia e a instauração de Tomada de Contas Especial, aos denunciados incumbe o ônus da prova, conforme mandamento constitucional (art. 70, parágrafo único, da CF), competindo
aos gestores públicos a comprovação da regularidade da
despesa.
Nesse sentido é a Decisão 225/2000 - 2ª Câmara - do
TCU que deixou assento que:
A não-comprovação da lisura no trato de recursos púSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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blicos recebidos autoriza, a meu ver, a presunção de irregularidade na sua aplicação. Ressalto que o ônus da
prova da idoneidade no emprego dos recursos, no âmbito administrativo, recai sobre o gestor, obrigando-se este a comprovar que os mesmos foram regularmente aplicados quando da realização do interesse público. Aliás,
a jurisprudência deste Tribunal consolidou tal entendimento no Enunciado de Decisão 176, verbis: “Compete
ao gestor comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos, cabendo-lhe o ônus da prova”.
Há que se destacar, ainda, que, além do dever legal e
constitucional de prestar contas do bom e regular emprego dos recursos públicos recebidos, devem os gestores fazê-lo demonstrando o estabelecimento do nexo entre o desembolso dos referidos recursos e os comprovantes de despesas realizadas com vistas à consecução
do objeto acordado. Assim, é imperioso que, com os documentos apresentados com vistas a comprovar o bom
emprego dos valores públicos, seja possível constatar
que eles foram efetivamente utilizados no objeto pactuado, de acordo com os normativos legais e regulamentares vigentes.
Essa posição também consta do Acórdão 276/2010-TCU-Plenário, consoante o qual:
Todavia, não se pode olvidar que ao gestor de recursos
públicos cabe o ônus de comprovar a boa e regular aplicação desses valores, devendo fazê-lo demonstrando o
liame entre os montantes conveniados e as despesas
efetuadas. A não-comprovação dessa correta utilização
das verbas geridas, como se observou no presente feito,
implica a obrigação de ressarcimento, em vista da presunção de irregularidade em sua gestão.
Assim, a ﬁm de rechaçar a denúncia e comprovar que o

Sr. Carlos Roberto Bermudes Rocha exercia suas funções perante a Câmara Municipal de Aracruz, a defesa juntou aos
autos vídeos contendo depoimentos de testemunhas de acusação e de defesa, arroladas no processo de Ação de Improbidade nº 0003032-79.2008.8.08.0006, da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz. Segundo a defesa, dos vídeos se extrai a farsa montada por uma inimiga política dos
jurisdicionados.
Porém, assistindo-se aos vídeos não é possível concluir sobre a verdade dos fatos, tampouco sobre uma farsa montada,
pois apenas uma das testemunhas foi ﬁrme ao declarar que o Sr. Carlos Roberto Bermudes Rocha prestou efetivamente
serviços à Câmara Municipal de Aracruz, quando menciona que o denunciado participou de uma comissão de licitação
no exercício de 2009. Entretanto, a presente denúncia se restringe ao período de 2005 a 2008. Todas as demais testemunhas disseram que conheciam ou sabiam quem era Carlos Roberto Bermudes Rocha, mas não se posicionaram seguramente sobre suas declarações ou não apresentaram fatos que pudessem certiﬁcar suas aﬁrmações.
Abaixo, estão relacionados os nomes dos depoentes (conforme foi possível ouvir dos áudios) e algumas informações
relevantes:
Depoente
Rogério Cardoso

Vínculo com a CM de Aracruz
Trabalhou na CMA como segurança entre 2007
e 2010
Trabalhou na CMA como Auxiliar Administrativo
entre 2009 e 2012
Trabalhou na CMA como prestador de serviços
de ﬁlmagem das sessões entre 2011 e 2012.

Alarico Rui
André Luís
Nadir José da Costa

Trabalhou na CMA durante as sessões (segurança?) e após, como motorista.

Manoel

Trabalhou na CMA como Auxiliar Administrativo
a partir de 2009.

Antônio de Souza Pires

Trabalhou na CMA como assessor de vereador
entre 2009 e 2011.

Hélio Antônio

Trabalha na CMA como servidor efetivo desde
1996.

Floriano Gratz

Trabalhou na CMA como Secretário Parlamentar
e Diretor de Gabinete entre 2008 e 2012.
Josenildo Santo do Nascimento Trabalhou na CMA como motorista contratado.
www.tce.es.gov.br

Declaração
Declarou que acreditava que o denunciado era
servidor porque sempre o via na Câmara.
Declarou que não sabia se o denunciado era servidor porque não o via na Câmara.
Declarou que já viu o denunciado nas sessões da
Câmara, mas não sabe dizer quantas vezes ou se
era servidor.
Declarou que via o denunciado nas sessões, mas
no período em que trabalhou como motorista,
não pode aﬁrmar que o denunciado estava na
Câmara.
Declarou que não pode aﬁrmar que o denunciado era funcionário, mas, às vezes, o via. Declarou que não sabia sobre os boatos de que o denunciado era funcionário fantasma.
Declarou que não sabe dizer se o denunciado
era funcionário da CMA, mas que, às vezes, o
via.
Declarou-se inimigo do denunciado e que o denunciado não batia ponto e também não trabalhava efetivamente na CMA.
Declarou que sempre via o denunciado na CMA,
bem como nas sessões legislativas.
Declarou que sempre via o denunciado na CMA.
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Marcel Anderson Batista
Alexsander Segal
Antônio
Nome inaudível

Irani Vieira Teodoro
Judith Rui

Trabalhou na CMA como motorista da Presidên- Declarou que o denunciado estava sempre na
cia e Auxiliar Administrativo entre 2005 e 2008. CMA e que nunca ouviu comentários de que o
denunciado era funcionário fantasma.
Trabalhou na CMA como Secretário Parlamentar Declarou que o denunciado era presente e que
entre 2001 e 2006 e como Secretário Geral, en- trabalhava ligado à Presidência da Câmara.
tre 2009 e 2012.
Trabalhou na CMA como motorista entre 2010 Declarou que não sabe dizer se o denunciado
e 2013.
era bom servidor, mas que o via quase todos os
dias na Câmara.
Trabalha na CMA como servidor efetivo desde Declarou que conhece o denunciado desde
1999.
2000, quando foi Presidente da CMA, e que o
denunciado fez parte de comissão de licitação
em 2009.
Servidora efetiva da CMA – Chefe de Departa- Declarou que o denunciado trabalhava em uma
mento
sala anexa à sala da Presidência da CMA.
Servidora efetiva da CMA – setor administrativo. Declarou que via o denunciado e que não ouviu falar que o mesmo era funcionário fantasma.
Disse que o denunciado trabalhava em uma sala
anexa à sala da Presidência da CMA

Assim sendo, sugere-se o prosseguimento do julgamento do feito, na forma do art. 329 da Res. TC 261/2013.
Em 7 de maio de 2018.
[...]”
2.1 Da prescrição da pretensão punitiva
No retorno dos autos veriﬁquei da possibilidade de ter
ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, na forma
do art. 71 da LC n. 621/12, dos atos administrativos denunciados.
Percebe-se que o lapso temporal entre o fato gerador
das irregularidades denunciadas e a presente data é extenso, sendo cabida uma análise sobre o instituto da
prescrição.

Por outro lado, se os vídeos trazidos aos autos mostrassem imagens que pudessem levar a uma conclusão objetiva, tais
como vídeos demonstrando a chegada e saída do servidor em seu recinto de trabalho, vídeos de reuniões ou de sessões parlamentares, então, tais vídeos seriam considerados provas documentais, conforme o art. 325 da Resolução TC
261/2013.

Neste particular, considerando como data de referência
para o início da contagem do prazo prescricional, que é
de 05 (cinco) anos, a partir da autuação do feito no Tribunal de Contas nos casos de processos de prestação e
tomada de contas, conforme delineado no art. 71, caput
e §2º, inc. I, da Lei Complementar nº 621/2012, no caso ocorrido na data de 30/07/2008 (ﬂ.1); até a presente
data já transcorreram mais de 8 anos, o que seria tempo suﬁciente para a implementação do fenômeno jurídico da prescrição da pretensão punitiva desta Corte de
Contas.

Nesses termos, considerando que as provas trazidas aos autos possuem caráter de depoimento e, ainda, que a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e seu Regimento Interno, não preveem a possibilidade de apresentação de prova testemunhal, opina-se pelo seu não conhecimento.

Resta ainda analisar eventual ocorrência de fatos processuais interruptivos e/ou suspensivos da prescrição, ex vi
art. 71, §§ 2º e 3º, da Lei Complementar 621/2012.

3 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Não se veriﬁcam quaisquer determinações de diligência
no processo antes da primeira citação para ﬁns de suspensão da prescrição, como dispõe o art. 71, §3º, da Lei
C 621/2012.

Contudo, é necessário salientar que, de acordo com a Resolução TC 261/2013, art. 325, as provas que a parte quiser
produzir perante o Tribunal, na fase de instrução, devem ser apresentadas de forma documental.
É certo que a prova testemunhal quando levada a outros autos (como prova emprestada) assume a natureza jurídica de
prova documental. Todavia, na sua essência, conserva sua característica de depoimento pessoal, que, neste caso especíﬁco, apresenta apenas o relato subjetivo de servidores da Câmara Municipal de Aracruz acerca de outro suposto servidor, sem complementar os autos com qualquer prova contundente.

3.1. Assim, considerando os argumentos expostos nesta Manifestação Técnica de Defesa, veriﬁca-se que os elementos
trazidos na sustentação oral não alteraram as conclusões havidas na Instrução Técnica Conclusiva ITC 1741/2016, devendo suportar a condenação aquele que, cabendo o ônus da prova, não comprovou a regularidade do gasto público.
www.tce.es.gov.br
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O prazo prescricional estabelecido pela Lei Complementar Estadual nº 621/12 é de 05 (cinco) anos, sendo interrompido pela citação válida do responsável ou interposição de recurso.
A juntada aos autos da primeira citação válida ocorreu
na data de 14/01/2015. Veriﬁca-se, portanto, que o interregno entre 30/07/2008 e a juntada aos autos da primeira citação válida é superior aos 5 anos previstos em
lei para que se consumasse o instituto da prescrição da
pretensão punitiva desta Corte, e, por essa razão, entendo ter ocorrido este instituto no que se refere aos atos
irregulares trazidos ao conhecimento desta Corte nesse
caso em concreto.
À luz do exposto, considerando que prescrição é matéria de ordem pública e que, portanto, deve ser arguida
de ofício em qualquer momento do processo, chamo o
feito a ordem a ﬁm de que sejam acolhidas minhas considerações no sentido da consumação da prescrição neste processo.
De outra feita, subsiste o dever de ressarcir ao erário pela prática de ato ilegal e grave infração à norma legal
que deu causa a dano injustiﬁcado ao erário.
2.2 Do mérito
Em relação à matéria de fundo, conclui a unidade técnica
pela veracidade da irregularidade no pagamento de subsídio a servidor sem comprovação de sua presença em
órgão público, tampouco, do exercício efetivo do cargo
público, com pagamento indevido no valor de 60.920,63
VRTE, valor esse percebido indevidamente pelo senhor
Carlos Roberto Bermudes Rocha nos exercícios de 2005
a 2008.
Consta a existência de processo em tramitação de Ação

Civil de Improbidade Administrativa na Vara da Fazenda Pública do Município de Aracruz (Processo: 000303279.2012.8.08.0006), ajuizado na data de 16/05/2012,
em face dos senhores Carlos Roberto Bermudes Rocha e
outros, de objeto similar ao desses autos, contudo abarcando os exercícios de 2005 a 2011 (inicial vista às ﬂs.
660-708).
Veriﬁco nas investigações procedidas pelo Ministério Público do Estado do ES, 7ª Promotoria de Justiça de Aracruz, depoimentos de diversas testemunhas (ﬂs. 665681) atestando a ausência contumaz do denunciado nas
dependências do órgão púbico de onde era servidor,
além de outras irregularidades.
Neste sentido, ante a documentação trazida aos autos e
analisada em comparação com as manifestações da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas, tornam-se
desnecessárias maiores considerações.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o entendimento da área técnica contido na Instrução Técnica
Conclusiva 1741/2016, Manifestação Técnica 102/2018
e Manifestação Técnica, 346/2018, e as manifestações
do Ministério Público Especial de Contas nos Pareceres
1845/2016, 757/2018 e 1238/2018 da lavra do Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, e, de
acordo com o art. 95 inciso II, da Lei Complementar nº
621/2012, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
www.tce.es.gov.br

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. Preliminarmente, por RECONHECER A PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA, com fulcro no art. 71, §2º, inciso II da Lei Complementar 621/2012;
1.2. MANTER a seguinte irregularidade apontada na Instrução Técnica Inicial 1523/2014:
1.2.1 PAGAMENTO DE SUBSÍDIO A SERVIDOR SEM
COMPROVAÇÃO DE SUA PRESENÇA EM ÓRGÃO PÚBLICO, TAMPOUCO, DO EXERCÍCIO EFETIVO DO CARGO
PÚBLICO.
Base Legal: Infringência aos artigos 50 e 53, da Lei Municipal nº 1664/1993 (Estatuto do Servidor Público que
vigorou até o dia 30/03/2006) e aos artigos 73, inciso III,
artigo 74, artigo 75, §2º e artigo 90, inciso I, todos da
Lei Municipal nº 2898/2006 (Estatuto do Servidor Público vigente)
1.3. REJEITAR a preliminar de ausência de justa causa, suscitada pelos senhores Carlos Roberto Bermudes
Rocha, Ronaldo Modenesi Cuzzuol e Ovanir Pedro Boscheti, conforme fundamentado no subitem 2.1 da ITC
1741/2016;
1.4. REJEITAR as razões de justiﬁcativa dos responsáveis, mantendo a irregularidade descrita no item 4.1.1
da ITC 1741/2016:
1.4.1 Pagamento de subsídio a servidor sem comprovação de sua presença em órgão público, tampouco, do
exercício efetivo do cargo público.
Base Legal: Infringência aos artigos 50 e 53, da Lei Municipal nº 1664/1993 (Estatuto do Servidor Público que
vigorou até o dia 30/03/2006) e aos artigos 73, inciso III,
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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artigo 74, artigo 75, §2º e artigo 90, inciso I, todos da
Lei Municipal nº 2898/2006 (Estatuto do Servidor Público vigente)
Responsáveis: Carlos Roberto Bermudes Rocha (Diretor
Parlamentar da Câmara de Aracruz); Ronaldo Modenesi
Cuzzuol (Presidente da Câmara Municipal exerc. 2005);
Ovanir Pedro Boschetti (Presidente da Câmara Municipal
exerc. 2007); Ismael da Rós Auer (Presidente da Câmara Municipal exerc. 2008); Ilda Guasti Carlesso (herdeira de André Carlesso, Presidente da Câmara Municipal –
exerc. 2006); André Carlesso (herdeiro de André Carlesso – exerc. 2006); Cláudio Carlesso (herdeiro de André
Carlesso – exerc. 2006); Edma Carlesso Bonisegna (herdeira de André Carlesso – exerc. 2006); Claucinéia Carlesso (herdeira de André Carlesso – exerc. 2006).
1.5. JULGAR IRREGULARES as contas dos senhores Carlos Roberto Bermudes Rocha, Diretor Parlamentar da
CMA nos exercícios de 2005 a 2008, Ronaldo Modenesi Cuzzuol (Presidente CMA 2005), Orvanir Pedro Boschetti (Presidente CMA 2007) e Ismael da Rós Auer (Presidente CMA 2008), bem as contas do Sr. André Sebastião Carlesso (Presidente CMA 2006) em nome de seus
herdeiros: Ilda Guasti Carlesso, André Carlesso, Claudio
Carlesso, Edma Carlesso Bonisegna e Glaucinéia Carlesso, em razão do cometimento de infração que causou dano injustiﬁcado ao erário, com amparo no art. 84,
III, alíneas “c” e “e”, e art. 87, V da Lei Complementar
621/2012, condenando-os ao ressarcimento ao erário
Municipal conforme abaixo:
1.5.1 Senhor Carlos Roberto Bermudes Rocha o valor de
60.920,63 VRTE (sessenta mil novecentos e vinte VRTE
e sessenta e três centésimos), em solidariedade com os
senhores Ronaldo Modenesi Cuzzuol (17.330,86 VRTE),

Orvanir Pedro Boschetti (18.841,98 VRTE) e Ismael da
Rós Auer (3.192,06 VRTE), bem como com os herdeiros
do Sr. André Sebastião Carlesso: Ilda Guasti Carlesso, André Carlesso, Claudio Carlesso, Edma Carlesso Bonisegna
e Glaucinéia Carlesso (21.582,72 VRTE);
1.5.2 Senhor Ronaldo Modenesi Cuzzuol o valor de
17.330,86 VRTE (dezessete mil trezentos e trinta VRTE e
oitenta e seis centésimos), em solidariedade com o senhor Carlos Roberto Bermudes Rocha;
1.5.3 Senhor Orvanir Pedro Boschetti, o valor de
18.841,98 VRTE (dezoito mil oitocentos e quarenta e um
VRTE e noventa e oito centésimos), em solidariedade
com o senhor Carlos Roberto Bermudes Rocha;
1.5.4 Senhor Ismael da Rós Auer, o valor de 3.192,06
VRTE (três mil cento e noventa e dois VRTE e seis centésimos), em solidariedade com o senhor Carlos Roberto
Bermudes Rocha;
1.5.5 Os senhores Ilda Guasti Carlesso, André Carlesso, Claudio Carlesso, Edma Carlesso Bonisegna e Glaucinéia Carlesso, herdeiros do senhor André Sebastião
Carlesso, o valor de 21.582,72 VRTE (vinte e um mil quinhentos e oitenta e dois VRTE e setenta e dois centésimos), cada qual respondendo proporcionalmente à parte que lhe coube na herança, em solidariedade entre si
e com o senhor Carlos Roberto Bermudes Rocha, com
amparo no artigo 5º, inciso XIII, da Lei Complementar
621/2012.
1.6. Dar CIÊNCIA ao denunciante Conselho Estadual de
Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo do teor da
decisão ﬁnal a ser proferida.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/07/2018 – 23ª Sessão Ordinária da
www.tce.es.gov.br

Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
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- 916/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05826/2016-9
Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2016
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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UG: PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – OMISSÃO SANEADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DEVOLVER AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
O EXM. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:
1 - RELATÓRIO
Trata este processo de Prestação de Contas Bimestral PCB, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, referente ao 1º bimestre de 2016, sob a responsabilidade do senhor Carlos Roberto Casteglione Dias.
Por iniciativa da então Secretaria de Controle Externo de
Contas (f. 30), os autos foram encaminhados a este Relator com proposta de citação do gestor responsável, para,
no prazo de quinze dias, prestar esclarecimentos acerca do não envio da PCB do 1º Bimestre de 2016, tendo em vista o esgotamento do prazo regulamentar e o
não atendimento do Termo de Notiﬁcação 50236/2016
(f. 14).
Na mesma ocasião foi sugerida a notiﬁcação do gestor
municipal concedendo-lhe o prazo de quinze dias para o
envio da prestação de contas até então não remetida a
esta Corte de Contas.
Acolhendo o teor da manifestação da unidade técnica
deste Tribunal (ITI n. 00691/2016-1), este Relator proferiu a Decisão Monocrática n. 01204/2016-3 determinando o chamamento do dirigente municipal para que este atendesse aos termos da citação e da notiﬁcação (f.

33-34).
Promovidas as comunicações processuais (f. 35-39), veio
aos autos documental apresentado pelo gestor com o
qual intentou justiﬁcar a não remessa dos dados do bimestre em exame (f. 40-49).
Em breve manifestação (f. 57), a área técnica considerou
tais informações impertinentes, para em seguida encaminhar e peça de ITI 00945/2016-1 sugerindo fosse reiterada a notiﬁcação do responsável para encaminhar os
dados da Prestação de Contas do 1º Bimestre de 2016,
além propor a aplicação de multa.
Com a peça de Instrução Técnica 00071/2016-8, a unidade técnica deste Tribunal, após examinar todos os argumentos do gestor municipal, sugeriu o não fossem acolhidas as justiﬁcativas do dirigente municipal, reiterada a
notiﬁcação para envio dos dados da prestação de contas
do 1º Bimestre de 2016 e aplicação a sanção pecuniária
ao gestor local.
De posse dos autos, este Relator apresentou voto acolhendo a sugestão do órgão de instrução técnica, para
propor a aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00, ao
senhor Carlos Roberto Casteglione Dias e fosse reiterada a notiﬁcação ao gestor para envio das informações
atinentes à Prestação de Contas do 1º Bimestre de 2016,
sob pena de nova sanção pecuniária, nos termos do inciso VII do art. 135 da LC 621/2012.
Na sessão de 20 de dezembro de 2016, o Plenário aprovou os termos propostos por este Relator em decisão
contida no Acórdão TC-1258/2016, do que a SGS procedeu às comunicações processuais cabíveis ao ex-Prefeito
Municipal, Carlos Roberto Casteglione Dias, e ao seu sucessor, senhor Victor da Silva Coelho, este com vistas ao
www.tce.es.gov.br

atendimento da determinação para remessa dos dados
referentes à Prestação de Contas do 1º Bimestre de 2016
(f. 80-81 e 86-87). Segundo despachos constante dos autos, até o início de julho de 2017, nenhum documento ou
dado foi recebido pelo Tribunal (f. 89-91).
Em 10 de julho de 2017, SGS fez juntar aos autos cópia
da DECISÃO PLENÁRIA TC-05/2017, de 02 de maio de
2017, que autorizou o envio dos dados da Prestação de
Contas das unidades gestoras do município de Cachoeiro de Itapemirim via papel ou por outro meio disponível, sem prejuízo do envio dos dados também pelo sistema CIDADES-WEB, tão logo fosse restabelecido o sistema contábil eletrônico (f. 93-99).
Dando prosseguimento à instrução do feito, a área técnica examinou documentação apresentada pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal, senhor Victor da Silva Coelho, dando conta de possíveis divergências entre os dados enviados ao CidadES (PCB 1º Bim/2016), quando assinalou que a PBC do 1º Bimestre de 2016 já consta do
sistema como recebida e homologada pelo Prefeito da
época e pelo responsável técnica pela contabilidade da
gestão municipal (respectivamente, senhores Carlos Roberto Casteglione Dias e Gecileno Luiz de Oliveira).
Na mesma peça de instrução (Manifestação 00180/2018,
f. 151-152), a unidade técnica deste Tribunal fez consignar que a homologação dos dados enviados, pelo gestor
antecedente, impede a retiﬁcação solicitada pelo atual
dirigente municipal.
Logo em seguida, a SGS juntou aos autos cópia da Decisão TC 05072/2017, de 19/12/2017, prorrogando o prazo de encaminhamento de Prestação de Contas Bimestral e Mensal dos exercícios 2016 e 2017 até 31 de março de 2018, ressalvado o dever de envio dos dados tamSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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bém pelo sistema CIDADES-WEB.
Neste Gabinete, foi acostado o Despacho 18588/2018-9
encaminhando os autos para manifestação do Órgão Ministerial de Contas (f. 163).
De sua vez, o Ministério Público de Contas acostou o Parecer 01670/2018-8 assinalando que considerando o
Despacho 18588/2018-9 (ﬂ. 163), tomou ciência da Decisão 5072/2017-1(ﬂ. 156/159), e pugna pelos impulsos
oﬁcias necessários à execução da multa pecuniária imposta pelo Acórdão TC 1258/2016 (ﬂ. 74/80).
É o relatório, passo ao voto.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O dever de prestar contas colhe fundamento no próprio
texto constitucional, particularmente nos termos ﬁxados
no parágrafo único do art. 70 e no art. 84, inciso XXIV,
da CRB. No parágrafo do art. 70 o constituinte ﬁxou o
rol dos agentes, órgão ou entidades que tem o dever de
prestar contas; no inciso XXIV do art. 84, estabeleceu a
periodicidade (anual) da prestação de contas.
Na mesma linha seguiram os legisladores federais e estaduais, quando ﬁxaram na Lei n. Lei Nº 8.443, DE 16 DE
JULHO DE 1992 (TCU) e LC n. 621/2012, art. 82 (TCEES)
também como regra periodicidade anual para a prestação de contas do administrador ou ordenador de despesa. Isso, claro, não afasta o dever de prestar contas que
alcança a todos aqueles relacionados no parágrafo único
do art. 70 da CRB e nos artigos 1º e 5º da LC 621/2012,
que é mais amplo e se impõe sobre qualquer ato praticado no âmbito da gestão pública.
A Lei Complementar Estadual n. 32/1993, previa expressamente a prestação de contas bimestral em seu art. 52,
cujo objetivo, como hoje, sempre foi subsidiar as ações

de controle deﬂagradas durante o exercício ﬁnanceiro e
permitir uma análise previa da execução orçamentária
e da gestão patrimonial. Durante um bom tempo esse
documental se acumulou nos escaninhos deste Tribunal
sem que os auditores dispusessem de tempo suﬁciente
para proceder ao exame esperado. Mas era uma época
em que ainda não havia chegado os recursos eletrônicos.
Conhecedores dessa realidade e ante a disponibilidade
de novas possibilidades de obtenção, armazenamento e
organização de dados com o uso de meios eletrônicos,
os integrantes da comissão que elaborou a atual lei orgânica deste Tribunal Contas concluíram que instrumentos
mais amplos e mais ágeis poderiam fazer as vezes da antiga prestação de contas intermediária com muita mais
agilidade e eﬁciência. Foi assim que se previu a possibilidade de instituição e uso do sistema de acompanhamento, que pode ser modelado para envio de dados da prestação de contas e de outras informações que permitam
uma ampliação horizontal da ação de controle à distância e quase concomitante.
Outro respaldo legal para a imposição de remessa periódica de dados via sistema eletrônico nasceu com a nova redação art. 48 da LC 101/2000, e com o acréscimo do
art. 48-A, evento derivado de alteração promovida pela
LC 131/2009, determinando fossem divulgados simultaneamente todos os dados da execução orçamentária e
da gestão patrimonial.
Foi nessa perspectiva que o Regimento Interno, inicialmente, estabeleceu a remessa bimestral, depois mensal,
de dados – consoante os termos do seu art. 151, que depois, dada a variação e as alterações que decorrem de
modiﬁcação na legislação nacional que afetam o direito ﬁnanceiro a demandar constantes atualizações, o Plewww.tce.es.gov.br

nário deste Tribunal optou por remeter o seu regramento para ato especíﬁco, aprovando assim a Resolução n.
247/2012, que disciplinou a remessa bimestral de dados
da execução orçamentária e da gestão patrimonial, que
passaram a constituir o sistema de acompanhamento
denominado CidaDES.
Hoje, além de alterar a obrigação de remessa para uma
periodicidade mensal, o Tribunal vem acrescendo rotinas e obrigações de remessa de outras informações que
vão além dos dados que compõem a mera prestação de
contas intermediária, para constituir um amplo sistema
de acompanhamento que poderá ser acrescido de módulos armazenarão dados sobre certames licitatórios,
contratos, termos de contratação direta, admissão e registro de pessoal, folha de pagamento etc.
Nesse contexto, este Tribunal de Contas, desde 2012,
vem desenvolvendo um sistema de acompanhamento,
que se propõe seja efetivo na atividade de controle e
ofereça conﬁança dos auditores, dos jurisdicionados e
da sociedade.
Para isso, é cediço, precisa contemplar pelo menos cinco atributos: I - estar sempre atualizado, em tempo real
(dia seguinte à realização), com dados dos atos de gestão
das unidades orçamentárias, organizados e tornados disponíveis; II - os dados devem descrever os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da
despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima informações referentes ao número do
correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneﬁciária do
pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado, de modo a permitir facilidade de acesso
aos auditores, franqueando-lhes diferentes tipos de reSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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latórios, entre eles aquelas por função, por fornecedor,
por tipo de despesa, fases da despesa; III - informações
sobre a receita e diferentes tributos, o lançamento e o
recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários, renúncia de
receita ou incentivos ﬁscais e ﬁnanceiros etc., de modo
a possibilitar o planejamento de auditorias e a instrução
de processos, particularmente os de denúncia e representação; IV - permitir ao ordenador ou administrador o
acesso aos dados de sua gestão; V - ter seus dados inteiramente disponibilizados para a sociedade.
Aliás, é oportuno anotar que o sistema de acompanhamento de dados da gestão público, embora tenha aparecido em nossa Lei Orgânica somente em 2012, artigo 51,
IV, bem antes já constava dos normativos do TCU como
instrumento de controle. Ademais o que foi o próprio legislador nacional quem reforçou a ideia quando previu
na Lei de Responsabilidade Fiscal – artigos 48 e 48A – a
obrigatoriedade, os padrões e os instrumentos da transparência da gestão ﬁscal.
Com a aprovação das leis complementares n. 131/2009 e
156/2016, o estatuto da responsabilidade ﬁscal ganhou
amplitude nos requisitos obrigatórios de transparência
da condução da gestão pública pelos ordenadores de
despesa e administradores públicos.
Em 2009, o legislador nacional, com a LC n. 131, acrescentou à exigência de que fossem disponibilizados às
pessoas e entidades todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no
momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado,
à pessoa física ou jurídica beneﬁciária do pagamento e,

quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado.

de 02 de maio de 2017 (processo TC 7778/2016).

No ano de 2016, o Congresso Nacional aprova a LC 156
ﬁxou como obrigatório que essa liberação de dados deve permitir pleno conhecimento e acompanhamento da
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e ﬁnanceira, em
meios eletrônicos de acesso público.

Na ocasião, o Plenário deste Tribunal de Contas concedeu um prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, para as unidades gestoras do município de Cachoeiro de Itapemirim abarcados pela situação acima descrita, determinando fossem recebidas excepcionalmente em papel ou outro meio disponível as prestações de
contas dos jurisdicionados, sem deixar de ressaltar o dever de envio de toda documentação também pelo Sistema CIDADES-WEB, tão logo fosse restabelecido o sistema orçamentário e contábil do município.

Todas essas normas e exigências decorrem do princípio
da transparência, que é expressão do princípio democrático, que a constituição prestigiou expressamente com
a exigência da publicidade dos atos do poder público e
com a previsão de direitos instrumentos de exercício da
cidadania, como o controle social.
Assim, tendo em vista que a remessa mensal de dados
prevista no art. 151 do Regimento tem por objetivo dar
cumprimento à lei de transparência e subsidiar o exame das contas anuais, bem como as ações de controle,
o que a lei e as normas regulamentares preveem para o
caso de descumprimento da obrigação de enviar os documentos e dados exigidos pelo Tribunal é a aplicação
de sanção pecuniária, que pode ser agravado em casos
de omissão ou atraso reiterados no cumprimento dos
prazos pelo gestor (artigo 135, VIII e IX da LC n. 621/2012
e artigo 389, VIII e IX do Regime Interno).
No caso vertente, o gestor foi sancionado com multa no valor de R$ 2.000,00, aprovada no Acórdão TC
1258/2016.
A situação vertida nos autos diz respeito a fato análogo
ao de outras remessas de prestação de contas bimestral
ou mensais do exercício 2016 e parte de 2017 não remetida a este Tribunal nos prazos ﬁxados na norma, e que
por isso foram objeto da DECISÃO PLENÁRIA TC-05/2017,
www.tce.es.gov.br

Para permitir essa dilação de prazo, o Tribunal levou em
conta o advento das eleições municipais, que levou a assunção de novos gestores: prefeito e secretários. E que
estes, tão logo assumiram, protocolizaram neste Tribunal suas justiﬁcativas, relatando as providências para diagnóstico das pendências e omissões encontradas,
problemas em empenhos e outros tantos desajustes, o
que está importando em revisão de todos os lançamentos contábeis realizados nos últimos dois anos. Segundo
esses gestores locais, havia a impossibilidade de encaminhamento das prestações de contas pelo Sistema CIDADES, de imediato, tendo em vista a total inconﬁabilidade do software, elencam as diversas medidas tomadas
para saneamento, entre elas o acionamento administrativo e judicial da empresa contratada para o desenvolvimento do novo sistema orçamentário e contábil. Em razão do que, solicitaram prazo de 24 meses para regularização das prestações de contas ou envio destas na exata maneira em que foram encontradas pela atual administração.
Alguns meses depois, a unidade técnica deste Tribunal informa que a prorrogação concedida expirou em
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018

166

ATOS DA 1a CÂMARA

30/10/2017, sem que as prestações de contas fossem
enviadas por meio do sistema CidadES. Ou seja, o Fundo
M. Saúde e a Prefeitura Municipal continuavam, em tese, omissos desde o 2º bimestre/16, quando já deveriam
ter sido encaminhadas todos os bimestres de 2016 e os
meses até outubro de 2017.
Nesse contexto, o município apresentou cronograma para encaminhamento dos bimestres de 2016, encerrando-se somente em 15/11/2018, e os meses de 2017, encerrando-se em 30/06/2019, alegando que apesar de todas
as medidas que já foram adotadas, o encadeamento de
informações para consistência de saldos anteriores, necessário para o correto envio e homologação das prestações de contas mensais, traz a necessidade de levantamentos, análise processual e refazimento de milhares de
lançamentos na contabilidade, tornando o nível de complexidade da solução muito alto (petição recebida sob o
protocolo n. 14613/2017-8).
Em face das justiﬁcativas apresentadas pelo gestor municipal, este Relator apresentou VOTO, acatando parcialmente o pedido do Prefeito Municipal, para conceder nova prorrogação de prazo para envio das prestações de contas intermediárias dos exercícios de 2016 e
2017 (bimestrais e mensais) até 31/03/2018, proposta
aprovada pela DECISÃO TC 5072/2017, de 19/12/2017
(TC 9206/2017), do Plenário deste Tribunal de Contas.
Em seguida, atendendo pedido de gestor municipal, o
Plenário deste Tribunal de Contas aprovou a Decisão
00930/2018-1, de 24/04/2018, concedendo nova prorrogação de prazo até o dia 31/05/2018 para encaminhamento a este Tribunal das prestações de contas dos meses 13 e 14 (7º bimestre) de 2016, das prestações de contas mensais de 2017, bem como da Prestação de Con-

tas Anual de 2017 e das Prestações de Contas Mensais
de 2018, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e do Fundo de Saúde de Cacheiro de Itapemirim.

exercício de 2016, na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº. 101/00), visto que se trata de
obrigação que decorre diretamente da norma legal.

Como se observa do que até aqui foi asseverado, o procedimento sob exame cumpriu inteiramente a ﬁnalidade para o que foi deﬂagrado, eis que permitiu a realização de decisões e chamamento do gestor municipal, de
modo a permitir o envio dos dados solicitados e aplicação a sanção pecuniária por conta do descumprimento
de prazo de remessas das informações do 1º bimestres
de 2016.

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, dissentindo do opinamento do Ministério
Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.

A opção de receber todos os dados enviados, mesmo
aqueles que chegam com atraso, justiﬁca-se pelo fato de
que eles são indispensáveis à completude do sistema CidadES, integrado pela sequência de remessa periódica
(agora mensal) de contas de cada unidade gestora.
Demais disso, é a própria unidade técnica deste Tribunal que reitera na Manifestação 00188/2018 que a
PCB do 1º Bimestre de 2016 foi encaminhada e homologada, segundo os termos da Resolução n. 247/2012
(f.148-149).
Assim, tendo em vista o encaminhamento da Prestação
de Contas Bimestral referente ao 1º bimestre de 2016,
acolho a manifestação da unidade técnica constante da
Manifestação 00180/2018-6, entendo que o presente
feito deve ser extinto, nos termos do art. 330, inc. IV, do
Regimento Interno, vez que cumpriu na inteira a ﬁnalidade para o qual o procedimento foi instaurado.
Por outro lado, entendo oportuno DETERMINAR ao Prefeito do Município de Cachoeiro de Itapemirim que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, as Prestações de Contas Bimestrais do
www.tce.es.gov.br

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar extinto o processo, nos termos do inciso IV do
art. 330 do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013)
e devolver os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para acompanhamento da multa aplicada ao responsável;
1.2. RECOMENDAR ao atual Prefeito do Município de
Cachoeiro de Itapemirim, senhor Victor da Silva Coelho,
que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, as Prestações de Contas Bimestrais do exercício de 2016, na forma do art. 48 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei nº. 101/00).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/07/2018 – 23ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

NA DE MACEDO:

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

1 - RELATÓRIO

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
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- 917/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: TC 5828/2016-8
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
Assunto: Prestação de Contas Bimestral - PCB
Período: Abertura e 1º bimestre de 2016
Responsável: Edilson Valentim Fassarella
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (ABERTURA E 1º BIMESTRE DE 2016) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – EXTINÇÃO DO PROCESSO
NOS TERMOS DO INCISO IV DO ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO, E DETERMINAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RAN-

Trata este processo de Prestação de Contas Bimestral PCB, do Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, referente à Abertura e Prestação de Contas Bimestral (PCB) do 1º bimestre de 2016, sob a responsabilidade do senhor Edilson Valentim Fassarella.
Segundo consta dos autos (f. 13), mesmo notiﬁcado
em sede de procedimento sob o número de protocolo
00299/2016-7 sobre o não envio da Abertura e Prestação de Contas Bimestral (PCB) do 1º bimestre de 2016, o
gestor deixou escoar o prazo que lhe fora concedido (até
13/07/2016) para remessas das informações solicitadas
por este Tribunal, sem sequer apresentar qualquer justiﬁcativa para a omissão perpetrada.
A par dessa situação, a Secretaria de Controle Externo de
Contas encaminhou a este Relator Instrução Técnica Inicial (00694/2016-5) propondo a citação do responsável
pelo Fundo Municipal de Cachoeiro de Itapemirim para
que, no prazo de 15 dias, preste os esclarecimentos necessários quanto ao não cumprimento da obrigação de
enviar a Abertura e Prestação de Contas Bimestral (PCB)
do 1º bimestre de 2016.
Também propôs o órgão de instrução a notiﬁcação do
gestor responsável, determinando-lhe o envio em igual
prazo, das informações referentes ao 1º Bimestre de
2016, sugerindo que ﬁzesse constar da decisão que o
não cumprimento da obrigação legal, regulamentada
nos termos do art. 151 do Regimento Interno, sujeitaria
o gestor à aplicação de multa e de outras sanções, previstas no inciso IX do art. 135 da LC n. 621/2012 e no inciso IX do art. 389 do Regimento Interno.
www.tce.es.gov.br

Ao receber a manifestação da unidade, este Conselheiro Relator proferiu a Decisão Monocrática 01205/20168, nos seguintes termos:
Tendo em vista o não atendimento ao Termo de Notiﬁcação 50237/2016-1, ﬂs. 14, e com fulcro nos artigos
358, I e III, e 359 do RITCE/ES, aprovado pela Resolução
TC 261/2013, Decido:
1. Pela CITAÇÃO do Senhor Edilson Valentim Fassarella
para apresentar as justiﬁcativas que entender necessárias (art.2° da Resolução TC 294/2015 e art. 63, I. da Lei
complementar 621/2012), no prazo improrrogável de
15 (quinze) dias, em razão do descumprimento ao Termo de Notiﬁcação TC 50237/2016-1 (ﬂs. 14);
2. Por reiterar a NOTIFICAÇÃO, nos termos da Instrução
Técnica Inicial ITI 694/2016-5 (ﬂs. 17), para que seja encaminhada a referida prestação de Contas, ﬁxando prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias para o cumprimento
da obrigação, conforme artigo 2º da Resolução TC 219,
de 29/07/2010.
Ressalta-se, ainda, que o não atendimento desta solicitação poderá implicar em sanção de multa, conforme disposição dos art. 389, VIII e IX da Resolução TC 261/2013
e artigo 135, VIII e IX, da Lei Complementar 621/2012.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Instrução Técnica Inicial – ITI 00694/2016-5, elaborada pela
Secex-Contas.
Depois de citado e notiﬁcado (termos n. 012/2016-9 e
01678/2016-8), segundo informa a unidade técnica,o
responsável encaminhou os dados solicitados (f. 22 e seguintes).
De posse dos autos, a unidade técnica deste Tribunal voltou a se manifestar (ITI n. 0098/2016-7) argumentando e
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propondo o que segue transposto.

sociedade”.

Ao consultar o sistema [CidaDES-Web], veriﬁca-se que, em atendimento ao Termo de Notiﬁcação nº
50237/2016-1, o último mês do período demandado foi
encaminhado e homologado em 8/12/2016, estando o
Jurisdicionado, em relação ao presente processo, em
conformidade com Resolução TCEES 247/12.

Registra que o dever de prestar contas, além de positivado no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, encontra-se reproduzido tanto pela Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (art. 1º, §
2º, e art. 81) quanto pelo Regimento Interno desta Corte
(art. 1º, § 2º), ao tempo em que anota que o art. 34, VII,
“d”, da Lei Fundamental classiﬁcou a prestação de contas
da Administração Pública, direta e indireta, como princípio sensível ao equilíbrio da federação, deﬁnindo, em
seguida, no art. 35, II, que a sua ausência motiva a mais
grave sanção que se pode impor a um Município membro da Federação: a intervenção estadual, verbo ad verbum:

Ante o exposto, sugere-se o arquivamento do feito.
Depois disso, o Ministério Público de Contas fez juntar o
parecer n. 1845/2016-9 (f. 37-49), com o qual argumentou e pugnou nos seguintes termos:
De acordo com a Instrução Técnica IT 98/2016-7 (ﬂ. 32),
somente no dia 8 de dezembro de 2016 foi enviada a
prestação de contas do 1º bimestre de 2015, o que evidencia a conduta desidiosa e lamentável do gestor, perante uma obrigação inerente às responsabilidades daquele agente depositário da conﬁança recebida na administração de recursos públicos.
Inicia consignando o órgão Ministerial que o dever de
prestar contas é inerente a todo aquele que tem sob sua
guarda, gerência ou administração dinheiros, bens e valores públicos. Põe em relevo a importância da prestação
de contas dentro de um regime de governo democrático,
lembrando que a magna Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, reservou dispositivo especíﬁco acerca da temática, verbis:

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem
a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:
[...]
II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;

Art. 15º. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração.

De outro lado, anota que Decreto-Lei 201/1967, em seu
art. 1º, VI, estabelece que a desídia do Gestor de verbas públicas, quanto ao dever de prestação de contas, o
faz incidir na prática de crime de responsabilidade, sujeitando-o a pena de detenção, de três meses a três anos,
além da perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de
cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública,
eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular.

Menciona que Luiz Henrique Lima aduz que o raciocínio subjacente a essa prescrição consiste no ideário de
que “onde houver bens e recursos públicos envolvidos,
há necessidade de controle e de prestação de contas à

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
www.tce.es.gov.br

VI - deixar de prestar contas anuais da administração ﬁnanceira do Município a Câmara de Vereadores, ou ao
órgão que a Constituição do Estado indicar, nos prazos e
condições estabelecidos;
1º Os crimes deﬁnidos neste artigo são de ação pública,
punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de
dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção,
de três meses a três anos.
§ 2º A condenação deﬁnitiva em qualquer dos crimes
deﬁnidos neste artigo, acarreta a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de
cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem
prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular.
Ainda com o propósito de realçar a gravidade dessa
omissão, cita-se o art. 11, VI, da Lei 8.429/1992 (Lei de
Improbidade Administrativa), por meio do qual se deﬁniu como ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública deixar de
prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
[...]
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a
fazê-lo;
Lembra o MPC que, atenta à possível ocorrência dessa
situação indesejável, a Lei Complementar nº 621/2012
(Lei Orgânica do TCE/ES), no art. 84, inciso III, “a”, e o Regimento Interno, art. 163, I, prescreveram que a omissão
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no dever de prestar contas acarreta a irregularidade das
contas apresentadas.

jetiva evitar a ocorrência de irregularidades, promovendo a devida correção de rumos, de maneira tempestiva.

Acresce que, além do dever de prestar contas ao término de cada exercício ﬁnanceiro, cuja importância restou
sobejamente demonstrada, cumpre aos entes públicos,
por força do poder regulamentar dos Tribunais de Contas - prestarem contas a cada bimestre, sendo esta obrigação atendida com ‘o envio/remessa bimestral de dados mensais da execução mensal relativos aos meses de
janeiro a dezembro, de natureza de informação patrimonial, orçamentária e de controle’, e ainda ‘de ajustes contábeis e de encerramento do exercício a serem efetuados nos meses treze e quatorze, nos moldes do art. 3º, II,
da Resolução TC 247/2012, assinalando que no mesmo
sentido está o Regimento Interno desta Corte de Contas,
que assenta no art. 151 que o envio de informações bimestrais relativas aos registros analíticos de gestão e da
execução orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial possui
a magna função de subsidiar o exame das contas, haja
vista que permite a produção de relatórios para suporte à ﬁscalização e à apreciação ou julgamento das contas
anuais. Ademais, viabiliza o exercício do controle e da ﬁscalização, por intermédio de acompanhamento e monitoramento da situação ﬁnanceira do ente.

Nesse diapasão, tanto o não encaminhamento quanto o
encaminhamento extemporâneo dos documentos referentes às contas bimestrais impossibilitam a oportuna
compreensão da posição orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial da entidade, ao longo do exercício ﬁnanceiro,
representando, à vista disso, ato ﬂagrantemente atentatório ao exercício da ﬁscalização.

[...]
Nesse passo, assinala o ilustre Procurador de Contas, fácil é ver-se, pois, que a ausência de envio da Prestação de
Contas Bimestral até o 35º dia após o encerramento do
bimestre a que se refere inviabiliza o acompanhamento
da execução orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial, relativo aos atos e fatos da gestão, em ﬂagrante prejuízo à
realização do controle prévio e concomitante desta Corte de Contas, de caráter preventivo e orientador, que ob-

Em ambos os casos supracitados, por força do comando inserto no art. 14, § 5º da Resolução TC 247/2012, há
incidência das penalidades previstas em seu artigo 21,
dentre as quais se incluem a aplicação de pena de multa de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ante a perfeita subsunção do comportamento do Gestor às hipóteses
de incidência descritas nos incisos II, IV, IX e XII do artigo
135 da Lei Complementar Estadual nº. 621/2012 (Lei Orgânica do TCE/ES).

institucionais deste Tribunal de Contas.
Ademais, no momento em que o gestor opta por um
comportamento ﬂagrantemente incompatível com a posição por ele ocupada, no sentido de não encaminhar
os documentos necessários à análise das contas bimestrais no prazo devido, sem apresentar qualquer justiﬁcativa, mesmo que notiﬁcado e citado a fazê-lo - o que
evidencia a desídia no cumprimento de um dever legal
-, para além de desatender a Resolução TC 247/2012, e
inviabilizar a análise técnica desta Corte, provoca, no bimestre em questão, a completa irregularidade das contas, na forma do art. 84, III, “a”, da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista que o atraso numa Prestação
de Contas Bimestral, ao inviabilizar o exercício do controle externo, equivale, em suma, em contas não prestadas, portanto, ineﬁcazes e imprestáveis.

[...]

...além de possibilitar a aplicação de multa ao Gestor
Responsável, a ser dosada considerando, mormente, a
gravidade da ofensa perpetrada ao ordenamento jurídico em face da conduta de prestar contas em atraso no
que tange ao 1º bimestre de 2016, oportuno considerar
formalmente irregulares as contas bimestrais do Fundo
Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, de forma análoga ao que ocorre em caso de omissão na prestação de contas anual.

E prossegue aduzindo o MPC;

[...]

À luz do expendido, não é outra a situação da prestação de contas do 1º (primeiro) bimestre de 2016 (meses
de janeiro e fevereiro), que somente foi encaminhada
no dia 8 de dezembro de 2016, isto é, cerca de 8 meses
após o vencimento do prazo deﬁnido no art. 12 da Resolução TC 247/2012, em ﬂagrante prejuízo às funções

Ante o exposto, o Ministério Público de Contas, baseado nos fatos e fundamentos acima expendidos, requer:

[...]
Ressalta o MPC, a título complementar, que a multa supracitada deve seguir os parâmetros do art. 389, II, IV,
IX e XI, do Regimento Interno desta Corte, o qual estabelece percentual de até 100% (cem por cento) sobre a
quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

www.tce.es.gov.br

3.1 Sejam julgadas formalmente IRREGULARES as contas do 1º bimestre de 2016 do Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, sob a responsabilidade
do senhor Edison Valentim Fassarella, com fulcro no art.
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84, inciso III, “a”, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei
Orgânica do TCE/ES);
3.2 Concomitantemente, seja aplicada MULTA PECUNIÁRIA ao senhor Edison Valentim Fassarella, na forma do
art. 14, § 5º e art. 21 da Resolução TC 247/2012, c/c o
art. 135, II, IV, IX e XII, da Lei Complementar nº 621/2012,
combinado com o art. 389, II, IV, IX, XII, do Regimento Interno, a ser dosada considerando, mormente, a gravidade da conduta de não prestação de contas;
3.2 Considerando o importante suporte técnico oferecido pelas contas bimestrais para a análise das contas
anuais - o que denota a íntima relação entre elas -, possibilitando, à vista disso, uma atuação preventiva desta Corte quanto à veriﬁcação de indícios de irregularidades, sugere-se o registro de DETERMINAÇÃO ao Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, para que observe o prazo de envio das prestações de contas bimestrais dos próximos exercícios, prescrito no art.
12 da Resolução TC 247/2012, sob pena de o descumprimento acarretar o julgamento pela irregularidade das
contas anuais, na forma do art. 163, §1º, do Regimento
Interno desta Corte de Contas e art. 84, §1º, da Lei Orgânica.
3.3. Seja DETERMINADO ao Fundo Municipal de Saúde
de Cachoeiro de Itapemirim para que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, as Prestações de Contas Bimestrais do exercício de
2016, na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº. 101/00);
[...]
Na sequência, veio aos autos a Petição Intercorrente 205/2018-2 referente a documentação protocoliza-

da pelo atual prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor da Silva Coelho, informando que encontrou divergências entre os dados encaminhados ao CidadES (PCB 1º
bim/2016) e os constantes no município.
Sobre esse documental, manifestação juntada aos
autos sob as folhas 148-149 (Manifestação Técnica
00188/2018-2), a unidade técnica deste Tribunal voltou
a se pronunciar nos termos que seguem.
Quanto ao FM de Saúde, consultando-se a situação do
envio das PCB de 2016 junto ao sistema, veriﬁcou-se que
foi encaminhado e homologado apenas o 1º bimestre,
objeto do presente processo, constando a assinatura do
ordenador de despesas à época e do responsável técnico pela contabilidade (Srs. Victor Gomes Barbieri e Aline
Lima Moreira).
Para o restante do exercício (2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º bimestres/16) não consta prestações de contas, sendo
objeto dos seguintes processos de omissões: 7778/16,
10273/16, 1816/17, 3471/17, 9194/17 e 9189/17.
[...]
Conforme informado, veriﬁcou-se que o 1º bim/16 já foi
homologado pelo responsável (ordenador de despesas à
época, Sr. Victor Gomes Barbieri), o que, nos termos da
regulamentação vigente, inviabiliza a abertura e retiﬁcação dos dados e as retiﬁcações (ajustes contábeis) que se
ﬁzerem necessárias só poderão ser efetuados em meses
posteriores, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.
Desta forma, considerando-se que as informações prestadas não modiﬁcam os termos já alinhavados nas instruções técnicas acostadas aos autos, propomos o prosseguimento do feito, na forma regimental.
www.tce.es.gov.br

Assim retornaram os autos para exame deste Conselheiro Relator.
É o relatório, passo ao voto.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
O dever de prestar contas sobre o que bem dissecou o
Ministério Público de Contas colhe fundamento no próprio texto constitucional, particularmente nos termos ﬁxados no parágrafo único do art. 70 e no art. 84, inciso
XXIV, da CRB. No parágrafo do art. 70 o constituinte ﬁxou
o rol dos agentes, órgão ou entidades que tem o dever
de prestar contas; no inciso XXIV do art. 84, estabeleceu
a periodicidade (anual) da prestação de contas.
Na mesma linha seguiram os legisladores federais e estaduais, quando ﬁxaram na Lei n. Lei Nº 8.443, DE 16 DE
JULHO DE 1992 (TCU) e LC n. 621/2012, art. 82 (TCEES)
também como regra periodicidade anual para a prestação de contas do administrador ou ordenador de despesa. Isso, claro, não afasta o dever de prestar contas que
alcança a todos aqueles relacionados no parágrafo único
do art. 70 da CRB e nos artigos 1º e 5º da LC 621/2012,
que é mais amplo e se impõe sobre qualquer ato praticado no âmbito da gestão pública.
A Lei Complementar Estadual n. 32/1993, previa expressamente a prestação de contas bimestral em seu art. 52,
cujo objetivo, como hoje, sempre foi subsidiar as ações
de controle deﬂagradas durante o exercício ﬁnanceiro e
permitir uma análise previa da execução orçamentária
e da gestão patrimonial. Durante um bom tempo esse
documental se acumulou nos escaninhos deste Tribunal
sem que os auditores dispusessem de tempo suﬁciente
para proceder ao exame esperado. Mas era uma época
em que ainda não havia chegado os recursos eletrônicos.
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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Conhecedores dessa realidade e ante a disponibilidade
de novas possibilidades de obtenção, armazenamento e
organização de dados com o uso de meios eletrônicos,
os integrantes da comissão que elaborou a atual lei orgânica deste Tribunal Contas concluíram que instrumentos
mais amplos e mais ágeis poderiam fazer as vezes da antiga prestação de contas intermediária com muita mais
agilidade e eﬁciência. Foi assim que se previu a possibilidade de instituição e uso do sistema de acompanhamento, que pode ser modelado para envio de dados da prestação de contas e de outras informações que permitam
uma ampliação horizontal da ação de controle à distância e quase concomitante.

periodicidade mensal, o Tribunal vem acrescendo rotinas e obrigações de remessa de outras informações que
vão além dos dados que compõem a mera prestação de
contas intermediária, para constituir um amplo sistema
de acompanhamento que poderá ser acrescido de módulos armazenarão dados sobre certames licitatórios,
contratos, termos de contratação direta, admissão e registro de pessoal, folha de pagamento etc.

Outro respaldo legal para a imposição de remessa periódica de dados via sistema eletrônico nasceu com a nova redação art. 48 da LC 101/2000, e com o acréscimo do
art. 48-A, evento derivado de alteração promovida pela
LC 131/2009, determinando fossem divulgados simultaneamente todos os dados da execução orçamentária e
da gestão patrimonial.

Para isso, é cediço, precisa contemplar pelo menos cinco atributos: I - estar sempre atualizado, em tempo real
(dia seguinte à realização), com dados dos atos de gestão
das unidades orçamentárias, organizados e tornados disponíveis; II - os dados devem descrever os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da
despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima informações referentes ao número do
correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneﬁciária do
pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado, de modo a permitir facilidade de acesso
aos auditores, franqueando-lhes diferentes tipos de relatórios, entre eles aquelas por função, por fornecedor,
por tipo de despesa, fases da despesa; III - informações
sobre a receita e diferentes tributos, o lançamento e o
recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários, renuncia de
receita ou incentivos ﬁscais e ﬁnanceiros etc., de modo
a possibilitar o planejamento de auditorias e a instrução

Foi nessa perspectiva que o Regimento Interno, inicialmente, estabeleceu a remessa bimestral, depois mensal,
de dados – consoante os termos do seu art. 151, que depois, dada a variação e as alterações que decorrem de
modiﬁcação na legislação nacional que afetam o direito ﬁnanceiro a demandar constantes atualizações, o Plenário deste Tribunal optou por remeter o seu regramento para ato especíﬁco, aprovando assim a Resolução n.
247/2012, que disciplinou a remessa bimestral de dados
da execução orçamentária e da gestão patrimonial, que
passaram a constituir o sistema de acompanhamento
denominado CidaDES.
Hoje, além de alterar a obrigação de remessa para uma

Nesse contexto, este Tribunal de Contas, desde 2012,
vem desenvolvendo um sistema de acompanhamento,
que se propõe seja efetivo na atividade de controle e
ofereça conﬁança dos auditores, dos jurisdicionados e
da sociedade.
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de processos, particularmente os de denúncia e representação; IV - permitir ao ordenador ou administrador o
acesso aos dados de sua gestão; V - ter seus dados inteiramente disponibilizados para a sociedade.
Aliás, é oportuno anotar que o sistema de acompanhamento de dados da gestão público, embora tenha aparecido em nossa Lei Orgânica somente em 2012, artigo 51,
IV, bem antes já constava dos normativos do TCU como
instrumento de controle. Ademais o que foi o próprio legislador nacional quem reforçou a ideia quando previu
na Lei de Responsabilidade Fiscal – artigos 48 e 48ª – a
obrigatoriedade, os padrões e os instrumentos da transparência da gestão ﬁscal.
Com a aprovação das leis complementares n. 131/2009 e
156/2016, o estatuto da responsabilidade ﬁscal ganhou
amplitude nos requisitos obrigatórios de transparência
da condução da gestão pública pelos ordenadores de
despesa e administradores públicos.
Em 2009, o legislador nacional, com a LC n. 131, acrescentou à exigência de que fossem disponibilizados às
pessoas e entidades todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no
momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado,
à pessoa física ou jurídica beneﬁciária do pagamento e,
quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado.
No ano de 2016, o Congresso Nacional aprova a LC 156
ﬁxou como obrigatório que essa liberação de dados deve permitir pleno conhecimento e acompanhamento da
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e ﬁnanceira, em
meios eletrônicos de acesso público.
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Todas essas normas e exigências decorrem do princípio
da transparência, que é expressão do princípio democrático, que a constituição prestigiou expressamente com
a exigência da publicidade dos atos do poder público e
com a previsão de direitos instrumentos de exercício da
cidadania, como o controle social.
Segundo o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, o princípio
da transparência [...] foi estabelecido pela Constituição
de 1988 como pedra de toque do Direito Financeiro. [...].
Nesse sentido, a ideia de transparência possui importante função de oferecer subsídios para o debate acerca das
ﬁnanças públicas, o que permite uma maior ﬁscalização
das contas públicas por parte dos órgãos competentes
e, mais amplamente, da própria sociedade. A busca da
transparência é também a busca pela legitimidade.
Para Marcelo Figueiredo, a lei alude à transparência dando mais elasticidade ao princípio da publicidade, garantia constitucional. Segundo o citado mestre, o princípio
da transparência concretiza o princípio da cidadania (artigo 1º, inciso I da CF) e oferece meios para que os cidadãos [...] possam, não somente compreender a gestão dos recursos públicos, como efetivamente participar
desse processo administrativo.
Segundo o autor, não se conceberia que a transparência fosse apenas uma obrigação formal da administração, um requisito para dar eﬁcácia à gestão ﬁscal. É mais
que isso, é uma necessidade para dar legitimidade às decisões do administrador, dando fundamento a suas opções técnicas e políticas em matéria de planejamento e
execução da gestão ﬁscal.
Assim, tendo em vista que a remessa mensal de dados
prevista no art. 151 do Regimento tem por objetivo dar
cumprimento à lei de transparência e subsidiar o exa-

me das contas anuais, bem como as ações de controle,
o que a lei e as normas regulamentares preveem para o
caso de descumprimento da obrigação de enviar os documentos e dados exigidos pelo Tribunal é a aplicação
de sanção pecuniária, que pode ser agravado em casos
de omissão ou atraso reiterados no cumprimento dos
prazos pelo gestor (artigo 135, VIII e IX da LC n. 621/2012
e artigo 389, VIII e IX do Regime Interno).
Outras consequências legais, como julgamento irregular das contas ou sua rejeição, ou até a inabilitação para
ocupar cargos ou função, podem ser decretas em sede
julgamento de Contas anuais ou de Tomada de Contas.
Ademais, a situação vertida nos autos diz respeito a situação análoga a de outras remessas de prestação de contas bimestral ou mensais do exercício 2016 e parte de
2017 não remetida a este Tribunal nos prazos ﬁxados na
norma, e que por isso constituem situação examinada na
DECISÃO PLENÁRIA TC-05/2017, de 02 de maio de 2017
(processo TC 7778/2016).
Na ocasião, o Plenário deste Tribunal de Contas concedeu um prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, para as unidades gestoras do município de Cachoeiro de Itapemirim abarcados pela situação acima descrita, determinando fossem recebidas excepcionalmente em papel ou outro meio disponível as prestações de
contas dos jurisdicionados, sem deixar de ressaltar o dever de envio de toda documentação também pelo Sistema CIDADES-WEB, tão logo fosse restabelecido o sistema orçamentário e contábil do município.
Para permitir essa dilação de prazo, o Tribunal levou em
conta o advento das eleições municipais, que levou a assunção de novos gestores: prefeito e secretários. E que
estes, tão logo assumiram, protocolizaram neste Triwww.tce.es.gov.br

bunal suas justiﬁcativas, relatando as providências para diagnóstico das pendências e omissões encontradas,
problemas em empenhos e outros tantos desajustes, o
que está importando em revisão de todos os lançamentos contábeis realizados nos últimos dois anos. Segundo
esses gestores locais, havia a impossibilidade de encaminhamento das prestações de contas pelo Sistema CIDADES, de imediato, tendo em vista a total inconﬁabilidade do software, elencam as diversas medidas tomadas
para saneamento, entre elas o acionamento administrativo e judicial da empresa contratada para o desenvolvimento do novo sistema orçamentário e contábil. Em razão do que, solicitaram prazo de 24 meses para regularização das prestações de contas ou envio destas na exata maneira em que foram encontradas pela atual administração.
Alguns meses depois, a unidade técnica deste Tribunal informa que a prorrogação concedida expirou em
30/10/2017, sem que as prestações de contas fossem
enviadas por meio do sistema CidadES. Ou seja, o Fundo
M. Saúde e a Prefeitura Municipal continuavam, em tese, omissos desde o 2º bimestre/16, quando já deveriam
ter sido encaminhadas todos os bimestres de 2016 e os
meses até outubro de 2017.
Nesse contexto, o município apresentou cronograma para encaminhamento dos bimestres de 2016, encerrando-se somente em 15/11/2018, e os meses de 2017, encerrando-se em 30/06/2019, alegando que apesar de todas
as medidas que já foram adotadas, o encadeamento de
informações para consistência de saldos anteriores, necessário para o correto envio e homologação das prestações de contas mensais, traz a necessidade de levantamentos, análise processual e refazimento de milhares de
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lançamentos na contabilidade, tornando o nível de complexidade da solução muito alto (petição recebida sob o
protocolo n. 14613/2017-8).
Em face das justiﬁcativas apresentadas pelo gestor municipal, este Relator apresentou VOTO, acatando parcialmente o pedido do Prefeito Municipal, para conceder
nova prorrogação de prazo para envio das prestações de
contas intermediárias dos exercícios de 2016 e 2017 (bimestrais e mensais) até 31/03/2018, proposta aprovada
pela DECISÃO TC 5072/2017, de 19/12/2017, do Plenário
deste Tribunal de Contas.
Não cabe aqui decidir sobre possíveis violações que ensejariam sanções no âmbito judicial visto que a apreciação deﬁnitiva dessa possibilidade é mais adequada para a fase julgamento de processo de prestação de contas
anual ou eventual Tomada de Contas.
É fato que assiste razão ao Ministério Púbico de Contas
quando aﬁrma que a ausência de envio da Prestação de
Contas Bimestral até o 35º dia após o encerramento do
bimestre a que se refere inviabiliza o acompanhamento
da execução orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial, relativo aos atos e fatos da gestão, em ﬂagrante prejuízo à
realização do controle prévio e concomitante desta Corte de Contas, de caráter preventivo e orientador, que objetiva evitar a ocorrência de irregularidades, promovendo a devida correção de rumos, de maneira tempestiva.
Mas para essas hipóteses o que pode ser aplicado no período que antecede ao julgamento das contas anuais é
sanção pecuniária, medida postergada no caso vertente
por conta das decisões deste Tribunal que acataram parcialmente as justiﬁcativas da atual administração municipal e concederam prorrogações de prazo para envio dos
dados faltantes.

A opção de receber todos os dados enviados, mesmo
aqueles que chegam com atraso, justiﬁca-se pelo fato de
que eles são indispensáveis à completude do sistema CidadES, integrado pela sequência de remessa periódica
(agora mensal) de contas de cada unidade gestora.

Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.

Também não há por que cogitar a hipótese dos autos como situação que se subsume a infração prevista no art.
34, VII, “d”, da Lei Fundamental., visto que não se trata
da Prestação de Contas Anual.

1. ACÓRDÃO:

Demais disso, é a própria unidade técnica deste Tribunal que reitera na Manifestação 00188/2018 que a
PCB do 1º Bimestre de 2016 foi encaminhada e homologada, segundo os termos da Resolução n. 247/2012
(f.148-149).
Assim, tendo em vista o encaminhamento da Prestação
de Contas Bimestral referente ao 1º bimestre de 2016,
dissentindo do opinamento do Ministério Público de
Contas, acolho a manifestação da unidade técnica constante da Manifestação 00098/2016-7, para extinguir o
presente feito, nos termos do art. 330, inc. IV, do Regimento Interno.
Por outro lado, acolho a proposta do Ministério Público de Contas no sentido de que seja DETERMINADO ao
Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
para que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, as Prestações de Contas Bimestrais do exercício de 2016, na forma do art. 48 da
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº. 101/00), visto que
se trata de obrigação que decorre diretamente da norma legal.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, dissentindo do opinamento do Ministério
www.tce.es.gov.br

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar extinto o processo, nos termos do inciso IV do
art. 330 do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013),
promovendo-se em seguida o arquivamento dos presentes autos;
1.2. DETERMINAR ao Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim para que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, as
Prestações de Contas Bimestrais do exercício de 2016, na
forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
nº. 101/00).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/07/2018 – 23ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
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

e anexos por meio do Relatório Técnico Contábil 464/2017 (ﬂs. 57/72), no qual constatou indícios de irregularidades
apontados na Instrução Técnica Inicial 793/2017 (ﬂs. 74/75), com propositura de citação dos responsáveis, o que foi
acolhido na Decisão Monocrática 1165/2017 (ﬂs. 77/78).
Regularmente citada, a defesa anexou justiﬁcativas e documentos às ﬂs. 85/134.
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 1798/2018 (ﬂs. 145/152), opinando pelo afastamento dos indícios de irregularidades apontados, e, consequentemente, pela regularidade das contas.
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 2213/2018- ﬂs. 156/157).
É o relatório.

ACÓRDÃO TC- 918/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07513/2016-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: CIM Polo Sul - Consórcio Intermunicipal de Saúde
Pólo Sul Capixaba – Cim Pólo Sul
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONSÓRCIO PÚBLICO
DA REGIÃO POLO SUL (CIM POLO SUL) – EXERCÍCIO DE
2015 – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual Consórcio Público da Região Região Polo Sul – CIM
POLO SUL, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor Carlos Roberto Casteglione Dias.
A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas

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 1798/2018 (ﬂs. 145/152), abaixo transcrita:
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 Valores repassados ao consórcio não correspondem às despesas assumidas em contrato de rateio (Item 3.5.3.1
do RT 464/2017-7).
Base legal: art. 8º § 3º e art. 10 § único da Lei 11.107/05.
Conforme relatado no RT 464/2017-7:
Conforme se observa da tabela 12, os valores repassados ao CIM Polo Sul não correspondem ao contrato de rateio, ﬁcando aquém, quanto aos municípios de Bom Jesus do Norte, Guaçuí e Jerônimo Monteiro, conforme a seguir:
Tabela 10: Despesa executada pelos entes versus contratada Em R$ 1,00
Ente
Contrato de Rateio Despesa Executada
Empenhada
Liquidada
Bom Jesus do Norte
229.183,81
229.183,81
199.898,51
Guaçuí
100.00,00
66.741,54
53.472,31
Jerônimo Monteiro
86.936,93
86.036,93
86.036,93
Totais
316.120,74
381.962,28
339.407,75
Fonte: Processo TC 7.513/2016 - Prestação de Contas Anual/2015

Paga
199.898,51
53.472,31
86.036,93
339.407,75

Contratado e Não pago
29.285,51
46.527,69
900,00
76.712,00

O não repasse dos valores objeto de contrato está em desacordo com a Cláusula 7ª do Contrato Social do CIM Polo Sul/
ES que dispõe que constitui dever de o ente cumprir com suas obrigações operacionais e ﬁnanceiras assumidas com o
www.tce.es.gov.br
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CIM Polo Sul/ES.

DA ANÁLISE:

Desta feita, considerando a legislação retro referenciada,
a sugestão é pela citação do Presidente do CIM Polo Sul/
ES para justiﬁcar-se, trazendo aos autos as medidas tomadas em face do não cumprimento do contrato de rateio, acompanhada de documentação de suporte.

A defesa relata que, durante o exercício de 2015, foram
ﬁrmados os Termos Aditivos de Decréscimo dos contratos de rateio dos Municípios Bom Jesus do Norte, Guaçuí
e Jerônimo Monteiro, justiﬁcando a divergência apontada no RT, assim, contabilizando esses decréscimos contratuais observa-se que os valores repassados correspondem aos valores executados.

JUSTIFICATIVA:
Durante a análise realizada na Prestação de Contas do
exercício de 2015 do CIM Paio Sul, foi constado que os
Municípios consorciados de Bom Jesus do Norte, Guaçui
e Jerônimo Monteiro repassaram valores inferiores aos
respectivos contratos de rateio.
Diante do indício de irregularidade, realizamos análise
dos Municípios citados acima para identiﬁcar os motivos
das possíveis divergências.
(...)
Conforme acima, veriﬁca-se que, durante o exercício de
2015, foram ﬁrmados os Termos Aditivos de Decréscimo dos contratos de rateio dos Municípios Bom Jesus do
Norte, Guaçuí e Jerônimo Monteiro, justiﬁcando a divergência apontada pelos técnicos do Tribunal de Contas,
ou seja, contabilizando esses decréscimos contratuais,
observamos que os valores repassados correspondem
aos valores executados.
Seguem os Termos Aditivos de Decréscimos supracitados
e demais documentos (Anexo 1), para a juntada ao Processo TC 7513/2016.
A Diretoria do CIM Polo Sul providenciará, nas futuras
prestações de contas enviadas ao Tribunal de Contas, o
envio dos Termos Aditivos que forem ﬁrmados durante
o exercício, juntamente com os respectivos contratos de
rateios.

De fato, veriﬁca-se que as divergências levantadas no RT
são referentes aos Termos Aditivos, que não foram encaminhadas inicialmente na PCA. Com isso, após o envio dos Termos Aditivos, constata-se que os valores repassados ao CIM Polo Sul correspondem aos contratos
de rateio.
Assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
2.2 Não conformidade entre os valores pagos pelos
entes consorciados e os valores registrados como recebidos pelo consórcio público (Item 3.5.4.1 do RT
464/2017-7)
Base legal: Artigos 85 e 89 da Lei 4320/64.
Conforme relatado no RT 464/2017-7:
De acordo com a Tabela 14 acima o consórcio CIM Polo
Sul registrou em sua contabilidade receitas arrecadadas
em montante de R$ 2.585.978,56 enquanto os registros
contábeis dos municípios integrantes registraram despesas pagas em montante de R$ 2.469.490,99, divergente
em R$ 166.487,57.
Sugere-se assim a citação do gestor responsável para
que apresente justiﬁcativas e documentação complementar que entender pertinentes.
JUSTIFICATIVA:
www.tce.es.gov.br

Analisando este item identiﬁcamos que a divergência refere - se a valores de receitas relativas ao exercício de
2014 (restos a pagar dos Municípios) repassadas ao Consórcio no exercício de 2015.
Para subsidiar nossa análise, transcrevermos abaixo a
tabela 14 constantes do Processo TC 7513/2016 ﬂs. 69
com os municípios que apresentam divergências.
Identiﬁcamos durante nossa análise que os valores apurados pelo TCEES relativos às receitas arrecadadas dos
Municípios de Bom Jesus do Norte, Mimoso do Sul e São
José do Calçado, apresentam valores diferentes dos valores constantes no Balancete de Execução de Receita BALEXO enviado na PCA de 2015 ao TCEES.
(...)
Confrontando a coluna “Receita Arrecadada apurada pelo CIM Polo Sul” com a despesa paga identiﬁcamos a diferença que correspondem aos valores exatos dos restos
a pagar dos Municípios que apresentam divergências.
Assim, estamos encaminhando em anexos (ANEXO 11)
a esta defesa, os extratos bancários do GIM Polo Sul, os
comprovantes de depósitos, notas de liquidação e/ou
notas de pagamentos dos Municípios que apresentam
divergências apontadas na tabela acima, comprovando
o repasse realizado no exercício seguinte. Solicitamos a
este Tribunal de Contas a Juntada dos Anexos ao referido processo.
DA ANÁLISE:
A defesa alega que os valores recebidos a mais em relação aos pagos pelos entes consorciados no exercício de
2015, são referentes aos pagamentos extra orçamentários, a título de Restos a Pagar de 2014, que foram pagos em 2015, conforme Notas de Pagamentos e extratos
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bancários encaminhados.
De fato, veriﬁca-se que as justiﬁcativas são pertinentes
e estão documentadas, assim, sugere-se o afastamento
desta irregularidade.
2.3 Ausência de divulgação de acesso ao público dos documentos e demonstrativos (Item 3.6 do RT 464/20177).
Base legal: arts. 15 e 16 da Portaria STN 72/12.
Conforme relatado no RT 464/2017-7:
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:
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 de-

verão ser disponibilizados na Internet, publicando-se na
imprensa oﬁcial de cada ente da Federação consorciado
a indicação do local em que poderão ser obtidos os textos integrais a qualquer tempo.
Art. 16. Para ﬁns de cumprimento dos incisos II e Ill, do
parágrafo único, do art. 48 da Lei Complementar n° 101,
de 4 de maio de 2000, e sua respectiva regulamentação,
o consórcio público:
I - adotará sistema de administração ﬁnanceira e controle que atenda a padrão mínimo de qualidade; e
II - divulgará as informações pormenorizadas sobre a
execução orçamentária e ﬁnanceira por meio de portal
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 Polo Sul 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://
www.cimpolosul.com.br/index.asp, em que se veriﬁcou
a existência de link pertinente à transparência, porém
ainda não contemplando a totalidade dos documentos e
demonstrativos regularmente previstos, pertinentes aos
exercícios de 2015 e seguintes.
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.
www.tce.es.gov.br

JUSTIFICATIVA:
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 nº 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 11.1 07/2005 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 11.107/2005. Quando
na verdade trazia em seu texto normas para a criação e
constituição de consórcio público.
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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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
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 72/12, revogada
pela Portaria STN 274/2016, e Lei de Responsabilidade
Fiscal, este Consórcio disponibiliza no sitio http://www.
cimpolosul.com.br, no portal Transparência, o orçamento de 2015, as demonstrações contábeis, bem como os
anexos de encerramento do exercício de 2015 e, em publicações demonstrações contábeis encontra-se disponível todos os balanços do ano 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.
DA ANÁLISE:
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.
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.cimpolosul.com.br, no portal Transparência, o orçamento de 2015, as demonstrawww.tce.es.gov.br

ções contábeis, bem como os anexos de encerramento
do exercício de 2015. Assim como, 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.
Assim, foi realizada pesquisa junto ao sistema global de
redes de computadores interligadas (internet) e localizado o sítio eletrônico: http://www.cimpolosul.com.b/, em
que se veriﬁcou boa parte da publicação dos documentos e demonstrativos regularmente previstos.
Assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar regulares as contas do senhor Carlos Roberto Casteglione Dias frente ao Consórcio Público da Região Região Polo Sul – CIM POLO SUL,no exercício de
20157, na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal, seguida do arquivamento dos presentes autos.
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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2. Unânime.

PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)

nistério Público de Contas 220/2018).

3. Data da Sessão: 25/07/2018 – 23ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO CONDESUL – CONTAS REGULARES COM RESSALVA – DETERMINAÇÃO – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

2 FUNDAMENTAÇÃO

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
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- 919/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07526/2016-4
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: CONDESUL - Consórcio Público Para O Desenvolvimento Sustentável da Região Sul do Es- Condesul
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD
Procuradores: LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES),

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Consórcio Público para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sul do Espírito Santo – CONDESUL, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor Marcus Vinicius Doelinger Assad.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 499/2017
e a Instrução Técnica Inicial 882/2017, com sugestão
de citação do responsável para apresentação de razões
de defesa, o que foi acolhido na Decisão Monocrática
1267/2017 (ﬂs. 40/41).
Devidamente citado, o responsável anexou aos autos suas justiﬁcativas.
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 1775/2018, opinando pela regularidade com ressalva das contas em razão
da manutenção da irregularidade relativa à “não conformidade entre os valores pagos pelos entes consorciados e os valores registrados como recebidos pelo consórcio público”, com infração aos artigos 85 e 89 da Lei
4320/64.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Miwww.tce.es.gov.br

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 357/2018 (ﬂs. 161/175), abaixo transcrita:
“[...]
2. INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 Ausência de contrato de rateio (Item 3.5.1.1 do RT
499/2017-1).
Base legal: art. 8º da Lei 11.107/2005.
Conforme relatado no RT 499/2017-1:
Em análise à documentação que compõe a PCA veriﬁcou-se que não foi encaminhado o contrato de rateio do
município de Iconha.
Desta forma, o responsável deverá ser citado para justiﬁcar o não encaminhamento do contrato de rateio.
JUSTIFICATIVA:
Estamos fazendo a juntada do Contrato de Rateio
001/2015 relativo ao Município de lconha, suprindo a lacuna identiﬁcada no Relatório Técnico.
DA ANÁLISE:
O gestor encaminhou o contrato de rateio do município
de Iconha, era o único que não constava na documentação enviada inicialmente.
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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Assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
2.2 Valores repassados ao consórcio não correspondem às despesas assumidas em contrato de rateio (Item 3.5.3.1
do RT 499/2017-1).
Base legal: Cláusula 2ª, II, “d” dos respectivos Contratos de Rateio; art. 8º, § 3º e art. 10 § único da Lei 11.107/05.
Conforme relatado no RT 499/2017-1:
Conforme se observa da tabela 09, os valores repassados ao CIM CONDESUL não correspondem ao contrato de rateio,
ﬁcando aquém, quanto aos municípios de Alfredo Chaves, Guarapari e Piúma, conforme a seguir:
Tabela 10: Despesa executada pelos entes versus contratada Em R$ 1,00
Ente
Contrato de Rateio
Despesa Executada
Empenhada
Liquidada
Alfredo Chaves
84.000,00
73.487,50
73.487,50
Guarapari
84.000,00
0,00
0,00
Piúma
84.000,00
103.958,75
103.958,75
Totais
271.958,75
157.487,50
177.446,25
Fonte: Processo TC 7.526/2016 - Prestação de Contas Anual/2015

Paga
73.487,50
0,00
57.386,75
130.874,25

Contratado e Não pago
10.512,50
84.000,00
26.613,25
121.125,75

O não repasse dos valores objeto de contrato está em desacordo com a Cláusula 2ª do Contrato Social do CIM CONDESUL que dispõe que constitui dever de o ente cumprir com suas obrigações operacionais e ﬁnanceiras assumidas com
o CIM CONDESUL.
Desta feita, considerando a legislação retro referenciada, a sugestão é pela citação do Presidente do CIM CONDESUL
para justiﬁcar-se, trazendo aos autos as medidas tomadas em face do não cumprimento do contrato de rateio, acompanhada de documentação de suporte.
JUSTIFICATIVA:
Não possui a Presidência do CONDESUL meios de impor aos Consorciados a quitação de seus débitos decorrentes dos
Contratos de Rateio, ﬁcando o Consórcio na dependência das ações dos Executivos de cada Município.
Em Outubro de 2015 foi realizada Reunião da Assembleia Geral do Consórcio para deﬁnir os procedimentos dos Consorciados para quitação de seus débitos para com o CONDESUL, valendo-se de Contratos de Parcelamento, os quais foram ﬁrmados pelos Prefeitos dos Municípios Consorciados.

cípio, mas que em outubro de 2015 foi realizada Reunião
da Assembleia Geral do Consórcio para deﬁnir os procedimentos dos Consorciados para quitação de seus débitos para com o CONDESUL, com isso foi decidido na Assembleia o parcelamento dos débitos com Prefeitos dos
Municípios Consorciados através de “Contratos de Parcelamento”, conforme documentação em anexo.
De fato, veriﬁca-se que o CIM CONDESUL tomou medidas cabíveis para que os valores repassados ao Consórcio correspondam aos contratos de rateio, entre elas, a
realização de contratos de parcelamentos entre os entes.
Assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
2.3 Não conformidade entre os valores pagos pelos
entes consorciados e os valores registrados como recebidos pelo consórcio público (Item 3.5.4.1 do RT
499/2017-1).
Base legal: Artigos 85 e 89 da Lei 4320/64.
Conforme relatado no RT 499/2017-1:
De acordo com a Tabela 12 acima o consórcio CIM CONDESUL registrou em sua contabilidade receitas arrecadadas em montante de R$ 244.915,50, enquanto os registros contábeis dos municípios integrantes registraram
despesas pagas em montante de R$ 214.874,25, divergente em R$ 30.041,25.

A partir de Janeiro de 2016 uma série de cobranças para quitação dessas dívidas foi desencadeada pelo Consórcio, ﬁcando o alcance de sua ação limitada a essas providências.

Sugere-se assim a citação do gestor responsável para
que apresente justiﬁcativas e documentação complementar que entender pertinentes.

DA ANÁLISE:

JUSTIFICATIVA:

A defesa relata que a Presidência do CONDESUL não possuí meios de impor aos Consorciados a quitação de seus débitos decorrentes dos Contratos de Rateio, ﬁcando o Consórcio na dependência das ações dos Executivos de cada Muni-

Estamos juntando a Listagem de Arrecadações de Receitas do CONDESUL no período 01.01.2015 a 31.12.2015 a

www.tce.es.gov.br
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qual reﬂete, exatamente, aquilo que foi transferido pelos Consorciados ao Consórcio e registrado na Contabilidade do CONDESUL.
É notório que os lançamentos da maioria dos Municípios
consorciados, relativamente aos repasses feitos ao CONDESUL nem sempre traduzem valores corretos ou, mesmo, são inscritos no devido título, implicando em distorções quando se faz o somatório das transferências registradas pelos Consorciados e os ingressos contabilizados
pelo CONDESUL.
A distorção veriﬁcada não é devida à CONDESUL, cuja
contabilidade, por meio das Listagens em anexo, apresenta, com exatidão, toda a Receita oriunda dos Entes
Consorciados.
O CONDESUL não possui meios ou alcance de adentrar à
Contabilidade dos Consorciados para identiﬁcar eventuais incorreções ou inconsistências, razão pela qual, sugerimos/solicitamos que tal ação seja promovida pela Corte de Contas, de modo a corrigir os erros existentes e evitar a repetição de inconsistências como a que ora foi reportada.
DA ANÁLISE:
A defesa encaminhou a Listagem de Arrecadações
de Receitas do CONDESUL no período 01.01.2015 a
31.12.2015, na qual consta o valor arrecadado de R$
244.915,50 pelo Consórcio no exercício de 2015 referente aos repasses dos entes Consorciados, ou seja, o mesmo valor levantado no RT.
Com isso, constata-se que o consórcio CIM CONDESUL
registrou em sua contabilidade receitas arrecadadas em
montante de R$ 244.915,50, enquanto os registros contábeis dos municípios integrantes registraram despesas

pagas em montante de R$ 214.874,25, divergente em R$
30.041,25, no exercício de 2015.

IV - os seguintes demonstrativos ﬁscais:

Considerando que os valores registrados como recebidos
pelo consórcio foram maiores que os valores pagos pelos
entes consorciados, entende-se que não houve prejuízo ao erário, e sim, um equívoco por parte do consórcio.

1)Demonstrativo da Despesa com Pessoal;

Com isso, que seja determinado ao atual gestor, ou quem
venha a sucedê-lo, que sejam tomadas as providências,
com a ﬁnalidade de realizar e informar em notas explicativas das futuras prestações de contas as medidas adotadas e os ajustes contábeis realizados em função das
divergências encontradas no valor de R$ 30.041,25 entre os valores registrados como recebidos pelo consórcio público e os valores pagos pelos entes consorciados.
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.
2.4 Ausência de divulgação de acesso ao público dos documentos e demonstrativos (Item 3.6 do RT 499/20171).
Base legal: arts. 15 e 16 da Portaria STN 72/12.
Conforme relatado no RT 499/2017-1:
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:

b)Do Relatório de Gestão Fiscal:
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
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.

II - o contrato de rateio;

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.

Ill - as demonstrações contábeis previstas nas normas
gerais de direito ﬁnanceiro e sua regulamentação; e

Vale mencionar, a princípio, que os sistemas de informação que este TCEES disponibiliza para o exercício da ﬁs-

I - o orçamento do consórcio público;

www.tce.es.gov.br
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calização, notadamente o LRFWEB e o Cidades-Web, não
estão preparados para receber prestações de contas de
consórcios públicos.
Destarte, para veriﬁcar se o CONDESUL cumpriu com as
formalidades acima expostas foi realizada pesquisa junto ao sistema global de redes de computadores interligadas (internet) não tendo sido localizado sitio eletrônico
próprio da instituição.
Assim, propõe-se citar o responsável para que encaminhe documentos comprovando ter cumprido, no que
tange à transparência, com as determinações contidas
na Portaria STN 72/12 e na Lei Complementar 101/00.
JUSTIFICATIVA:
Informamos que site do CONDESUL foi disponibilizado
em 2015, podendo ser consultado no endereço www.
condesul.com cuja cópia do espelho do home do sítio
eletrônico está sendo juntado a esta Defesa.
Lamentavelmente durante esse ano de 2015, por problemas havidos com a desenvolvedora, mantenedora do site, algumas interrupções ocorreram na exposição do site da CONDESUL com sucessivas retiradas e reapresentações - o que motivou os Auditores a apresentarem a presente irregularidade.
Estamos envidando todos os esforços necessários para regularizar a apresentação do site da CONDESUL pela web.
Solicitamos que seja afastada a presente irregularidade, posto que eventuais e pontuais ausências do site da
CONDESUL caracterizam problemas - em processo de
correção - em relação ao referido site, não tendo o condão de negar a exposição dos atos de Gestão do Consórcio, conforme reza o Princípio da Transparência.

DA ANÁLISE:
A defesa relata que que site do CONDESUL foi disponibilizado em 2015, podendo ser consultado no endereço
www.condesul.com cuja cópia do espelho do home do
sítio eletrônico está sendo juntado a esta Defesa.
Assim, foi realizada pesquisa junto ao sistema global de
redes de computadores interligadas (internet) e localizado o sítio eletrônico: http://www.condesul.com/, em
que se veriﬁcou boa parte da publicação dos documentos e demonstrativos regularmente previstos.
Assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Consórcio Público para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sul do Espírito Santo – CONDESUL, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC
297/16 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
do Sr. MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD.
Conforme acima exposto não foram apresentados elementos suﬁcientes ao afastamento as seguintes irregularidades:
2.3 Não conformidade entre os valores pagos pelos entes consorciados e os valores registrados como recebidos pelo consórcio público, infração aos artigos 85 e 89
da Lei 4320/64.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, considerando que a irregularidade
mantida, não representa graves infração à norma legal,
opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES COM RESSALVA as contas do Sr.
MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD, no exercício de
funções de ordenador de despesas do Consórcio Públiwww.tce.es.gov.br

co para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sul
do Espírito Santo – CONDESUL no exercício de 2014, na
forma do artigo 84, II, d da Lei Complementar Estadual
621/2012.
E, ainda:
Com fundamento no artigo 1º, XVI da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 329, §7º do RITCEES,
que seja determinado ao atual gestor, ou quem venha a
sucedê-lo:
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$ 30.041,25 entre os valores pagos
pelos entes consorciados e os valores registrados como
recebidos pelo consórcio público.
Vitória – E.S, 16 de maio de 2018
[...]”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. MANTER a irregularidade constante do item 3.5.4.1
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do RT 499/2017, e item 2.3 da Instrução Técnica Conclusiva 1775/2018, sob a responsabilidade do senhor Marcus Vinicius Doelinger Assad, qual seja:
1.1.1 Não conformidade entre os valores pagos pelos entes consorciados e os valores registrados como
recebidos pelo consórcio público (Item 3.5.4.1 do RT
499/2017-1).
Base legal: Artigos 85 e 89 da Lei 4320/64
1.2. JULGAR REGULARES COM RESSALVA as contas do
senhor Marcus Vinicius Doelinger Assad frente ao Consórcio Público para o Desenvolvimento Sustentável da
Região Sul do Espírito Santo – CONDESUL no exercício
de 2015, na forma do inciso II do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista tratar-se de impropriedade de natureza formal, de natureza não grave e
que não representa dano injustiﬁcado ao erário, dando
plena quitação ao responsável, nos termos do artigo 86
do mesmo diploma legal;

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

NA DE MACEDO

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

Cuidam os presentes autos de Relatório Resumido de
Execução Orçamentária- RREO da Prefeitura Municipal
de Venda Nova do Imigrante, referente ao 3º bimestre
de 2017, sob a responsabilidade do senhor Braz Delpupo.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1 RELATÓRIO

A Secex Contas elaborou a Instrução Técnica Inicial
994/2017, por meio da qual sugere a emissão do Parecer de Alerta ao ente em comento, tendo em vista o
não cumprimento da meta ﬁscal estabelecida para o 3º
bimestre de 2017, conforme disposto no art. 59 da Lei
Complementar nº 101/2000 (LRF).
Tal opinamento foi acolhido no Voto 5815/2017 e na Decisão 3892/2017 Primeira Câmara.
Determinou-se, ainda, ao gestor:

Classiﬁcação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária

1.2. Determinar ao gestor que, no prazo improrrogável de 30 dias, execute as providências previstas nos art.
9º da Lei Complementar Federal 101/2000, sob pena de
multa prevista no inciso II, do artigo 135 da Lei Complementar Estadual 621/2012.

Exercício: 2017

1.3. Advertir o gestor de que:

UG: PMVNI - Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

1.3.1 O não atendimento desta determinação pode conﬁgurar infração administrativa e implicará sanção de
multa de 30% (trinta por cento) dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa, conforme disposição
do art. 5º, inciso III c/c § 1º da Lei 10.028/2000, e inciso
IV, do art. 135 da Lei Complementar Estadual 621/2012,
cujas aplicações são de competência deste Tribunal.

ACÓRDÃO TC- 920/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

1.3. DETERMINAR ao atual gestor 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$
30.041,25 entre os valores pagos pelos entes consorciados e os valores registrados como recebidos pelo consórcio público;

Processo: 06240/2017-2

1.4. ARQUIVAR após transito em julgado.

Responsável: BRAZ DELPUPO

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/07/2018 – 23ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
– 3º BIMESTRE DE 2017 – APLICAR MULTA – REITERAR
NOTIFICAÇÃO

4. Especiﬁcação do quórum:

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RAN-

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

www.tce.es.gov.br

1.3.2 Omitir-se em ato de sua competência pode caracterizar infração político-administrativa sujeita à “cassaSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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ção de mandato”, em julgamento proferido pela Câmara
dos Vereadores, conforme disposição contida no art. 4º,
inciso VII, do Decreto-Lei nº 201/1967.

plementar 621/2012, em razão do descumprimento de
decisões desta Corte de Contas.

No entanto, conforme registrado pelo Coordenador do Núcleo de Controle de Documentos (Despacho
5296/2018) e pela Secretaria Geral das Sessões (Despacho 8012/2018), o prazo para cumprimento da Decisão 3892/2017 Primeira Câmara venceu em 29/01/2018
sem que o responsável juntasse aos autos qualquer documento.

2 Fundamentação

Nesse sentido, foi exarada a Decisão Monocrática
376/2018, citando o gestor pelo não envio a esta Corte
de Contas das providências tomadas em atendimento à
Decisão 3892/2017 Primeira Câmara, bem como notiﬁcando o mesmo para que encaminhasse a esta Corte de
Contas informações e documentos que demonstrassem
que providências e medidas saneadoras foram tomadas
pelo Executivo Municipal para cumprimento das determinações constantes da Decisão 3892/2017 Primeira Câmara, alertando-o quanto às consequências do descumprimento desta Decisão, em especial quanto à sanção de
multa prevista no art. 135, inc. IV e § 1º da Lei Complementar 621/2012.
Entretanto, conforme registrado pelo Coordenador
do Núcleo de Controle de Documentos (Despacho
30861/2018) e pela Secretaria Geral das Sessões (Despacho 31359/2018), o prazo para cumprimento da Decisão
Monocrática 376/2018 venceu em 07/05/2018 sem que
o responsável juntasse aos autos qualquer documento.
Mediante o Despacho 31747/2018, da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
o Ministério Público de Contas pugna pela aplicação da
multa prevista no artigo 135, incisos IV e §1º da Lei Com-

É o relatório.
A Lei Complementar 621/2012 determina a aplicação de
multa em razão do não atendimento às decisões da Corte de Contas.
Tal hipótese encontra-se elencada no Capítulo II da Lei
Orgânica desta Casa. Quanto ao caso concreto – desatendimento injustiﬁcado de decisão do Tribunal de Contas - temos as 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.
IV – não atendimento, no prazo ﬁxado, sem causa justiﬁcada, à diligência do Relator ou à decisão do Tribunal
de Contas.
§ 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 aplicado no prazo determinado, sem
prejuízo das demais sanções legais e do disposto no inciso III do art. 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
www.tce.es.gov.br

pagamento.
Restando claro que a autoridade competente não cumpriu a Decisão 3892/2017 Primeira Câmara e a Decisão
Monocrática 376/2018, tampouco justiﬁcou tal descumprimento, corroboro o opinamento Ministerial pela necessidade de cominação de multa ao senhor Braz Delpupo.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. APLICAR MULTA ao senhor Braz Delpupo, Prefeito
Municipal de Venda Nova do Imigrante, no valor de R$
3.000,00, correspondente ao percentual de 3% estabelecido no inciso IV do artigo 389;
1.2. NOTIFICAR o senhor Braz Delpupo, para que no prazo de 15 dias improrrogáveis, encaminhe a este Tribunal
informações e documentos que demonstrem que providências e medidas saneadoras foram tomadas pelo Executivo Municipal para cumprimento das determinações
constantes da Decisão 3892/2017 Primeira Câmara, alertando-o quanto às consequências do descumprimento
desta Decisão, em especial quanto ao cabimento da aplicação de nova multa.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/07/2018 – 23ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
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- 921/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 08417/2017-2
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMNV - Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Representante: CONSTRUTORA FAB EIRELI – ME [LUIZ

CEZAR DE SOUZA]

sente Representação

Responsável: MARIO SERGIO LUBIANA, TATIANY DA SILVA PIROLA

Devidamente notiﬁcados, os responsáveis encaminharam a documentação protocolizada sob o nº 17684/2017
– peça 10 dos autos e o processo foi encaminhado à SecexEngenharia para instrução.

REPRESENTAÇÃO – CONHECER-IMPROCEDÊNCIA – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os autos de Representação formulada pela empresa Construtora Fab Eireli ME, em razão de sua inabilitação para participar da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 006/2017, que objetiva a contratação de
empresa especializada para execução de serviços de empreitada global, com fornecimento de mão de obra e materiais, para reforma da unidade escolar EMEF Córrego
do Maruí, no Município de Nova Venécia.
O Representante aﬁrma que a sua inabilitação deu-se
em razão de não constar em seu quadro de responsáveis
técnicos a vinculação do engenheiro “Elson Teixeira Gatto Filho”, bem como de ter apresentado certidão de registro de pessoa física emitida pelo CREA/ES, não comprovando a vinculação do engenheiro com a empresa.
Segundo o representante, a exigência do registro do proﬁssional na empresa restringe o caráter competitivo da
licitação. O contrato de prestação de serviços foi apresentado, conforme exigência do item 4.3.3 do edital.
Assim, foi exarada a Decisão Monocrática TC nº
1699/2017 que notiﬁcou os senhores Mário Sérgio Lubiana – Prefeito Municipal, e Tatiany da Silva Piroli – Presidente da CPL, para que no prazo de 05 (cinco) dias, nos
termos do §1º do art. 307 do RITCEES, prestassem as informações que julgassem necessárias em face da prewww.tce.es.gov.br

Aquela Secretaria elaborou a Instrução Técnica Conclusiva nº 890/2018 – peça 15 – onde concluiu pela improcedência da Representação.
Ato seguido, os autos foram levados ao Ministério Público Especial de Contas, que por meio do Parecer nº
1612/2018, da lavra do Procurador-Geral, doutor Luciano Vieira, opinou pela Improcedência.
É o relatório.
2- FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, veriﬁco que o feito encontra-se
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Por conseguinte, ratiﬁco os posicionamentos da Área
Técnica na Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 890/2018
e do Ministério Público de Contas, da lavra do Procurador Luciano Vieira, toando como fundamento para este voto a Instrução Técnica Conclusiva nos seguintes termos:
[...]
FUNDAMENTOS DA REPRESENTAÇÃO
Alega o representante que atendendo ao chamamento
da Prefeitura Municipal de Nova Venécia para certame licitatório, a recorrente participou da Licitação Pública sob
a modalidade de Tomada de Preços, oriunda do Edital nº
TP 006/2017 e foi declarada inabilitada por suposto desSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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cumprimento do Edital conforme transcrito abaixo:
“A empresa CONSTRUTORA FAB EIRELI ME, apresentou
a certidão de registro de Pessoa Juridica, junto ao CREA,
porem não consta em seu quadro de responsáveis técnicos a vinculação de engenheiro “ELSON TEIXEIRA GATTO FILHO”, bem como a referida empresa apresentou a
certidão de registro de pessoa física emitida pelo CREA/
ES, não comprovando a vinculação do engenheiro com a
respectiva empresa”.
Apresenta ainda os seguintes argumentos:
Porém, a RECORRENTE apresentou devidamente o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na forma da lei, conforme a peça editalíssima no Item 4·3·3 Letra “c”, segundo aduz a redação do mesmo Edital mencionado anteriormente.
DO DIREITO
Cumpre veriﬁcar que o artigo 3°, caput, da Lei n°
8.666/1993 preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ﬁcam obrigados à observância
dos termos e condições previstos no Edital.
“Art. 30 A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convoca tório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”
Ressalta-se que a previsão em comento não fere qualquer princípio do direito administrativo, estando, pois,
amparada na legalidade.

Além disso, a RECORRENTE cumpriu as exigências previstas no edital de convocação, o que se extrai que não se
prospera a sua inabilitação.
Neste caso, estar-se-ia diante do disposto no artigo 48.,
inciso I, da Lei n° 8.666/1993, que dispõe que serão desclassiﬁcadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação.
“Art. 48. Serão desclassiﬁcadas:
as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;”
Outro ponto importante para se salientar diz respeito
ao chamado princípio do julgamento objetivo, que deve observar o critério objetivo previsto no Edital, ou seja, apoia-se em fatos concretos exigidos pela Administração e confrontados com as propostas oferecidas pelos licitantes, conforme se veriﬁca nos artigos 44, caput, e 45,
caput, da Lei n° 8.666/1993, in verbis:
“Art. 44· No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos deﬁnidos no
edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei”.
“Art. 45· O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo
convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos
licitantes e pelos órgãos de controle”.
Imperioso depreender também que conforme o disposto no parágrafo 1°, inciso I, do artigo 3º da Lei 8.666/93,
“é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou
tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições
www.tce.es.gov.br

que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo e estabeleçam preferências ou distinções
em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o especíﬁco objeto do contrato”.
A exigência do registro do Proﬁssional na CRQ da RECORRENTE restringe o caráter competitivo. Ademais, eventual exigência dessa natureza somente seria devida por
ocasião da contratação, e não da qualiﬁcação técnica do
licitante. Nesse sentido, é o entendimento do TCU, senão, vejamos:
EMENTA
A capacidade técnica a ser comprovada nos certames licitatórios divide-se em capacidade técnico-operacional e
capacidade técnico-proﬁssional.
Quanto à capacitação técnico-proﬁssional, o art. 30, §1°,
I da LLC dispõe expressamente a possibilidade de exigir
a “comprovação do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta,
proﬁssional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra
ou serviço de características semelhantes”.
Valendo-se desse dispositivo, é comum que os órgãos
estipulem como condição de habilitação técnica a apresentação da CRQ constando o nome do proﬁssional atestando assim a demonstração de vínculo dos proﬁssionais
com a empresa licitante.
No entanto, é preciso alertar que essa medida representa interpretação que não se ajusta à ﬁnalidade da lei e à
consolidada jurisprudência do TCU.
O dispositivo legal possui como objetivo garantir que os
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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proﬁssionais indicados possam desempenhar suas funções e assegurar a execução do objeto licitado. Por essa
razão, de acordo com as lições do prof. Marçal Justen Filho “é inconcebível que as empresas sejam obrigadas a
contratar, sob vínculo empregatício, alguns proﬁssionais
apenas para participar da licitação”.
Para a Administração Pública, o fundamental é que o
proﬁssional esteja em condições de efetivamente desempenhar seus trabalhos por ocasião da execução do
futuro contrato.
De acordo com o TCU, a expressão “quadro permanente” não deve ser compreendida como o rol de trabalhadores com vínculo empregatício presentes na empresa.
Nesse sentido, apresentando as razões de decidir de importantes julgados anteriores, o recém-publicado Acórdão n° 872/2016- Plenário esclarece que:
A exigência de que as empresas concorrentes ·possuam
vínculo empregatício , ·por meio de carteira de trabalho
assinada, com o proﬁssional técnico qualiﬁcado mostra-se, ao meu ver, excessiva e limitadora à participação de
eventuais interessados no certame, uma vez que o essencial, para a Administração, é que o proﬁssional esteja
em condições de efetivamente desempenhar seus serviços no momento da execução de um possível contrato.
Desse modo, na visão do TCU, o proﬁssional integrará
o quadro permanente da empresa quando estiver disponível para prestar seus serviços de modo permanente
durante a execução do objeto do licitado e, para ﬁns de
comprovação da capacidade técnico-proﬁssional, é irregular a exigência de demonstração de vínculo empregatício ou na CRQ do proﬁssional com a empresa licitante.
O vínculo do proﬁssional qualiﬁcado não precisa, por-

tanto, ser necessariamente trabalhista ou societário. É
suﬁciente a existência de um contrato de prestação de
serviços, regido pela legislação civil comum (Acórdão n°
1.842/2013 – Plenário).
Segundo o Min. Benjamim Zymler, no voto-condutor do
Acórdão n° 2.297/2005-Plenário, atender “à letra fria
desse dispositivo, sem considerar os objetivos da Administração e os limites de exigência de qualiﬁcação técnica, suﬁcientes para a garantia do cumprimento das obrigações, seria desbordar para o formalismo que se basta
em si mesmo, sem ter em vista qualquer outro objetivo
consentâneo com o interesse público”.
3 – DO PEDIDO
Assim, diante de tudo ora exposto, a RECORRENTE requer digne-se V. Exa. Conhecer as razões do presente RECURSO ADMINISTRATIVO, dando-lhe PROVIMENTO, culminando assim com a anulação da decisão em apreço,
declarando-se a RECORRENTE habilitada para prosseguir
no pleito, como medida da mais transparente Justiça!
ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS
Os srs. Mario Sergio Lubiana, Prefeito Municipal de Nova
Venécia e Tatiany da Silva Pirola, pregoeira apresentaram
suas justiﬁcativas nos seguintes termos:
DA NOTIFICAÇÃO:
Versa a presente notiﬁcação, resultado de Representação formulada pela Empresa Construtora FAB EIRELI ME, alegando que fora erroneamente inabilitada de certame licitatório.
Aﬁrma a Empresa que ao exigir que o Engenheiro seja
do quadro permanente da empresa, restringe o caráter
competitivo da licitação, sendo, portanto, uma exigência
desarrazoada.
www.tce.es.gov.br

DAS INFORMAÇÕES:
Inicialmente cumpre informar que o Município não exigiu que o engenheiro possua vínculo empregatício com a
licitante, bastando esta mostrar que o proﬁssional esteja
à disposição para execução da obra.
Assim, dispõe o Item 4.3.3, “c” do Edital:
c) O proﬁssional detentor do(s) Atestado(s) de Execução
de Obra(s) detalhado(s), acompanhado(s) de sua(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) ou devidamente Registrado(s) deve comprovadamente pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, entendendo-se como tal:
Sócio: comprovação através de Certidão Simpliﬁcadada
Junta Comercial atualizada.
Diretor: comprovação através de Certidão Simpliﬁcada
emitida pela Junta Comercial ou cópia da publicação na
imprensa da ata de eleição no caso de sociedade anônima.
Empregado: Cópia do Registro autenticada da CTPS ou livro de registro de empregado devidamente com foto, registrada no DRT.
Responsável Técnico: Contrato de prestação de serviços.
Conforme Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999. Art.
55 a 58 da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Resolução do CONFEA nº 191 de 20 de março de 1970.
A exigência supra descrita, fora embasada no art. 30, §
1º, I da Lei 8.666/93, in verbis:
Art. 30. A documentação relativa à qualiﬁcação técnica
limitar-se-á a:
(...)
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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“caput” deste artigo, no caso das licitações pertinentes a
obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado nas entidades proﬁssionais competentes, limitadas as exigências a:

sidente da Comissão de Licitação e a Equipe de Apoio,
veriﬁcaram que esta apresentou a Certidão de Registro
de Pessoa Jurídica junto ao CREA, sem que constasse o
nome do Engenheiro ELSON TEIXEIRA GATTO FILHO, como responsável técnico.

Dúvidas que eventualmente poderiam surgir seria, como
atestar que o proﬁssional é integrante do quadro técnico
da empresa licitante.

capacitação técnico-proﬁssional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, proﬁssional de nível
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às
parcelas de maior relevância e valor signiﬁcativo do objeto da licitação vedado as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;

Por outro lado, ao analisar a Certidão de Registro de Pessoa Física do engenheiro ELSON TEIXEIRA GATTO FILHO,
não há informação de que o mesmo seja responsável
técnico da Empresa Representante.

Ocorre que, para justiﬁcar que o engenheiro ELSON TEIXEIRA GATTO FILHO, pertence ao quadro técnico da empresa licitante, esta apresentou um contrato de prestação de serviços, sem, contudo, que este estivesse registrado no CREA-ES, o qual vincularia o proﬁssional à empresa. Veriﬁca-se que o contrato de prestação de serviços apresentado pela empresa, possui uma carga horária
de 15 (quinze) horas semanais.

Da simples análise perfunctória, percebe-se que a norma
utilizada a expressão:

A exigência editalícia, bem como a atuação da Presidente da Comissão de Licitação e sua Equipe de Apoio, foram pautadas na Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA.
Pela Resolução, a capacidade técnico-proﬁssional da empresa, é atestada pelos acervos técnicos dos proﬁssionais integrante do quadro permanente desta. Veja o que
dispõe os art. 48 e 55:

“comprovação do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta”.

Art. 48. A capacidade técnico-proﬁssional de uma pessoa
jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos proﬁssionais integrantes de seu quadro técnico.

Portanto, o momento correto para apresentar a documentação exigida é a da entrega da proposta, elidindo
assim, a possibilidade de fazê-lo quando da assinatura
do contrato.

Parágrafo único. A capacidade técnico-proﬁssional de
uma pessoa jurídica varia em função da alteração dos
acervos técnicos dos proﬁssionais integrantes de seu
quadro técnico.

Ainda em seus argumentos, a Empresa Representante aﬁrma que a Municipalidade exigiu, como condição
de participação no certame licitatório, que o Engenheiro houvesse vínculo empregatício, o que não é verdade,
pela simples análise perfunctória do item supramencionado.

Art. 55. É vedada a emissão de CAT em nome da pessoa
jurídica.

No intuito de participar da licitação, a Empresa Representante entregou sua documentação de habilitação.

Portanto, não se encontra desarrazoada a exigência de
que o proﬁssional, detentor de acervo técnico, seja integrante do quadro técnico da empresa licitante.

Ao analisar a documentação exibida pela empresa, a Pre-

Parágrafo único. A CAT constituirá prova da capacidade
técnico-proﬁssional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver a ela vinculado como
integrante de seu quadro técnico.

www.tce.es.gov.br

Para tanto, o edital trouxe meios de comprovação, conforme acima explicitado.

De outro turno, ao veriﬁcar a Certidão de Registro e
Quitação de Pessoa Física, o engenheiro ELSON TEIXEIRA GATTO FILHO possui vínculos a outras três empresas,
quais sejam, CONSTRUTORA E CONSERVADORA MONTE
AGHA LTDA ME; LOPES MACIEL CONSTRUTORA LTDA ME e MOPREM CONSTRUTORA LTDA- EPP.
Ora, como pode um mesmo engenheiro ser responsável
técnico de 04(quatro) empresas?
Se for levado em consideração que o proﬁssional exerce uma carga horária de 15 (quinze) horas semanais para cada empresa, somando-se as quatro, o mesmo executa uma carga horária de 60(sessenta) horas semanais
de trabalho, ou seja, de segunda a sábado, o engenheiro
trabalha 10 (dez) horas por dia.
O fato de o proﬁssional responder por três empresas,
conforme Certidão de Registro de Quitação de Pessoa Física e, por mais uma empresa, conforme contrato apresentado pela empresa Representante contraria o bom
senso, e em especial a Resolução nº 336/89 do CONFEA.
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Segundo o art. 18 da Resolução 336/89 do CONFEA, o
proﬁssional pode ser responsável técnico tão somente
de 03 (três) empresas. Veja:
Art. 18 - Um proﬁssional pode ser responsável técnico
por uma única pessoa jurídica, além da sua ﬁrma individual, quando estas forem enquadradas por seu objetivo social no artigo 59 da Lei n° 5.194/66 e caracterizadas
nas classes A, B e C do artigo 1º desta Resolução.
Parágrafo único - Em casos excepcionais, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação, poderá ser permitido ao proﬁssional, a critério do Plenário do
Conselho Regional, ser o responsável técnico por até 03
(três) pessoas jurídicas, além da sua ﬁrma individual.
Se a Comissão de Licitação admitisse a habilitação da
Empresa Representante, incorreria em absoluta insegurança para a administração, uma vez que, não foi comprovada pela empresa que o proﬁssional pudesse estar à
disposição da obra a ser executada.
Veja as lições do Professor Marçal Justen Filho sobre a
disponibilidade do proﬁssional para a execução da obra:
A autonomia no exercício da proﬁssão descaracteriza o
vínculo empregatício, mas não afasta a qualiﬁcação do
sujeito como integrante do quadro permanente. O sujeito não compõe o quadro permanente quando não estiver disponível para prestar seus serviços de modo permanente, durante a execução do objeto licitado • (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos. São Paulo: Dialética, 2004,
p.327).
Segundo o doutrinador supramencionado, a necessidade de se ter em seu quadro permanente um proﬁssional habilitado, é garantir que este esteja disponível para

a prestação dos serviços.

...

Pela documentação apresentada, em que o engenheiro
detentor da ART, possui vínculo com 04 (quatro) empresas, além de contrariar a resolução 336/89 do CONFEA,
não garante que o mesmo esteja disponível para a execução da obra.

c) o proﬁssional detentor do(s) Atestados de Execução
de Obra(s) detalhado(s) acompanhado(s) de sua(s) respectiva(s) Certidão (ões) de Acervo(s) Técnico(s) ou devidamente Registrado(s) deve comprovadamente pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, entendendo-se como tal:

Portanto, conceber que a empresa Representante seja
habilitada no certame licitatório é promover inseguranças à realização da obra.
Não muito raro, ocorre de poder público contratar para a execução de obras públicas e, as empresas contratadas, por não oferecerem segurança à execução do objeto, abandonem as mesmas ou a entregam em péssimas
condições de uso.
Ante o exposto:
Demonstrado que todas as exigências não encontram
desarrazoadas, bem como o fato de a inabilitação da
Empresa Representante ensejar uma maior segurança à
execução da obra licitada, requer a Vossa Excelência, seja julgada improcedente a presente representação, e, em
consequência determinar o arquivamento do presente
feito.
ANÁLISE DO PONTO ABORDADO
A questão em discussão trata da inabilitação da empresa
recorrente no certame licitatório, sob a alegação de que
o responsável técnico (engenheiro) indicado pela empresa requerente, não atendia aos requisitos exigidos para a
função, senão vejamos:
O edital de licitação traz no seu item 4.3.3 c) a seguinte redação :
4.4.4. Da documentação relativa à qualiﬁcação técnica:
www.tce.es.gov.br

- Sócio: Comprovação através de Certidão Simpliﬁcada
da Junta Comercial atualizada.
- Diretor: Comprovação através de Certidão Simpliﬁcada
emitida pela Junta Comercial ou cópia da publicação na
imprensa da ata de eleição no caso de sociedades anônimas.
- Empregado: Cópia autenticada da CTPS ou livro de registro de empregado devidamente com foto, registrada
na DRT.
- Responsável Técnico: contrato de prestação de serviços. Conforme LEI nº 9876 de 26 de novembro de 1999.
Art. 55 a 58 da Lei nº 5194 de 24 de dezembro de 1966
e resolução do CONFEA nº 191 de 20 de março de 1970.
Notamos de inicio que o edital da licitação previu a possibilidade da empresa participante do certame comprovar sua qualiﬁcação técnica através de “contrato de
prestação de serviços”, o que é considerado uma boa
pratica, uma vez que possibilita empresas que não tenham em seu quadro funcional ou no quadro societário,
proﬁssionais com esta habilitação, possam ﬁrmar contrato de prestação de serviço com proﬁssional habilitado,
para que ele possa gerir o contrato caso a empresa sagre-se vencedora do certame.
O art. 30 da Lei nº 8.666/1993 estabelece um rol taxativo referente à documentação que pode ser exigida para
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comprovação da qualiﬁcação técnica. O dispositivo legal
determina que:
“Art. 30. A documentação relativa à qualiﬁcação técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade proﬁssional competente;
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;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que
recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei
especial, quando for o caso.
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do
“caput” deste artigo, no caso das licitações pertinentes a
obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades proﬁssionais competentes, limitadas as exigências a:
I - capacitação técnico-proﬁssional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, proﬁssional de nível
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilida-

de técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às
parcelas de maior relevância e valor signiﬁcativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades
mínimas ou prazos máximos;
...
§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações de
canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico
especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante
a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia.
A doutrina evoluiu neste quesito e atualmente entende-se que: apesar de a lei expressamente autorizar que a
empresa possua determinado proﬁssional em seu quadro permanente já na entrega da proposta, o TCU vem
mitigando essa possibilidade. Entende a Corte de Contas que não cabe à Administração exigir o vínculo celetista, pois ele pode ser um prestador de serviços que esteja
disponível para executar serviços em favor da empresa.
Ademais, impõe-se ao licitante um ônus muito grande
sem que ele sequer saiba se será efetivamente contratado, o que pode restringir a competição do certame. Nesse sentido, decidiu o TCU (BRASIL, TCU, 2010a).
Para garantir que a empresa possua proﬁssional adequado, pode-se exigir, na fase de habilitação, uma declaração do licitante de que dispõe de proﬁssionais com
os perﬁs necessários, comprovado por um contrato de
prestação de serviços, nos termos do § 6º do art. 30 da
lei em comento e conforme entendimento do TCU (BRASIL, TCU, 2005b):
www.tce.es.gov.br

O artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, utiliza a expressão “qualiﬁcação técnico-proﬁssional” para indicar à
existência, nos quadros permanentes de uma empresa,
de proﬁssionais em cujo acervo técnico conste a responsabilidade pela execução de obras ou serviços similares
àqueles aspirados pelo órgão ou entidade da Administração.
Todavia, há que se atentar para o fato de que a Lei nº
8.666/93 não deﬁne o que seja “quadro permanente”.
Assim, essa expressão poderia ser compreendida como
o conjunto de pessoas ligadas à empresa de modo permanente, sem natureza eventual, por meio de vínculos
de natureza trabalhista e/ou societária. Esse conceito,
entretanto, reclama certa ampliação nas hipóteses em
que a autonomia no exercício da proﬁssão descaracteriza o vínculo empregatício sem afastar a qualiﬁcação do
sujeito como integrante do quadro permanente, como é
o caso dos proﬁssionais da área de engenharia.
O art. 30, § 6. da lei 8666/93 prevê que as exigências mínimas relativas ao pessoal técnico especializado, considerado essencial para o cumprimento do objeto da licitação será atendido mediante a relação explicita e da declaração de sua disponibilidade.
A exigência de que as empresas concorrentes possuam
vínculo empregatício, por meio de carteira de trabalho
assinada, com o proﬁssional técnico qualiﬁcado mostra-se, excessiva e limitadora à participação de eventuais interessados no certame, uma vez que o essencial, para a
Administração, é que o proﬁssional esteja em condições
de efetivamente desempenhar seus serviços no momento da execução de um possível contrato. Em outros termos, o sujeito não integrará o quadro permanente quando não estiver disponível para prestar seus serviços de
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modo permanente durante a execução do objeto do licitado.
Nota-se que o edital de licitação prevê a possibilidade
da comprovação de responsabilidade técnica, além do
vinculo empregatício ou societário na empresa, de contrato de prestação de serviços. Esta previsão atende aos
interesses da administração e não onera desnecessariamente as empresas participantes do certame, já que não
se exige que o proﬁssional que irá atuar no contrato seja
de antemão contratado para que a empresa possa participar da licitação.
Entretanto a comissão de licitação veriﬁcou que o engenheiro indicado pela recorrente possui vinculo com outras três empresas, e desta forma estaria impedido pela legislação do CONFEA - Resolução nº 336/89 de acumular outra responsabilidade técnica de pessoa jurídica.
Entende-se que a Comissão de Licitação tomou as devidas precauções ao não aceitar o proﬁssional indicado
pela empresa representante, uma vez que o mesmo já
possuía vinculo com outras três empresas e desta forma
não pode ser comprovado pela empresa que o proﬁssional pudesse estar à disposição da obra a ser executada”.
CONCLUSÃO
Participaram da licitação Tomada de Preços - TP 06/2017
as empresas Tassinari & Rossine Ltda EPP, Casa Transporte e RLV Construções e Locação Ltda ME, o valor máximo orçado para a execução da obra pela administração
foi de R$ 72.008,39 (setenta e dois mil oito reais e trinta
e nove centavos).
O objeto da licitação foi contratado pela empresa RLV
Construções e Locações Ltda. pelo valor de R$ 57.608,92
(cinquenta e sete mil seiscentos e oito reais e noventa e

dois centavos) em 21 de novembro de 2017, conforme
extrato de contrato nº 138/2017 publicado no Diário Oﬁcial da União em 23 de novembro de 2017 e atualmente
encontra-se em vigência.
Em decorrência da abordagem do ponto levantado pela representante, veriﬁca-se que a inabilitação da empresa representante foi motivada pela não comprovação
da vinculação do responsável técnico indicado pela empresa, e pela acumulação das responsabilidades técnicas
em desacordo com a norma do CONFEA, que entendemos fazer parte do rol de atribuições da comissão de licitação, a qual cabe: receber, examinar e julgar todos os
documentos e procedimentos relativos às licitações.
O artigo 51, § 3º, da Lei 8666/93 expressamente aﬁrma
que “os membros das comissões de licitação respondem
solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na
reunião em que tiver sido tomada a decisão”.
Assim, entende-se que não há indícios de irregularidade
do item apontado na representação.
[...]

sim o atendimento ao interesse público.
De modo que ao não comprovar a vinculação do responsável técnico indicado e ainda diante da veriﬁcação de
que o proﬁssional apontado acumula responsabilidade técnica além do permitido pela Resolução 336/89 do
CONFEA – o engenheiro mantém 4 vínculos – não proporciona para a Administração Municipal contratante a
segurança de que tal proﬁssional disporá do tempo necessário para o acompanhamento da execução da obra,
motivo da inabilitação da empresa recorrente.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da Área Técnica na Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 890/2018, e
do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO

A Administração Pública busca a eﬁciência máxima dos
atos administrativos além da execução de obras que
atendam aos requisitos da qualidade, prazos de execução e custos dentro dos previstos no certame licitatório.

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

Veriﬁca-se no presente processo que não foram desrespeitadas as exigências contidas no Edital, vez que é necessário que se tenha a garantia de que a empresa vencedora do certame detenha condições de executar o futuro contrato com a segurança e a perfeição que a obra
exige, além da regularidade no serviço, possibilitando as-

1.1. por CONHECER da presente Representação, na forma dos artigos 94 e parágrafo único do artigo 99 da LC
nº 6218/2012 e artigos 177 e parágrafo único do 182 do
RITCEES;

www.tce.es.gov.br

1.2. por considerar IMPROCEDENTE a representação,
nos termos do art. 95, inc. I c/c art. 99, §2º, ambos da
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Lei Complementar 621/2012 e art. 178, I, do Regimento
Interno (Resolução nº 261/2013), tendo em vista a não
constatação de irregularidade;
1.3. por cientiﬁcar o representante da decisão a ser proferida por esta Corte de Contas;
1.4. por arquivar os autos, na forma do art. 207, inciso III,
do Regimento Interno (Resolução nº 261/2013).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/07/2018 – 23ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
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- 923/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05209/2017-7

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SMT - Secretaria Municipal de Turismo de São Mateus
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: ANDREA BLUNCK SALAZAR
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO MATEUS –
EXERCÍCIO DE 2016 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO –
ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Turismo de São Mateus, relativa ao exercício de
2016, cuja gestão esteve sob a responsabilidade da senhora Andrea Blunck Salazar.
No Relatório Técnico 00918/2017-1 (evento 66) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
a Instrução Técnica Inicial 01414/2017-1 (evento 67) para a citação da responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 02363/2017-3 (evento 70), a gestora encaminhou os documentos e justiﬁcativas (evento 75 e 76), as quais foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 02307/2018-8 (evento 79), concluindo nos
seguintes termos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO MATEUS,
www.tce.es.gov.br

exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade das Sra. ANDRÉA BLUNCK SALAZAR.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR
da prestação de Contas do Sra. ANDRÉA BLUNCK SALAZAR, no exercício de 2016, conforme dispõe o art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 161, do
Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução
261/2013.
Ao ﬁnal, também o Ministério Público Especial de Contas pronunciou-se no mesmo sentido, como se lê no Parecer PPJC 02994/2018-3 (evento 83), da lavra do procurador Luciano Vieira.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações área técnica e do Ministério
Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias
maiores considerações, eis que as razões para sugerirem
a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes
ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento 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.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
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Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Secretaria Municipal de Turismo de São Mateus, sob a responsabilidade
da senhora Andrea Blunck Salazar, relativas ao exercício de 2016, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Nº 621, de 8 de março de 2012, dando quitação a responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 924/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05617/2018-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização – Representação
UGs: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de
Itapemirim, PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.

Representante: FOGTEC SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

2. Unânime.

Procuradores: CARLOS LUIZ ZAGANELLI FILHO (OAB:
13980-ES, OAB: 102318-MG), ZAGANELLI ADVOGADOS
& ASSOCIADOS

3. Data da Sessão: 25/07/2018 – 23ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Frias Chamoun
Macedo (no exercício da presidência).

FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA - NÃO CONHECER.

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

O EXMO. SENHOR CONSELHEIRO RODRIGGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN:

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

I RELATÓRIO

No exercício da presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS

Trata-se de representação formulada pela empresa FOGTEC SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, que noticia indícios
de irregularidades no procedimento de Pregão Presencial n. 003/2018, lançado pelo Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, cujo objeto é a “seleção
de pessoa jurídica do ramo especializado na prestação
de serviços de combate e controle de mosquitos através
de aplicação espacial de inseticida em vias públicas com
www.tce.es.gov.br

motos equipadas com termonebulizador (FOG) integrado com UBV – Ultra Baixo Volume, com fornecimento de
todos insumos necessários para execução dos serviços,
incluindo condutor para os veículos e EPI’s, mediante sistema de registro de preços”.
Alega a empresa representante que teria demonstrando
ter capacidade de execução dos serviços e assim mesmo
foi desclassiﬁcada pelo descumprimento do item 11.1,
“IV”, alínea “c”, do Edital, que exige expressamente a
apresentação de Atestado (s) de Capacidade Técnica em
nome da empresa licitante.
Tendo em vista a possibilidade da representação em
questão estar tratando de interesse particular e subjetivo da empresa peticionante, nos termos do despacho 31037/2018-1, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de Contas que, por meio do Parecer
n. 2967/2018-6, da lavra do procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, apresentou a seguinte proposta:
Destarte, não há indício de prova de que a inabilitação
da representante tenha sido ilegal, carecendo a representação do requisito de admissibilidade previsto no art.
94, inciso III, da LOTCEES.
Isto posto, o Ministério Público de Contas, com fundamento no art. 94, §1º, c/c o art. 101, p.ú., ambos da LOTCEES, pugna pelo NÃO CONHECIMENTO da representação.
II FUNDAMENTOS:
Trata a presente representação de irregularidades na
inabilitação da empresa peticionante, no que se refere
ao descumprimento ao item 11.1, “IV”, alínea “c”, do Edital, que exige a apresentação de Atestado (s) de Capacidade Técnica em nome da empresa licitante.
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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Como bem foi salientado pelo órgão ministerial, a inabilitação da empresa em questão se deu, conforme alegado
pela área técnica do órgão licitante, em razão do atestado de capacidade técnica apresentado não estar em nome da empresa participante, estando, portanto, em desacordo com a previsão editalícia contida no citado item
11.1, “IV”, alínea “c”.
Destaco, inicialmente, que a representação em tela tem
como foco a inabilitação de empresa licitante, decorrente de descumprimento de item editalício, sob a alegação
que lhe foi exigida indevidamente comprovação da capacidade técnica operacional para habilitação em procedimento licitatório, o que qualiﬁca o tema como de competência desta Corte de Contas, uma vez que diz respeito
a licitação versus a qualiﬁcação técnica prevista na Lei de
Licitações e Contratos, mais especiﬁcamente no art. 30,
inciso II, §§ 3º e 4º, da Lei 8.666/93:
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.

1. ACÓRDÃO

§4º. Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado (sem grifos no original).

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
5617/2018, decidem os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
do colegiado, em:

Neste contexto, persiste motivos para não se conhecer
da presente representação, pois inobstante a matéria
se constitua de competência deste Tribunal, não restou
conﬁgurada a irregularidade na exigência constante do
item editalício de comprovação da capacidade técnico-operacional, o que signiﬁca dizer que a inabilitação da
empresa licitante ocorreu dentro dos limites da legalidade.

1.1. NÃO CONHECER da presente representação, tendo
em vista a ausência do requisito de admissibilidade disposto no art. 94, inciso III, da Lei Orgânica do TCEES (Lei
Complementar TC 621/2012);

Deste modo, veriﬁco que carece a representação do requisito de admissibilidade previsto na Lei Orgânica do
TCEES, pois não há indício de provas de que a inabilitação da representante foi respaldada em bases não legais,
nos termos do art. 94, inciso III, in verbis:

4. Especiﬁcação do quórum:

Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
(...)
III - estar acompanhada de indício de prova;
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim conferida pelo art. 29, V, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), VOTO acompanhando o Órgão Ministerial, no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto
à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
www.tce.es.gov.br

1.2. ARQUIVAR, após ciência dos interessados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/07/2018 – 23ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Frias Chamoun
Macedo (relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO 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
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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ACÓRDÃO TC- 925/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05515/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de
Alegre
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: ROSA MARIA JACINTO DA SILVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2016 – REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAR – RECOMENDAR
– ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALEGRE, referente
ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da senhora
ROSA MARIA JACINTO DA SILVA, então Secretária Municipal de Assistência Social.
Nos termos do Relatório Técnico n. 551/2017, da Instrução Técnica Inicial n. 1079/2017 e da Decisão Monocrática n. 1620/2017, a responsável foi citada em razão dos
seguintes indícios de irregularidade:
3.2.1 – Divergência entre o saldo contábil das disponibilidades e o saldo bancário evidenciados no Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades e nos extratos bancários;
3.2.2 – Não comprovação de bens imóveis por meio de
realização de inventário;
3.3 – Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a prestação de contas anual.

As justiﬁcativas apresentadas pela responsável foram
analisadas no corpo da Instrução Técnica Conclusiva
n. 1504/2018. O Núcleo de Contabilidade e Economia
(NCE) manteve todas as irregularidades, renumerando-as para os itens 2.1 a 2.3 da Conclusiva, quais sejam:
2.1 – Divergência entre o saldo contábil das disponibilidades e o saldo bancário evidenciados no Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades e nos extratos bancários;
2.2 – Não comprovação de bens imóveis por meio de realização de inventário;
2.3 – Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a prestação de contas anual.
Propôs que as Contas sejam julgadas REGULARES COM
RESSALVA, com três DETERMINAÇÕES, dirigidas ao atual gestor, a saber:
a) que adote medidas necessárias para que nas futuras
prestações de contas utilize nota explicativa, acompanhados de documentos necessários à comprovação dos
dados registrados

“3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALEGRE, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade dos Sra. ROSA MARIA JACINTO DA SILVA.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suﬁcientes ao afastamento das seguintes irregularidades:
2.1 Divergência entre o saldo contábil das disponibilidades e o saldo bancário evidenciados no Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades e nos extratos bancários.
(item 3.2.2 do RTC)
Base legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo 164
da CRFB/88
2.2 Não comprovação de bens imóveis por meio de realização de inventário. (item 3.2.1 do RTC)
Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.

b) que na próxima prestação de contas a realização dos
ajustes contábeis necessários a realização do inventário,
cumprindo com os arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64 e atendendo a Instrução Normativa TCEES pertinente ao exercício.

2.3 Ausência de medidas administrativas para viabilizar
a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual. (item 3.3 do RTC)

c) 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.

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR C/
RESSALVAS da prestação de Contas do Sra. ROSA MARIA
JACINTO DA SILVA, 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.

Segue a transcrição:
www.tce.es.gov.br

Base legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da
Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
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Considerando os itens 2.1, 2.2 e 2.3 desta ITC, sugere-se
determinar ao atual gestor:
- que adote medidas necessárias para que nas futuras
prestações de contas utilize nota explicativa, acompanhados de documentos necessários à comprovação dos
dados registrados

“2.1 Divergência entre o saldo contábil das disponibilidades e o saldo bancário evidenciados no Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades e nos extratos bancários.
(item 3.2.2 do RTC)
Base legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo 164
da CRFB/88

- que na próxima prestação de contas a realização dos
ajustes contábeis necessários a realização do inventário,
cumprindo com os arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64 e atendendo a Instrução Normativa TCEES pertinente ao exercício.

(...)

- 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.”

De acordo ﬂs. 12 e 13 do arquivo TVDISP, (sistema Cidadesweb), o campo da descrição da conta bancária
12.441.900 trata de serviço de Sentinela no valor de
R$1.330,01 e a conta 12.598.769 trata de Convênio Setades/ Cursos Qualiﬁcação no valor de R$1.285,04, totalizando as contas no valor de R$2.615,05

Na sequência, o Ministério Público de Contas emitiu o
Parecer n. 2999/2018, da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhando integralmente a
manifestação técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Quanto ao item 2.1 – Divergência entre o saldo contábil das disponibilidades e o saldo bancário evidenciados no Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades e nos
extratos bancários, observo que a discrepância foi parcialmente sanada, pois o Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades (TVDISP) foi retiﬁcado. Considerando que
os documentos bancários de suporte à retiﬁcação não
foram apresentados, acompanho a área técnica pela manutenção da irregularidade com Determinação, tal como
analisado na Instrução Conclusiva n. 1504/2018:

O RTC apontou divergência entre as informações do extrato bancário (EXTBAN.pdf), saldo contábil e saldo bancário (TVDISP.pdf), das contas 12441900 e 12598769, como segue, informando que estavam inativas:

A defesa argumenta que o arquivo TVDISP foi encaminhado em desconformidade com a realidade. Por ﬁm,
apresenta em sua justiﬁcativa o Termo de Veriﬁcação das
Disponibilidades (TVDISP), como demonstrado a seguir:
Observa-se que as contas demonstradas no novo arquivo TVDISP registraram o seguinte valor:
- conta bancária 12.441.900 (serviço de Sentinela) no valor de R$0,00; e,
- conta 12.598.769(Convênio Setades/ Cursos Qualiﬁcação) no valor R$0,00.
Após a apresentação do TVDISP, constatou-se que não
há divergência entre o saldo contábil e o TVDISP, entretanto, o Termo (TVDISP) não está acompanhado de documento bancário comprobatório da inatividade dessas
www.tce.es.gov.br

contas bancárias para corroboração dos fatos, como foi
exposto na justiﬁcativa.
Diante do exposto, após análise dos fatos, opina-se pela
manutenção desta irregularidade e sugerindo determinar ao atual gestor que adote medidas necessárias para
que nas futuras prestações de contas utilize nota explicativa, acompanhados de documentos necessários à comprovação dos dados registrados.”
Em relação ao tópico 2.2 – Não comprovação de bens
imóveis por meio de realização de inventário, constato que o registro contábil de Bens Imóveis foi muito superior ao montante evidenciado no Inventário, razão pela qual acolho o entendimento técnico para manter a irregularidade com Determinação, conforme descrito na
Conclusiva n. 1504/2018, abaixo reproduzida, ressaltando que essa posição vem sendo adotada pela Corte, a
exemplo dos processos TC n. 2661/2014 e n. 5500/2015:
“2.2 Não comprovação de bens imóveis por meio de realização de inventário. (item 3.2.1 do RTC)
Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
(...)
Quanto a divergência no valor de R$726.704,56 questionada no Relatório Técnico Contábil (RTC) de bens imóveis, o responsável alega que foram estabelecidos novos prazos-limites através da IN 36, de 23 de fevereiro
de 2016, para adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos municípios, em decorrência da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de
2015, que passarão a viger de acordo com o Anexo Único da referida Instrução Normativa.
Nesse sentido, de acordo com o item 07 do Anexo Único,
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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o prazo para preparação de sistemas e outras providências de implantação nos municípios para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis
e em almoxarifado é até 31.12.2018. Já o prazo que institui a obrigatoriedade dos registros contábeis é a partir
de 01.01.2019 no âmbito municipal.
Entretanto, os dispositivos citados não elidem a obrigatoriedade de os municípios evidenciarem os bens que já
foram inventariados e, por isso, devem compor o ativo
imobilizado do ente. No caso em concreto, temos que a
UNIDADE GESTORA apresentou uma situação de descontrole dos seus ativos, permanecendo a ausência da comprovação de bens imóveis por meio de realização de inventário.
Diante do exposto, levando-se em conta as argumentações apresentadas, as quais foram veriﬁcadas nesta análise, ﬁca mantida a irregularidade para o exercício de
2015 e sugerindo a determinação para a próxima prestação de contas a realização dos ajustes contábeis necessários a realização do inventário, cumprindo com os arts.
94 a 96 da Lei 4.320/64 e atendendo a Instrução Normativa TCEES pertinente ao exercício.”
Quanto ao item 2.3 – Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual, a área técnica manifestou-se pela manutenção da irregularidade
com Determinação, diante da falta de opinião conclusiva
e das diﬁculdades estruturais alegadas pelo Controlador
Interno, nos seguintes termos:
“2.3 Ausência de medidas administrativas para viabilizar a emissão do parecer do controle interno sobre a
prestação de contas anual. (item 3.3 do RTC)

Base legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da
Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
(…)
O responsável argumentou que foi exonerada em
31/12/2016 e, por conseguinte, não teve acesso as informações. Entretanto, há de ressaltar, que o Relatório
de Controle Interno (RELUCI.pdf), realizou alguns pontos
de análise, os quais destacam-se: disponibilidades ﬁnanceiras, registros contábeis, despesa realizada sem prévio
empenho, dívida ativa e demais créditos tributários, registros de bens permanentes, avaliação do teto salarial e
segregação de funções. O controlador faz a seguinte observação em seu relatório:
Devido ao fato deste Controlador ter assumido suas funções de controle em janeiro de 2017, e este órgão de
Controle Interno não possuir histórico de trabalho, quer
seja de auditoria, quer seja de Plano Anual de Auditoria,
a amostragem e comparações do exercício de 2016 foram feitas de forma muito limitada, com ajuda apenas
dos setores contábeis. No mesmo sentido, não há equipe de trabalho disponível e nem continuidade de servidores no setor, o que se fará a partir do corrente ano. As
informações aqui trazidas são frutos de amostragens mínimas, não sendo possível emitir opinião deﬁnitiva.
O Controle Interno deve manifestar sua opinião ﬁnal que
poderia ser de adequação, adequação com ressalvas ou
inadequação. Há de se notar que o Controlador expôs a
sua diﬁculdade, uma vez que assumiu o cargo no exercício seguinte (2017). Entretanto, apesar de sua limitação,
dentre elas, a ausência de equipe de trabalho, tentou realizar o trabalho com ajuda do setor contábil, utilizando
amostragens e comparações mínimas.
www.tce.es.gov.br

Levando-se em conta as argumentações apresentadas,
sugere-se ressalvar irregularidade e determinar ao atual gestor, 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.”
Veriﬁco que o Parecer do Controle Interno (RELUCI) não
foi conclusivo e contém ressalvas, situação que, segundo
o Controlador, foi ocasionada pela falta de suporte documental e técnico, destacando-se a ausência de histórico
de trabalho, de plano anual de auditoria e de continuidade dos servidores no setor.
Observo, também, que o Parecer foi emitido no exercício
de 2017, após a gestão da responsável.
Além disso, a irregularidade apontada no item 3.3 do Relatório Técnico n. 551/2017 referia-se ao atraso na remessa da prestação de contas anual ao Controle Interno,
fato que não foi mencionado pelo signatário do correspondente Parecer. Ademais, a matéria tratada na Instrução Conclusiva, relacionada a falhas no Parecer do Controle Interno, foi diferente da questionada no Relatório
Técnico, ou seja, os fatos abordados na Conclusiva não
foram objeto de citação.
Segue a transcrição do item 3.3:
“3.3. Ausência de medidas administrativas para viabilizar a emissão do parecer do controle interno sobre a
prestação de contas anual.
Base legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da
Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
Ao analisar o Relatório e o Parecer Conclusivo do ConSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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trole Interno, exigido na IN 34/2015, vimos que a unidade central de controle interno relata que a PCA não
foi entregue dentro do prazo estabelecido pela IN SCI
Nº003/2011, que prevê data de 10 de março do ano corrente como limite para que a PCA se submeta à análise
da UCCI para elaboração do relatório de controle interno.
A UCCI menciona que em 19 de dezembro de 2016, enviou ao secretário de ﬁnanças, o ofício UCCInº100/2016
onde alertava para o cumprimento do prazo.
Desta forma, sugerimos que o gestor seja citado para
que justiﬁque o motivo da não disponibilização dos documentos da prestação de contas à UCCI necessários à
elaboração do relatório de controle interno no prazo estabelecido pelo normativo municipal.”
Por sua vez, este Tribunal vem decidindo que eventuais
deﬁciências no Parecer do Controle Interno não comprometem a regularidade das Contas, merecendo apenas RECOMENDAÇÃO, a exemplo do processo TC n.
7096/2016.
Nestes termos, divirjo da área técnica e do Ministério Público de Contas, para acompanhar a posição desta Corte no sentido de que as falhas no Parecer do Controle Interno são passíveis de RECOMENDAÇÃO ao atual gestor.

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, por:

4. Especiﬁcação do quórum:

1.1. pela REGULARIDADE COM RESSALVA da Prestação
de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALEGRE, referente ao exercício de 2016,
sob a responsabilidade da senhora ROSA MARIA JACINTO DA SILVA, em razão das seguintes constatações:

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

I – Divergência entre o saldo contábil das disponibilidades e o saldo bancário evidenciados no Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades e nos extratos bancários
(item 2.1 da Conclusiva);
II – Não comprovação de bens imóveis por meio de realização de inventário (item 2.2 da Conclusiva).
1.2. pela DETERMINAÇÃO, dirigida ao atual gestor, para
que adote as seguintes
a) Utilizar Notas Explicativas às demonstrações contábeis, acompanhadas dos documentos necessários à
comprovação dos dados registrados, nas futuras prestações de contas;
b) Realizar os ajustes contábeis necessários e elaborar
o Inventário de Bens Imóveis, na próxima prestação de
contas.

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Frias Chamoun
Macedo (no exercício da presidência).

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO 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- 926/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 02398/2018-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso II,
e 86 da Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando,
em parte, 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.

1.3. pela RECOMENDAÇÃO, dirigida ao atual gestor, para que adote as medidas necessárias à elaboração e ao
envio do Parecer de Controle Interno, segundo as exigências normativas, nas futuras prestações de contas.

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

1.4. pelo ARQUIVAMENTO, após o trânsito em julgado.

Representante: FRANCISCO BERNHARD VERVLOET

Conselheira Substituta

2. Unânime.

1. ACÓRDÃO

3. Data da Sessão: 25/07/2018 – 23ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECER – DAR CIÊNCIA –
ARQUIVAR.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os

www.tce.es.gov.br

UG:,PREVICOB - Instituto de Previdência Social Dos Servidores do Município de Conceição da Barra
Relator: Marco Antônio da Silva

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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TONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO, com pedido de concessão de medida cautelar, formulada pelo
Sr. Francisco Bernhard Vervloet – Prefeito Municipal de
Conceição da Barra, em face do Instituto de Previdência
Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra - PREVICOB, acerca da não regularização e disponibilização dos dados contábeis, orçamentários e ﬁnanceiros,
relativos a Prestação de Contas Mensal – PCM, referente a setembro/2017 a dezembro/2017, perante essa Corte de Contas.
Alega o representante, em síntese, que as inconsistências existentes nos dados pertinentes ao PREVICOB estariam obstando o recebimento, o processamento e a homologação das Prestações de Contas do Município, através do CidadES.
A área técnica, nos termos da Manifestação Técnica
00195/2018-2, opinou pelo não conhecimento da Representação.
O Ministério Público Especial de Contas, através do seu
Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do Parecer 03057/2018-1, em consonância com a
área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado, na forma do art.
29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido autuada a presente representação, noticiando supostas irregularidades e ilegalidades ocorridas no
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municí-

pio de Conceição da Barra - PREVICOB, faz-se necessária
a análise dos atos e fatos, para posterior deliberação, em
razão da documentação que lhe deu suporte.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise do feito, veriﬁco que a área técnica opinou pelo não conhecimento da representação, em razão do não
preenchimento do requisito de admissibilidade, insculpido no § 1º do artigo 94 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 c/c artigo 70 da mesma Lei e inciso VI, do
artigo 485 do Código de Processo Civil Brasileiro – CPC.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
nos termos da Manifestação Técnica 00195/2018-2, verbis.
[...]
Com efeito, revela-se a hipótese de não conhecimento
da representação, pela ausência de interesse processual no seu prosseguimento, tal como se extrai do § 1º do
art. 94 da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c art.
70 da mesma Lei e inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil Brasileiro.
Outro ponto digno de nota é que o Município também
está sendo alvo de notiﬁcações desta Corte de Contas
em razão de omissão nas suas prestações de contas
mensais. Podendo, nesses procedimentos, revelando-se
inclusive ambiente processual mais apropriado, alegar
suas razões de justiﬁcativa. Por regra dessa Corte, cumpre ser concedido e levado em conta o contraditório e a
ampla defesa.
Nesse sentido vale registrar os seguintes Processos que
correm nesta Corte de Contas:
Processo: 01231/2018-2 – Prestação de Contas Mensal –
setembro (exercício de 2017);
www.tce.es.gov.br

DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 00294/2018-1
Com base nos artigos 358, I e III, do RITCE/ES, aprovado pela Resolução TC 261/2013 c/c art. 63, I e III da Lei
Complementar 621/2012 c/c artigo 2º da Resolução TC
294/2015, DECIDO:
1) CITAR o responsável, Sr. FRANCISCO BERNHARD VERVLOET, para que no prazo improrrogável de 15 (quinze)
dias, preste os esclarecimentos que julgar pertinentes,
quanto à omissão apontada na Instrução técnica Inicial
ITI 00022/2018-1; (Artigo 2º da Resolução TC 294/2015 e
Artigo 63, Inciso I, da Lei Complementar 621/2012;
2) (...)
Processo: 02580/2018-6 – Prestação de Contas Mensal –
outubro e novembro (exercício de 2017);
INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL 00124/2018-2
(...)
Citação do responsável para que em 15 dias improrrogáveis preste os esclarecimentos que julgar pertinentes
(art. 2º da Resolução TC nº 294/2015; art. 358, I, da Resolução TC nº 261/2013 e art. 63, I, da Lei Complementar nº 621/2012).
(...)
Com isso, ﬁca reforçada a desnecessidade do prosseguimento da presente representação, pela ausência de interesse processual, haja vista outros procedimentos, já
em andamento nesta Corte de Contas, tratarem da matéria, integralmente.
3. CONCLUSÃO
Da análise da representação encaminhada a este Tribunal de Contas, com fundamento no § 1º do art. 94 da
Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c art. 70 da mesSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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ma Lei e inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil Brasileiro, extrai-se carência de requisito de admissibilidade, resultando na ausência de interesse processual
no seu prosseguimento, motivo pelo qual, sugere-se não
seja conhecida. – g.n.
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 03057/2018-1, acompanhou
na íntegra o posicionamento da área técnica.
Assim sendo, passa-se à análise dos requisitos de admissibilidade da presente representação.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

núncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
(...)
Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:
[...]
Parágrafo único. Aplicam-se às representações, no que
couber, as normas relativas à denúncia. – g.n
Ocorre que o artigo 94, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, assim dispõe, verbis:

No que se refere aos requisitos de admissibilidade da
presente denúncia, conforme previsão contida no artigo 177 c/c o § único do artigo 182 do RITCEEES, veriﬁca-se que estes são os seguintes, como transcritos, verbis:

[...]

[...]

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

Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da de-

Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;

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

análise da área técnica, a representação não atende aos
requisitos de admissibilidade elencados no artigo 94, da
Lei Complementar Estadual 621/12.
Cabe ressaltar que o artigo 70, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, prescreve que “aplicam-se aos processos no âmbito do Tribunal de Contas, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Civil”.
Neste contexto, transcreve-se o disposto no artigo 485,
do Código de Processo Civil – CPC, litteris:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
VI - veriﬁcar ausência de legitimidade ou de interesse
processual. - g.n.
Assim sendo, entendo que assiste razão a área técnica e
ao douto representante do Parquet de Contas, no que se
refere ao não conhecimento da presente representação,
vez que resta claro a ausência de requisitos mínimos de
constituição e desenvolvimento regular da presente representação.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
proponho VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA

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

Relator

§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário. – g.n

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

No entanto, veriﬁco do acervo processual que, conforme
www.tce.es.gov.br

1. ACÓRDÃO:
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as razões expostas pelo relator, em:
1.1. NÃO CONHECER da presente representação, formulada pelo Sr. Francisco Bernhard Vervloet – Prefeito Municipal de Conceição da Barra, em face do Instituto de
Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra - PREVICOB, em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, elencados no
artigo 94, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012,
vez que tramita nesta Corte de Contas processo com matéria idêntica;

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 933/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05956/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de
Muniz Freire

1.2. DAR ciência aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos, após o respectivo trânsito em julgado.

Relator: Marco Antônio da Silva

2. Unânime.

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

3. Data da Sessão: 25/07/2018 – 23ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Macedo (no exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(relator) e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).
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

Responsável: VIVIANE LOPES DE MORAIS

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual,
do Fundo Municipal de Assistência Social de Muniz Freire, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da Sra. Viviane Lopes de Morais.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico nº 00778/2017-7 e da Instrução Técnica Inicial nº
01205/2017-6, determinou-se através da Decisão Segex
nº 00139/2018-9, a citação da responsável, conforme
Termo de Citação 00302/2018-1, tendo a mesma apresentado suas razões de justiﬁcativas.
A área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 02850/2018-8, sugeriu o julgamento pela regularidade da prestação de contas em apreço, em razão do
afastamento dos indicativos de irregularidades constantes dos itens 3.2.1 e 3.2.2 do RT nº 778/2017.
www.tce.es.gov.br

O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer 03505/2018-6, da lavra do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, em consonância com o posicionamento da área técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado, nos termos do
art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual, do
Fundo Municipal de Assistência Social de Muniz Freire,
referente ao exercício de 2016, necessário é sua análise
para posterior julgamento, em razão da documentação
que lhe deu suporte.
DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas em apreço.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
02850/2018-8, verbis:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Fundo Municipal de Assistência Social de Muniz Freire,
exercício de 2016, sob a responsabilidade da Sra. Viviane Lopes de Morais.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que esSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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te Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR as contas da responsabilidade Sra. Viviane Lopes de Morais,
na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012, no exercício de funções de ordenador de
despesas do Fundo Municipal de Assistência Social de
Muniz Freire. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual 621/2012 estabelece o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a
razoabilidade dos atos de gestão do responsável;

te minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 AFASTAR os indicativos de irregularidades tratados nos itens 2.1 e 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva
02850/2018-8 (itens 3.2.1 e 3.2.2 do RT nº 778/2017), em
face das razões antes expendidas;

[...]

1.2 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual, do
Fundo Municipal de Assistência Social de Muniz Freire,
referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da
Sra. Viviane Lopes de Morais, dando-lhe a devida quitação;

Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará quitação ao responsável. - g.n.

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

Assim sendo, veriﬁco da documentação, constante dos
autos, que a análise procedida pela área técnica se mostra adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.

2. Unânime.

Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas
que se manifestaram pela regularidade da presente prestação de contas.

4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Macedo (no exercício da presidência).

2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, em consonância com o posicionamento
da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguin-

3. Data da Sessão: 25/07/2018 – 23ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (relator).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO CONVOCADO MARCO
www.tce.es.gov.br

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
ACÓRDÃO TC- 1337/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 09294/2017-4
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UG: IEMA - Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: JADER MUTZIG BRUNA
Interessado: JADER MUTZIG BRUNA, ANDREIA PEREIRA
CARVALHO, INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HIDRICOS - IEMA
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA – INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE DECISÃO – NOTIFICAÇÃO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de comunicação de instauração de Tomada de
Contas Especial, por meio do OFÍCIO/Nº 850-2017 DP-IEMA, subscrito pela senhora Andreia Pereira Carvalho – Diretora Presidente, levada a efeito pelo Instituto Estadual
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, tendo como fato motivador a omissão do Convenente -Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, diante da não apresentação da prestação de contas ﬁnal, para comprovar a
correta e regular aplicação dos recursos repassados pelo
Estado, transferidos pelo Convênio N° 026/2009, no montante de R$ 547.543,33 (quinhentos e quarenta e sete mil,
quinhentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos).
Conforme Petição Intercorrente 723/2018-4, o Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Sr. Aladim Fernando Cerqueira e o Diretor-presidente do IEMA, Sr. Jader Mutzig Bruna, requereram prorrogação de prazo de
90 (noventa) dias para apresentação das conclusões da
tomada de constas especial instaurada. Na oportunidade,
requereram a devolução do processo administrativo para
complementação da instrução.
O pleito foi deferido na Decisão em Protocolo 147/20183, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES em
25/04/2018. A decisão determinou também a notiﬁcação
da Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT para acompanhamento do processamento.
Nos termos do Despacho 38197/2018-9, a Coordenadora
da Secretaria Geral das Sessões atestou o vencimento do
prazo concedido em 24/07/2018, sem indicar a existência
de qualquer documentação protocolada em nome do Sr.
Jader Mutzig Bruna que não fosse o pedido de prorrogação de prazo anteriormente analisado e concedido.
Encaminhado aos autos à SecexMeios, a Manifestação
Técnica 718/2018-3: apresentou a seguinte proposta de
encaminhamento:
Em face da expiração de prazo para ﬁns de encaminhamento da Tomada de Contas Especial ora em destaque a

este Tribunal de Contas, sugere-se a seguinte proposta de
encaminhamento:

não faz parte do rol de partes/interessados do presente
processo.

Imputar Multa ao Senhor Aladim Fernando Cerqueira –
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e ao Senhor Jader Mutzig Bruna – Diretor Presidente
do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, conforme disposto no art. 16 da IN 32/2014 c/c art.
389, IV do Regimento Interno desta Corte.

O Sr. Aladim Fernando Cerqueira apenas assinou em conjunto com o Diretor-presidente do IEMA o pedido de prorrogação de prazo, sendo que nem a Decisão em Protocolo 147/2018-3 imputou qualquer determinação ao Secretário, nem lhe competia apresentar as conclusões do
processamento da Tomada de Contas Especial, instaurada pela Instrução de Serviço n° 212-S, de 07 de novembro de 2017.

Determinar o encaminhamento do processo de Tomada
de Contas Especial ora em destaque a esta Corte de Contas, no prazo ﬁxado pelo Conselheiro Relator, haja vista os
comandos dispostos no art. 14 e 15 da IN 32/2014.
Submetido o feito ao crivo do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, foi emitido o Parecer 4048/2018-2
onde se pronunciou em concordância com os argumentos fáticos e jurídicos delineados na Manifestação Técnica
718/2018-3, destacando apenas o erro material na indicação do número do ofício do IEMA.
II FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente insta observar que há necessidade de
encaminhamento de termo de notiﬁcação à Secretaria de
Estado de Controle e Transparência – SECONT para acompanhamento do processamento, uma vez que ao tempo
da Decisão em Protocolo 147/2018-3, publicada no Diário
Oﬁcial Eletrônico do TCEES em 25/04/20148, a SECONT
ainda não constava no rol de partes/interessados do referido processo.
Por esta razão, ao ﬁnal, sugiro o encaminhamento de nova notiﬁcação à SECONT.
No que tange à sugestão de aplicação de multa ao Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Sr. Aladim
Fernando Cerqueira, faço notar que o mesmo também
www.tce.es.gov.br

Por este motivo, não há que se falar em descumprimento de determinação por parte do Sr. Aladim Fernando Cerqueira, nem por consequência de aplicação de multa.
Quanto à possibilidade de aplicação de multa ao Sr. Jader Mutzig Bruna, Diretor-Presidente do IEMA corroboro o entendimento da Manifestação Técnica 718/2018-3
quanto ao vencimento do prazo sem a apresentação das
conclusões, mesmo após a prorrogação concedida, , em
24/07/2018, sendo que o responsável não há que alegar
desconhecimento haja vista que o processo administrativo (SEP 80371868), requerido para complementação da
instrução, fora devolvido desde o mês de abril de 2018,
conforme Despacho 19669/2018-1, do Coordenador do
Núcleo de Controle de Documentos.
Destaco que a Decisão Monocrática 366/2018-1, que gerou o Termo de Notiﬁcação 105/2018-1, recebido pela Chefe de Gabinete do responsável em 23/03/2018, já
alertava que o descumprimento implicaria em sanção de
multa, nos termos previsto pelo art. 389, §1º, da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 – Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Espírito Santo:
Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na forma
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas e atos
adiante indicados, observada a seguinte gradação:

BERAÇÃO que oro submeto à sua consideração:

[...]

Conselheiro relator

IV - não-atendimento no prazo ﬁxado, sem causa justiﬁcada, à diligência do Relator ou à decisão do Tribunal: multa no valor compreendido entre três e vinte e cinco por
cento;

1. ACÓRDÃO

[...]
§ 1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV a VII
prescinde de prévia comunicação dos responsáveis, desde que a possibilidade de sua aplicação conste da comunicação do despacho ou da decisão descumprida ou do ato
de requisição de equipe de ﬁscalização ou da publicação
no órgão de imprensa oﬁcial.
Razão pela qual corroborando o entendimento da área
técnica e ministerial, VOTO pela aplicação de multa ao Sr.
Jader Mutzig Bruna.
Entendo que há necessidade de encaminhamento de nova notiﬁcação ao atual gestor do IEMA para envio das conclusões da Tomada de Contas Especial instaurada.
Todavia, há de se notar que o Sr. Jader Mutzig Bruna, nos
termos do Decreto n° 1038-S, de 12.07.2018, publicado
no Diário Oﬁcial do Estado do Espírito Santo na mesma
data, já não mais responde como Diretor-Presidente do
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
- IEMA, de modo que a nova notiﬁcação deverá ser encaminhada ao atual gestor, Sr. Sergio Fantini de Oliveira.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto, acompanhando parcialmente a proposta da área técnica e, com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), apresento a seguinte DELI-

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Aplicar MULTA ao Sr. Jader Mutzig Bruna de R$
3.000,00 (três mil reais), por descumprimento de Decisão
Monocrática 366/2018-1, nos termos do art. 135 da Lei
Orgânica regulamentado pelo art. 389, IV, do Regimento
Interno dessa Corte de Contas.
1.2. NOTIFICAR o atual Diretor-Presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, Sr.
Sergio Fantini de Oliveira, para que, no prazo de até 30
(trinta) dias, sob pena de multa nos termos do art. 135,
da Lei Complementar 621/2012, envie as conclusões da
Tomada de Contas Especial instaurada para comprovar a
correta e regular aplicação dos recursos repassados pelo
Estado, transferidos pelo Convênio N° 026/2009, no montante de R$ 547.543,33 (quinhentos e quarenta e sete mil,
quinhentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos) à Universidade Federal do Estado do Espírito Santo-UFES.
1.3. ENCAMINHAR ao Sr. Sergio Fantini de Oliveira cópia
da Manifestação Técnica 718/2018-3, juntamente com o
termo de notiﬁcação e as advertências de praxe;
1.4. DAR CIÊNCIA, ao Sr. Jader Mutzig Bruna dos termos
dessa decisão;
1.5. NOTIFICAR o atual Secretário da Secretaria de Estado
de Controle e Transparência-SECONT para acompanhawww.tce.es.gov.br

mento do procedimento da Tomada de Contas Especial
objeto do presente processo, notadamente para atendimento do art. 6º, da Lei Complementar Estadual 856, de
17 de maio de 2017, que alterou a LC 295/2004.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/10/2018 – 33ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
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.
CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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2 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara
PARECER PRÉVIO

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

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-070/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05184/2017-1

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
UG: PMSRC - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: MARCOS GERALDO GUERRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – EXERCÍCIO 2016 – PARECER PRÉVIO – APROVAÇÃO COM RESSALVAS – DETERMINAÇÕES – CIÊNCIA – ARQUIVAR.

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou o Relatório Técnico RT 4/2018-2 e
a Instrução Técnica Inicial ITI 10/2018-8, opinando pela
citação do Sr. Marcos Geraldo Guerra para que apresentasse em 30 dias, improrrogáveis, as justiﬁcativas acerca
dos indícios de irregularidade infra mencionados, quais
sejam:
Item 6.1 Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro encaminhadas no anexo ao Balanço Patrimonial
Consolidado.
Base normativa: Artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº
4.320/64;
Item 6.2 Ausência de medidas legais para a instituição do
Fundo Municipal de Saúde como Unidade Gestora.
Base normativa: Artigo 14 da Lei Complementar Federal 141/2012;
Item 10.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a Prestação de Contas Anual.
Base normativa: Artigos 135; § 4º e 138, § 3º do RITCEES,
art. 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.

RELATÓRIO

Ato contínuo, a citação dos referidos indícios de irregularidade fora acolhida pelo Secretário-adjunto de Controle
Externo em Decisão SEGEX 11/2018-2, tendo sido apresentada a justiﬁcativa (Defesa/Justiﬁcativa 744/2018-6)
tempestivamente, em 15/06/2018.

Trata-se de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Marcos

Instado novamente a se manifestar, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, por meio
de Instrução Técnica Conclusiva ITC 2363/2018-1, opi-

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

Geraldo Guerra – Prefeito Municipal.

www.tce.es.gov.br
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nou pela emissão de parecer prévio dirigido à Câmara
Municipal de São Roque do Canaã, recomendando-se a
aprovação com ressalvas das contas do Sr. Marcos Geraldo Guerra, e sugerindo ainda a expedição de determinações ao atual gestor.
O Ministério Público de Contas, em Parecer 2771/20187 da lavra do Procurador Especial de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu ao posicionamento adotado pela ITC 2363/2018.

bunal de Contas da União, fazendo distinção entre apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do
Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo (art.
71, I) e a de julgar as contas dos demais administradores
e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário (art. 71, II). Tais normas são
aplicadas também aos Tribunais de Contas dos Estados,
conforme dispõe o artigo 75, do mesmo diploma legal.

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

Nesse sentido, passo a apreciar a prestação de contas
em questão, para ﬁns de emissão de parecer prévio, objetivando dar embasamento ao Poder Legislativo Municipal, competente a proceder com o julgamento das contas.

FUNDAMENTAÇÃO

Da Execução Orçamentária

Os presentes autos cuidam da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã, referente ao exercício de 2016, de responsabilidade do Sr.
Marcos Geraldo Guerra, portanto, estamos a apreciar as
“Contas de Governo”.

Depreende-se da Lei Orçamentária Anual que a receita
foi estimada em R$ 29.662.700,00 e ﬁxou a despesa em
R$ 29.662.700,00 permitindo a abertura dos créditos adicionais suplementares até o limite de R$ 11.865.080,00.

Vale ressaltar o requerimento de sustentação oral feito
pelo responsável, Sr. Marcos Geraldo Guerra, quando da
apresentação de sua defesa.

Veriﬁco que o feito se encontra devidamente instruído.
Observados todos os trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito, uma vez
que observados todos os trâmites legais, regimentais e
atendido os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A referida Prestação de Contas foi recebida e homologada nesta Corte de Contas em 31 de março de 2017 por
meio do sistema Cidades-Web, ou seja, tempestivamente, com fulcro no artigo 123 do Regimento Interno deste
Tribunal, aprovado pela Resolução TC 261/2013.
A Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71, as normas
federais relativas à “ﬁscalização” de competências do Tri-

No decorrer da execução orçamentária, constatou-se
terem ocorrido aberturas de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 10.474.478,90 e especiais de
R$ 18.000,00 que observaram o valor autorizado pela
Lei Orçamentária Anual, e de acordo com as movimentações de créditos orçamentários e com a dotação inicial, veriﬁcou-se que esta foi alterada no valor de R$
10.492.478,90.
Da Gestão Fiscal
Consta que a Receita Corrente Líquida (RCL) do Município de São Roque do Canaã totalizou R$ 27.615.484,72
no exercício de 2016, sendo 50,83% desse montante
destinado às despesas com pessoal, observando assim
os limites legal (54%) e prudencial (51,3%).
www.tce.es.gov.br

No tocante às despesas totais com pessoal, consolidando o Poder Executivo com o Poder Legislativo, constatou-se que essas despesas atingiram 54,46% em relação à RCL, respeitando os limites legal (60%) e prudencial (57%).
De acordo com os demonstrativos contábeis integrantes
da Prestação de Contas Anual do Município, a dívida consolidada líquida representou 0,00% da receita corrente
líquida ao ﬁnal do exercício em análise, observando, portanto, o limite previsto (120% da receita corrente líquida) e estando em conformidade com a legislação.
Ressalte-se que dos demonstrativos encaminhados, veriﬁcou-se não terem sido extrapolados os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução 43/2001 do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e no artigo 167 da Constituição da República, bem como não houve concessão de garantias ou
recebimento de contra garantias.
Ademais, não há evidências do descumprimento dos artigos 42 e 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal no exercício de 2016, haja vista que a disponibilidade líquida de
caixa existente em recursos de livre aplicação (não vinculados) no montante de R$ 375.928,83 é suﬁciente para cobrir o déﬁcit na fonte Educação – Recursos programas federais de R$ 37.086,73.
Ao se averiguar a ocorrência (ou não) de aumento de
despesa nos últimos 180 dias do mandato do Prefeito
Municipal, observou-se nas folhas de pagamento referentes às competências de junho a dezembro de 2016,
não ter havido evidências de descumprimento do artigo
21, parágrafo único da LRF.
Por ﬁm, constatou-se a inexistência de previsão para beSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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neﬁciar instituições com renúncia de receita, de acordo
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, aprovadas no exercício de 2016.
Das Irregularidades
Passo à análise das irregularidades apontadas pela Área
Técnica:
3.1 Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro
encaminhadas no anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado (item 6.1 do RT 004/2018).
Base normativa: Artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº
4.320/64.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE veriﬁcou por meio do Balanço Patrimonial (arquivo BALPAT), e através do confronto entre ativo e passivo ﬁnanceiros, ter ocorrido déﬁcit ﬁnanceiro nas fontes
de recursos especiﬁcadas a seguir:
Fonte de Recursos
MDE
FUNDEB (60%)
RECURSOS DO FNDE

Resultado Financeiro (R$)
- 429.441,35
- 2.708.815,99
- 40.139,61

O responsável alegou que por uma falha no sistema de
gestão pública, a movimentação ﬁnanceira realizada na
conta FUNDEB 60% não foi registrada corretamente,
contaminando os demonstrativos apresentados bem como os saldos do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro apurado no
balanço patrimonial por fonte de recursos.
Ao analisar as justiﬁcativas apresentadas, o Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE
constatou que o responsável reconheceu as inconsistências apresentadas na exordial, indicando falha no sistema como fato gerador do apontamento, todavia, não

anexou documentação de suporte especíﬁca para este
indicativo de irregularidade.

de, conforme artigo 9º c/c art. 32, §2º e art. 33 da Lei nº
8.080/1990.

Entendo se tratar de situação preocupante a ausência
de controle das Fontes de Recursos, resultando em evidenciação não ﬁdedigna do resultado ﬁnanceiro por fontes de recursos pelo Município no anexo ao balanço patrimonial, bem como não ter havido indicação de quais
medidas seriam tomadas para regularização da situação.

Acrescentou o responsável que a movimentação contábil do Fundo Municipal de Saúde encontra-se evidenciada na contabilidade do Município, e que o objetivo de
sua criação foi destacar e evidenciar a movimentação
dos recursos a serem alocados em ações e serviços públicos de saúde, de forma que assegure o atendimento
às necessidades prioritárias dessa área, bem como permitir o controle pelos órgãos ﬁscalizadores, notadamente pelo Conselho Municipal de Saúde.

Desse modo, encampando o entendimento exarado pela Equipe Técnica, mantenho a mencionada irregularidade. Entretanto, destaco que a permanência da irregularidade não tem potencial para afetar a boa gestão ﬁscal do Município, não havendo indicativo de dano real
ou potencial ao erário. Nesse sentido, entendo pela mitigação dos efeitos da presente irregularidade, no sentido de não macular contas apenas ser objeto de ressalvas e determinação para que sejam promovidos os ajustes necessários.
3.2 Ausência de medidas legais para a instituição do
Fundo Municipal de Saúde como Unidade Gestora
(item 6.2 do RT 004/2018).
Base normativa: Artigo 14 da Lei Complementar Federal 141/2012.
De acordo com o Relatório Técnico 4/2018 do Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, o
Município não possui fundo municipal de saúde instituído, o que contraria disposições da Lei Complementar Federal 141/12.
O responsável aduziu que o Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã – ES foi instituído pela Lei nº
21/1997, cuja gestão é realizada pelo titular da unidade
gestora local da saúde, a Secretaria Municipal de Saúwww.tce.es.gov.br

Por ﬁm, o responsável alegou que tal irregularidade foi
apontada também no Processo TC 3828/2016, cujo Parecer Prévio TC 81/2017 foi pelo arquivamento, tendo em
vista que era possível a aferição ao cumprimento do limite constitucional dos gastos com saúde, vez que a execução orçamentária foi registrada contabilmente na Secretaria Municipal de Saúde.
Ao compulsar os documentos e as justiﬁcativas apresentas pelo responsável, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE averiguou que existe
lei criando o referido Fundo Municipal, entretanto, não
consta cadastro como Unidade Gestora – UG no sistema CidadES.
Constatou também o NCE que, em que pese não haver
cadastro como UG, foi possível identiﬁcar a movimentação orçamentária (receita e despesa) do Fundo Municipal de Saúde, a partir dos documentos apresentados em
sede de Prestação de Contas Anual consolidada do Município de São Roque do Canaã, bem como a apuração
do limite constitucional com ações e serviços públicos de
saúde.
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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O NCE asseverou, ainda, que a despeito desta Corte de
Contas ter decidido pelo afastamento da irregularidade em julgamentos anteriores, permanece o descumprimento parcial do art. 14 da Lei Complementar 141/2012,
considerando que o Fundo Municipal não se constitui
em Unidade Gestora, e sim, apenas em Unidade Orçamentária.
Destaco, por ﬁm, ter havido decisão do TCEES no Processo TC 3828/2016 (PCA 2015), determinando ao atual prefeito a instituição do Fundo Municipal de Saúde como Unidade Gestora, estando ciente o Sr. Rubens Casotti em 20/03/2018.
Ante todo o exposto, acompanhando o posicionamento
técnico, entendo pela manutenção do indicativo de irregularidade em análise. Contudo, ressalto que a ocorrência da irregularidade já foi objeto de julgamentos anteriores neste Tribunal, sendo decidida a mitigação dos
seus efeitos. Nessa senda, entendo pela mitigação dos
efeitos desta irregularidade, com o consequente julgamento das contas com ressalvas e determinação para
que o Fundo seja instituído como Unidade Gestora.
3.3 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a
Prestação de Contas Anual (item 10.1 do RT 004/2018).
Base normativa: Artigos 135; § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art. 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE assinalou em RT 4/2018-2, houve abstenção
de emissão de uma opinião conclusiva sob a prestação
de contas do gestor responsável pelo Órgão Central de
Controle Interno do Município.
O responsável argumentou que o parecer do controle in-

terno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual
do Município foi realizado no exercício de 2017, mencionando em seu bojo não ter havido tempo hábil para análise de alguns pontos de controle.

mas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos conﬁabilidade, ﬁdedignidade, veriﬁcabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:

Ademais, alegou o responsável que embora não conste
no parecer conclusivo do controle interno a análise de
alguns pontos de controle, a administração veriﬁcou durante toda a sua gestão a integridade de seus atos não
praticando nenhuma ilegalidade que possa ferir a legislação vigente.

RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL

Compulsando os documentos e as justiﬁcativas apresentas pelo responsável, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE veriﬁcou ter havido a
instituição do controle interno no Município de São Roque do Canaã, bem como terem sido encaminhados os
documentos exigidos pelos normativos internos desta
Corte de Contas.
Entendo que a ausência de juízo de valor sobre as contas
não é suﬁciente para macular as contas do gestor, existindo inclusive julgados neste Tribunal afastando ou mitigando irregularidades desta natureza.
Desta feita, 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, além
da existência de julgados de irregularidades da mesma
natureza onde se afastou ou se mitigou os efeitos da ausência de opinamento do controle interno, acolho o posicionamento técnico pelo afastamento do presente indicativo de irregularidade.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Norwww.tce.es.gov.br

[...]
4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios
e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.
[...]
(c) Conﬁabilidade – o registro e a informação contábil
devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar ﬁelmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]
(l) Veriﬁcabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.
Considerando que não houveram outras divergências
detectadas, é possível aﬁrmar que os demonstrativos
contábeis, bem como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018

208

ATOS DA 2a CÂMARA

descritos no fragmento acima.

4. Especiﬁcação do quórum:

Diante de todo o exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.

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

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Emitir Parecer Prévio, dirigido à Câmara Municipal
de São Roque do Canaã, recomendando-se a aprovação
com ressalvas das contas do Sr. Marcos Geraldo Guerra, relativos ao exercício de 2016, nos termos do inciso
II, do artigo 132, do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas e do inciso II, do artigo 80, da Lei Complementar
621/2012.
1.2. Determinar ao atual gestor que adote as providências necessárias à instituição do Fundo Municipal de
Saúde como Unidade Gestora, bem como a observância do parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar
101/2000, para efeitos de controle e evidenciação das
fontes de recursos;
1.3. Dar ciência aos interessados;
1.4. Após os trâmites regimentais, arquivem-se os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 01/08/2018 - 25ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
PARECER PRÉVIO TC-071/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do Município de Alfredo Chaves, referente ao exercício de 2016,
cuja responsabilidade pela gestão orçamentária, patrimonial, ﬁnanceira e ﬁscal coube ao Sr. Roberto Fortunato Fiorin.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RT
01000/2017 (evento 66) em que foi identiﬁcado indício
de irregularidade, posteriormente reproduzido na Instrução Técnica Inicial ITI 1465/2017 (evento 67), nos termos da qual foi prolatada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 02076/2017, (evento 69), promovendo-se
a citação do responsável para apresentação de justiﬁcativas e documentos no prazo de 30 dias. Devidamente
citado, o responsável, apresentou suas justiﬁcativas sob
o número 00655/2018 (evento 73) neste Tribunal, em
atendimento a Decisão Monocrática 02076/2017.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Após análise técnica, seguiu a Instrução Técnica Conclusiva 2331/2018 que elaborou a seguinte proposta de encaminhamento:

Exercício: 2016

CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

UG: PMAC - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, exercício de 2016,
formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e
alterações posteriores.

Processo: 05097/2017-5

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: ROBERTO FORTUNATO FIORIN
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – JURISDICIONADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO – RECOMENDAR – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO:
www.tce.es.gov.br

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à
Câmara Municipal de Alfredo Chaves, recomendando-se
a APROVAÇÃO COM RESSALVA da prestação de contas
anual do Senhor ROBERTO FORTUNATO FIORIN, Prefeito Municipal durante o exercício de 2016, conforme disSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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põem o inciso II, art. 132, do Regimento Interno e o inciso II, art. 80, da Lei Complementar 621/2012.

põem o inciso II, art. 132, do Regimento Interno e o inciso II, art. 80, da Lei Complementar 621/2012.

Opina-se também por DETERMINAR ao prefeito que observe o parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000 e adote práticas de controle e evidenciação das fontes de recursos.

Opina-se também por DETERMINAR ao prefeito que observe o parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000 e adote práticas de controle e evidenciação das fontes de recursos.

Registre-se, por oportuno, que o gestor requereu o direito à sustentação oral quando do julgamento das suas contas.

Registre-se, por oportuno, que o gestor requereu o direito à sustentação oral quando do julgamento das suas contas.

O parecer ministerial 03182/2018, elaborado pelo Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, pugnou:

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

O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas, no exercício de suas atribuições institucionais, anui aos argumentos fáticos e
jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva –
ITC 2331/2018, cuja conclusão encontra-se transcrita
adiante, sugerindo a emissão de Parecer Prévio pela
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do senhor Roberto Fortunato Fiorin, exercício 2016, período em que
foi Prefeito da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, exercício de 2016,
formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e
alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à
Câmara Municipal de Alfredo Chaves, recomendando-se
a APROVAÇÃO COM RESSALVA da prestação de contas
anual do Senhor ROBERTO FORTUNATO FIORIN, Prefeito Municipal durante o exercício de 2016, conforme dis-

Após, vieram os autos conclusos para o gabinete.
FUNDAMENTAÇÂO
No âmbito deste processo de Prestação de Contas Anual - Governo, inicialmente foi elencado somente uma suposta irregularidade pela área técnica deste Tribunal de
Contas, conforme se pode extrair da ITI 1465/2017, qual
seja: Ausência de Controle das Fontes de Recursos Evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro Encaminhadas no Anexo ao Balanço Patrimonial
Consolidado (item 6.1.1 do RT 1000/2017).
De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC
2331/2018, após apresentadas as respectivas razões
de justiﬁcativa pelo gestor, cotejando a suposta irregularidade inicialmente assinalada pela área técnica desta
Corte de Contas, concluiu-se pelo afastamento da irregularidade, porém passível de ressalva e determinação.
Pois bem, quanto a este item, a equipe técnica afasta a
irregularidade, porém opina para que seja emitido parewww.tce.es.gov.br

cer prévio dirigido à Câmara Municipal de Alfredo Chaves, recomendando a Aprovação com Ressalva da prestação de contas anual do Senhor Roberto Fortunato Fiorin, passo a tecer algumas considerações:
Em seu parecer a própria área técnica relata que o gestor logrou êxito em suas justiﬁcativas, vejamos:
[...]
De acordo com o RT 1000/2017, veriﬁcou-se déﬁcit ﬁnanceiro em diversas fontes de recursos, resultado do
confronto entre ativo e passivo ﬁnanceiros. Além disso, o
resultado demonstrado no RT é incompatível com o apurado por este TCEES, por meio do Anexo 5 da RGF, tabela
22 do RT 1000/2017, especialmente quanto aos recursos
de royalties do petróleo, da educação e da saúde.
Em sua defesa, o gestor alegou que o Anexo ao Balanço
Patrimonial e o Anexo 5 do RGF não devem apresentar
resultados exatamente iguais, pelo fato de que as contas
do Anexo 5 do RGF carregam o resultado das despesas
empenhadas e não liquidadas.
Aduziu o gestor, ainda, que mesmo havendo divergência nos saldos e o Anexo ao Balanço Patrimonial evidenciar saldos negativos, a área técnica deste Tribunal evidenciou, quando da apuração do artigo 42, que não havia insuﬁciência de caixa que pudesse macular as contas
do defendente.
Informou, por ﬁm, que não foi possível efetuar lançamentos de ajustes no Anexo ao Balanço Patrimonial do
exercício ﬁnanceiro de 2016, sendo que nas contas do
exercício de 2017 os procedimentos de acerto dos saldos foram adotados.
Pois bem.
Inicialmente, concordamos com o fato de que o Anexo 5
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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(RGFRAP) não deveria indicar uma disponibilidade, por
fonte de recursos, em valor exatamente igual ao Anexo
ao Balanço Patrimonial (Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit ﬁnanceiro do exercício), pelas razoes expostas pelo
gestor. (negrito e grifo nosso)
De qualquer forma, o Anexo ao Balanço Patrimonial
apresentado em sede de prestação de contas anual pelo
município de Alfredo Chaves evidenciava fontes deﬁcitárias, de modo incompatível com o apurado pelo TCEES.
Portanto, mesmo que o conceito de resultado ﬁnanceiro diverge do de disponibilidade líquida de caixa, foi possível veriﬁcar incoerência entre as informações contidas
nos demonstrativos contábeis.
Quanto a esta divergência, as alegações do gestor nos
pareceram razoáveis, especiﬁcamente quando se analisa os levantamentos acerca do cálculo da disponibilidade de caixa para efeitos do artigo 42 da LRF. (negrito e
grifo nosso)
Se na apuração destas disponibilidades não se veriﬁcou
irregularidades, nos seria razoável apenar o gestor por
um erro na evidenciação das fontes constantes do Balanço Patrimonial.
Entretanto, o que se está tratando neste item, é a ausência de controle das Fontes de Recursos, resultando em
evidenciação não ﬁdedigna do resultado ﬁnanceiro por
fontes de recursos, pelo município, no anexo ao balanço
patrimonial. Ressalte-se que o superávit ﬁnanceiro é fonte de abertura de créditos adicionais em exercício posterior, observada a fonte de recursos, nos termos das Leis
4320/64 e 101/00.
Observando-se o Balanço Patrimonial do exercício ﬁnanceiro de 2017, colacionado aos autos pelo defendente,

constatou-se que aparentemente não se reproduziu os
saldos negativos do balanço anterior. (negrito e grifo
nosso)
Assim e, considerando a ausência de danos potenciais a
boa gestão ﬁscal, vimos aceitar as alegações de defesa,
fato este que nos conduz a opinar pelo afastamento do
indicativo de irregularidade apontado no item 6.1.1 do
RT 1000/2017, porém passível de ressalva e determinação. (negrito e grifo nosso)
Desta forma, entendo que não há o que se falar em
Aprovação com Ressalvas uma vez que a suposta irregularidade foi afastada pela área técnica deste tribunal como podemos observar acima.
Quanto aos tópicos referentes a Gestão Fiscal (que abordou as despesas com pessoal; dívida pública consolidada; operação de créditos e concessão de garantias; obrigações contraídas pelo titular do poder no último ano
de seu mandato; aumento de despesa com pessoal pelo titular do poder nos últimos 180 dias de seu mandato;
renúncia de receita), a Gestão da Saúde e da Educação
(que abordou a aplicação de recursos na manutenção e
desenvolvimento do ensino e na remuneração do magistério; aplicação de recursos em ações e serviços públicos
de saúde), e a Transferência de Recursos ao Poder Legislativo foram abordados pela ITC 2331/2018 que aponta a observância dos regramentos legais que balizam cada tema, o que foi encampado pelo Ministério Público
de Contas.
Razão pelo qual, deva ser emitido parecer prévio dirigido ao Legislativo Municipal de Alfredo Chaves, recomendando a Aprovação das contas anual do Senhor Roberto
Fortunato Fiorin, Prefeito Municipal.
www.tce.es.gov.br

Ante todo o exposto, acolho parcialmente o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas e, divergindo apenas da ressalva e determinação, por
veriﬁcar que a área técnica afasta a irregularidade, razão pelo qual não há de se falar em ressalva, e quanto
a determinação, entendo como suﬁciente que seja emitido recomendação, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO das contas do senhor do Sr.
Roberto Fortunato Fiorin, relativas ao exercício de 2016,
do município de Alfredo Chaves, nos termos do inciso I,
do artigo 80, da Lei Complementar 621/2012.
1.2. Recomendar ao atual prefeito que observe o parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000 e adote práticas de
controle e evidenciação das fontes de recursos.
1.3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 01/08/2018 - 25ª 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.
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018

211

ATOS DA 2a CÂMARA

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃOS
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- 878/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03565/2015-9
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: IPREVMIMOSO - Instituto de Previdência Dos Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: ANGELO CERGIO RODRIGUES REIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR (EXERCÍCIO DE 2014). IRREGULAR. MULTA. DAR CIÊNCIA. ARQUIVAR.
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI.
RELATÓRIO.
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul relativa ao exercício de 2014,
sob a responsabilidade do Senhor Angelo Cergio Rodrigues Reis – Presidente do IPREVMIMOSO.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte foram
analisadas pela Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal – SecexPrevidência, que expediu o Relawww.tce.es.gov.br

tório Técnico 0505/2016-4, ﬂs. 34/47, evidenciando procedimentos irregulares e opinando pela convocação do
responsável para apresentação de justiﬁcativas quanto
aos achados detectados, como segue:
Tabela 1
Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 1137/2016-5, ﬂs.
75/76, propiciaram a citação do Sr. Angelo Cergio Rodrigues Reis para apresentação de documentos e justiﬁcativas, determinada pela Decisão Monocrática nº
1719/2016-3 às folhas 78/79.
Regularmente citado, a responsável exercitou seu direito
de defesa apresentando tempestivamente justiﬁcativas
e documentos comprobatórios às folhas 84/92.
Dado seguimento ao tramite processual, expediu a SecexPrevidência a Instrução Técnica Conclusiva 4158/2017-1,
ﬂs. 95/102, opinando pelo afastamento da irregularidade do subitem 2.3 (subitem 3.5.1.2 do RT 0505/2016)
e pela manutenção do subitem 2.1 (subitem 3.3.2.1 do
RT 0505/2016) e do subitem 2.2 (subitem 3.3.3.1 do RT
0505/2016), em razão dos esclarecimentos e documentos apresentados não terem sido suﬁcientes para pôr ﬁm
às irregularidades abaixo relacionadas:
Subitem 2.1 - PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE (subitem 3.3.2.1
do RT 0505/2016) - Base legal: art. 85, 100 e 101 da Lei
Federal nº. 4.320/64; Lei Federal n. 9.717/1998, art. 1º,
inciso I; Portaria MPS 403/2008, art. 17.
Subitem 2.2 - PROPOR PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO
DÉFICIT ATUARIAL PARA O PERÍODO DE 2014 A 2048,
COM ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE ATÉ 47,11% SEM DEMONSTRAR A SUA COMPATIBILIDADE COM A CAPACISegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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DADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO E
COM OS LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL ESTABELECIDO NA LRF, PARA O PERÍODO COMPREENDIDO (subitem 3.3.3.1 do RT 0505/2016) - Base Legal: art. 40,
caput da Constituição Federal, art. 1º da Lei Federal nº.
9.717/98 e art. 1º, §1º, 19, inciso III e 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 19, § 2º da Portaria MPS nº.
403/2008.
Prosseguindo, frente ao descumprimento de normas legais e regulamentares que regem a análise de contas por
este Tribunal, e por considerar que as irregularidades remanescentes são de natureza grave, sugere a Secretaria
de Controle Externo de Previdência e Pessoal, quanto ao
aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso III,
alínea “d”, da Lei Complementar nº 621/2012 julgar IRREGULARES as contas em apreço.
Nos termos regimentais, foram os presentes autos remetidos ao douto Ministério Público de Contas, que por
meio do Parecer 791/2018, ﬂs. 106/112, da lavra do Procurador Luciano Vieira, se manifestou anuindo aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva nº 0505/2016.
2. FUNDAMENTAÇÃO.
Preambularmente, certiﬁca a área técnica por meio da
Manifestação Técnica 242/2016, ﬂs. 52/53 , que a prestação de contas do exercício 2014 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul, sob a responsabilidade do Sr. Angelo Cergio
Rodrigues Reis, demonstra conformidade documental e
tempestividade na apresentação; não obstante, em razão da ausência ou inconsistência de alguns documentos, houve encaminhamento posterior de documentos
complementares em 22/09/2015. Por ﬁm, encontra-se

apta para instrução técnica na forma regimental.
Da análise dos autos, veriﬁco que não se pronunciou
conclusivamente a área técnica, nem o Ministério Público de Contas, acerca do achado de auditoria registrado
no subitem 3.6.1 do Relatório Técnico 0505/2016, que
assinala o descumprimento dos artigos 85, 89 e 105 da
Lei nº 4.320/1964, tendo em vista a “existência de parcelamentos registrados junto ao Ministério da Previdência Social (MPS) que não constam dos registros contábeis enviados pelo IPREVMIMOSO”, razão pela qual dou
por prejudicado o exame da matéria em questão, prosseguindo-se na análise do feito quanto aos demais itens.

CIDO NA LRF, PARA O PERÍODO COMPREENDIDO (subitem 3.3.3.1 do RT 0505/2016) - Base Legal: art. 40,
caput da Constituição Federal, art. 1º da Lei Federal nº.
9.717/98 e art. 1º, §1º, 19, inciso III e 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 19, § 2º da Portaria MPS nº.
403/2008.
Desde logo, manifesto minha concordância com os pareceres prévios transcritos nos relatórios técnicos precedentes e no parecer ministerial, e tenho por oportuno assinalar o minudente exame trazido pelo Ministério
Público de Contas acerca do grau de reprovabilidade da
conduta do gestor, como segue.

Segue-se que, ante a circunstanciada análise proferida
pela área técnica no que tange aos demais achados de
auditoria apontados no Relatório Técnico 0505/2016,
tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis
que as inconsistências apuradas não foram totalmente
esclarecidas mesmo tendo sido oportunizado ao responsável o exercício do contraditório e a plenitude de defesa, remanescendo as seguintes irregularidades arroladas
no Relatório Técnico 0505/2016 e ratiﬁcadas na Instrução Técnica Conclusiva 4158/2017:

Analisando os autos, vislumbro que recomendam os técnicos desta Corte e o Ministério Público de Contas considerar “irregular” a presente Prestação de Contas, por
entenderem que restaram evidenciadas impropriedades
de natureza “grave”, constantes dos itens retro mencionados.

Subitem 2.1 - PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE (subitem 3.3.2.1
do RT 0505/2016) - Base legal: art. 85, 100 e 101 da Lei
Federal nº. 4.320/64; Lei Federal n. 9.717/1998, art. 1º,
inciso I; Portaria MPS 403/2008, art. 17.

A irregularidade relacionada à “provisão matemática
previdenciária contabilizada indevidamente” mencionada no subitem 3.3.2.1 do Relatório Técnico 0505/2016,
indicam distorções nos resultados orçamentário, ﬁnanceiro e patrimonial do Instituto, impossibilitando o conhecimento de sua real situação atuarial, consubstanciando grave inﬂação às normas gerais de contabilidade
e aos princípios contábeis apregoados na Lei 4.320/1964.

Subitem 2.2 - PROPOR PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO
DÉFICIT ATUARIAL PARA O PERÍODO DE 2014 A 2048,
COM ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE ATÉ 47,11% SEM DEMONSTRAR A SUA COMPATIBILIDADE COM A CAPACIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO E
COM OS LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL ESTABELEwww.tce.es.gov.br

A seu turno, salientou o Ministério Público de Contas a
gravidade das “irregularidades” apuradas na prestação
de contas em análise, em síntese, ao considerar que:

Reportou-se, ainda, à posição do Tribunal de Contas de
Minas Gerais (processo nº 873469), entendimento deste Tribunal (processos TC 3137/2014 e TC 3356/2015) e
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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do Tribunal de Contas de Mato Grosso (Resolução Normativa nº 17/2010) pela irregularidade das contas por
reconhecerem que a inconsistência no registro contábil da provisão matemática previdenciária constitui falha
grave, resultando na responsabilização do ordenador de
despesas, imputando-lhe multa.
No tocante à irregularidade tratada no subitem 3.3.3.1
do Relatório Técnico 0505/2016 (propor plano de amortização do déﬁcit atuarial para o período de 2014 a 2048,
com alíquota suplementar de até 47,11% sem demonstrar a sua compatibilidade com a capacidade ﬁnanceira
e orçamentária do município e com os limites de gastos
com pessoal estabelecido na LRF, para o período compreendido), assevera o Ministério Público de Contas não
haver comprovação de que o município comporte os valores propostos pelo plano de amortização, eis que as
alíquotas não estão embasadas em critérios razoáveis,
o que acarreta comprometimento da gestão e da receita municipal.
Sedimenta que as irregularidades que maculam a prestação de contas consubstanciam grave infração à norma
legal ou regulamentar de natureza contábil, ﬁnanceira,
orçamentária, operacional ou patrimonial, transcrevendo Acórdão nº 1280/2017 (processo TC 3356/2015) proferido pela Segunda Câmara desse Tribunal de Contas
julgando irregular as contas anuais e impondo multa ao
gestor, por vislumbrar, tal como no caso em exame, grave violação às normas.
Acentua, demais disso, que o Tribunal Superior Eleitoral
tem ﬁrme jurisprudência no sentido de que o descumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal importa irregularidade insanável, e que se revela no item 3.3.3.1 do
RT 0505/2016-4 tal ofensa.

Feitas essas considerações, entendo que os argumentos
apresentados pelo Ministério Público de Contas põe em
evidencia o elevado grau de reprovabilidade da conduta do gestor, demonstrando que os indicativos de irregularidade constatados não consubstanciam simples falta
de natureza formal; e sim grave infração a normas legais
e regulamentares de natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária e patrimonial, maculando a prestação de contas em análise, em consonância com o art. 84, inciso III,
alínea “d” da Lei Complementar 621/2012, cabendo imputação de multa pecuniária ao responsável.
3. CONCLUSÃO.
E, tendo em conta que tem o administrador público o dever de observar o disposto nas regras legais, perﬁlho do
mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
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. Acompanhando integralmente o parecer ministerial
e o entendimento da área técnica, JULGAR IRREGULAR a
presente Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Mimoso
do Sul sob a responsabilidade do Sr. Angelo Cergio Rowww.tce.es.gov.br

drigues Reis, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2014,
no que tange ao aspecto técnico-contábil, nos termos
do art. 84, inciso III, alíneas “d” da Lei Complementar nº
621/2012, tendo em vista o reconhecimento de irregularidades que remanescem na instrução Técnica Conclusiva 4158/2017-1, descritas abaixo:
1.1.1. Subitem 2.1 - Provisão matemática previdenciária contabilizada indevidamente (subitem 3.3.2.1 do RT
0505/2016) - Base legal: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal
nº. 4.320/64; Lei Federal n. 9.717/1998, art. 1º, inciso I;
Portaria MPS 403/2008, art. 17.
1.1.2. Subitem 2.2 - Propor plano de amortização do déﬁcit atuarial para o período de 2014 a 2048, com alíquota suplementar de até 47,11% sem demonstrar a sua
compatibilidade com a capacidade ﬁnanceira e orçamentária do município e com os limites de gastos com
pessoal estabelecido na LRF, para o período compreendido (subitem 3.3.3.1 do RT 0505/2016) - Base Legal: art.
40, caput da Constituição Federal, art. 1º da Lei Federal
nº. 9.717/98 e art. 1º, §1º, 19, inciso III e 69 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, e art. 19, § 2º da Portaria MPS
nº. 403/2008.
1.2. APLICAR MULTA pecuniária no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) ao responsável, Sr. Angelo Cergio Rodrigues Reis, com amparo no art. 87, inciso IV c/c art. 135,
incisos I e II da Lei Complementar nº 621/2012, considerando que incorreu o gestor em irregularidades de natureza grave.
1.3. DAR CIÊNCIA ao interessado e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/07/2018 - 23ª Sessão Ordinária da
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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pandida Sul, UG-1671 – Consórcio Público da Região Expandida Sul

Item 3.6 – Ausência de Divulgação de acesso ao público
dos documentos e demonstrativos.

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

Relator: Domingos Augusto Taufner

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONSÓRCIO PÚBLICO
REGIÃO EXPANDIDA SUL – EXERCÍCIO DE 2014 – REGULAR COM RESSALVAS – CIÊNCIA – ARQUIVAR.

Ato contínuo, foi elaborada Instrução Técnica Inicial – ITI
580/2016, ﬂs. 31/32, sugerindo a citação do responsável, Sr. Roberto Fortunato Fiorin, para que apresentasse
suas justiﬁcativas acerca dos itens apontados acima. No
mesmo sentido, decidiu este Conselheiro mediante Decisão Monocrática 941/2016, ﬂs. 34/35.

2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:

5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 974/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03862/2015-3
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UGs: CIM EXPANDIDA SUL - Consórcio Público Região Ex-

Responsável: ROBERTO FORTUNATO FIORIN

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
1. RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de Ordenador, do Consórcio Público Região Expandida Sul, referentes ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do
Sr. Roberto Fortunato Fiorin.
A Secex Contas – Secretaria de Controle Externo de Contas elaborou Relatório Técnico – RT 219/2016, ﬂs. 11/30,
apontando indícios de irregularidades acerca dos seguintes fatos:
Item 3.1 – Ausência de recolhimento de valores consignados de terceiros;
Item 3.4 – Não conformidade entre inventários e contabilidade, quanto aos saldos de bens móveis e imóveis;
Item 3.5.4.1 – Descumprimento do Contrato de Rateio;
Item 3.5.4.1 – Não conformidade entre os valores pagos
pelos entes consorciados e os valores registrados e os valores registrados como recebidos pelo consórcio público;
Item 3.5.5.1 – Classiﬁcação da despesa orçamentária do
consórcio público incompatível com a dos entes consorciados;
Item 3.5.5.2 – Demonstrativo em desacordo com a IN
TCEES 28/13;
www.tce.es.gov.br

Após análise das justiﬁcativas apresentadas às ﬂs. 41/50,
a Secex Contas elaborou Instrução Técnica Conclusiva –
ITC 3862/2015, ﬂs. 203/223, opinando para que este Tribunal julgue regulares com ressalvas as contas do Sr. Roberto Fortunato Fiorin.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
este manifestou-se mediante Parecer 4126/2017 de lavra do Exmo. Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, ﬂs. 227/235, divergindo da área técnica, opinando
para que esta Corte de Contas julgue irregular a presente prestação de contas, em face da gravidade das irregularidades perpetradas.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, reﬂetido nos resultados da gestão orçamentária, ﬁnanceira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestaSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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das, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
O corpo técnico deste Tribunal apontou a presença de
indícios de irregularidade na presente Prestação de Contas, os quais passo a analisar.
Ausência de recolhimento de valores consignados de
terceiros (Item 3.1 do RTC 219/2016))
O Relatório Técnico apontou que dos R$ 445.834,68 do
passivo ﬁnanceiro apenas R$ 99.696,06 é relativo a restos a pagar. O restante é se refere a consignações retidas
e não repassadas a quem de direito, sendo R$ 22.064.87
concernente a IRRF- Pessoa Jurídica, R$ 162.903,53 de
IRRF, R$ 38.406,48 de ISS e R$ 121.222,02 relativo a PIS/
conﬁns e CSLL.
O responsável em suas justiﬁcativas, aﬁrma que os valores retidos indicados pela área técnica foram sim devidamente recolhidos, e apresenta ainda documentos para
comprovar suas alegações.
Em análise aos documentos, estes referem-se a comprovantes de pagamentos bancários e razão do plano de
contas, e veriﬁcou-se que ratiﬁcam as alegações do responsável pois comprovam a quitação dos referidos valores devidos, motivo pelo qual, acompanhando o posicionamento técnico, afasto a presente irregularidade.
No entanto, cabe ressaltar que houve o pagamento em
atraso de obrigações tributárias referentes a Pis, Conﬁns
e CSLL, com vencimento no dia 15/01/2015 e pagas no
dia 08/09/2016, o que resultou no pagamento de multa

e juros de mora no valor de R$ 17.560,37.

vos inventários.

Desta foram, a Área Técnica opinou para que seja expedido determinação ao atual gestor para que adote as medidas administrativas necessárias para a caraterização e
elisão do dano, conforme preceitua o art. 2º. Da Instrução Normativa TC 32/2014.

Veriﬁcou-se ainda que tais registros não possuem lastro
em inventários, pois na presente Prestação de Contas,
consta apenas relação de bens adquiridos no exercício
quanto aos bens móveis, e quanto aos imóveis, apenas
escritura pública de bens recebidos em doação.

O Ministério Público de Contas, divergindo do posicionamento técnico, opina pela manutenção da presente irregularidade, nos termos do artigo 162 do Regimento Interno desta Corte e do artigo 84, II da Lei Complementar
621/2012, que determinam que as contas poderão ser
julgadas regulares com ressalvas apenas em casos de faltas de natureza formal ou que não representem dano injustiﬁcado ao erário.

Em sede de justiﬁcativa, o responsável aﬁrma que as
aquisições de bens patrimoniais no exercício, somam o
valor de R$ 18.393,88, no entanto, por equívoco, houve
o registro em duplicidade de tal valor, o que será corrigido na movimentação do exercício de 2016. Aﬁrma ainda
que o saldo correto de bens móveis é de R$ 63.882,86.

Assim, pugna para que a presente prestação de contas
seja julgada irregular, ante a caracterização do dano ao
erário em decorrência do pagamento de multa e juros
de mora.
No entanto, o pagamento de juros de multa e juros de
mora relativos ao PIS, Coﬁns e CSLL não foi objeto de citação nestes autos, sobre os quais o gestor não teve a
oportunidade de se defender, assim entendo como pertinente, acompanhar o entendimento técnico para que
o atual gestor adote as medidas administrativas necessárias para a caracterização ou elisão do dano causado,
nos temos do artigo 2° da Instrução Normativa 32/2014,.

Após análise dos documentos apresentados pela defesa, veriﬁcou-se que os mesmos comprovam as alegações feitas pelo responsável, pois ao consultar o Balanço
Patrimonial de 2013, o saldo de bens móveis era de R$
45.488,98, e ao somar as aquisições do exercício de 2014
(R$ 18.393,88), chegou-se ao saldo de R$ 63.882,86, valor a ser evidenciado no Balanço Patrimonial de 2014.
No entanto, em razão dos registros em duplicidade realizados, o Balanço Patrimonial de 2014 evidenciou
um saldo superior em R$ 18.393,88, resultando em R$
82.276,74.

2.2 Não conformidade entre inventários e contabilidade, quanto aos saldos de bens móveis e imóveis. (Item
3.4 do RT)

Ainda, o responsável não apresentou documentos a ﬁm
de comprovar a realização dos ajustes necessários a serem feitos no exercício de 2016, para corrigir o saldo da
conta de bens móveis. Quanto aos bens imóveis, o defendente não traz alegações ou documentações suﬁcientes a ﬁm de esclarecer a divergência apontada.

A presente irregularidade indica divergência constatada
entre os registros constantes no Balanço Patrimonial de
bens móveis e imóveis e o consignado em seus respecti-

Com relação à ausência dos inventários de bens móveis
ou imóveis, cabe ressaltar que esta Corte concedeu prazo para adequações de procedimentos contábeis patri-

www.tce.es.gov.br
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moniais, e durante este período, através da Resolução TC
221/2010, desobrigou os responsáveis ao envio do relatório de inventário dos bens móveis e imóveis e de almoxarifado.
No entanto, a referida Resolução foi alterada pela Resolução TC 258/2013 que revogou o dispositivo que desobrigava o jurisdicionado ao envio dos inventários.
Ante ao exposto, e considerando ainda não ter sido apresentada pelo gestor qualquer alegação quanto ao não
envio dos referidos inventários, entendo por manter a
presente irregularidade, devendo ser objeto de ressalva e determinação.
2.3 Descumprimento do contrato de rateio ( Item
3.5.3.1 do RTC 219/2016)
Foi observado que os valores empenhados e liquidados
relativos ao CIM Expandida Sul não correspondem ao
contrato de rateio.
O responsável em sua defesa, alega que o contrato de rateio é um dos instrumentos de planejamento da ação governamental e ﬁnanceira de cada ente consorciado, que
busca demonstrar a intenção de cada município ao contratar serviços de saúde com o CIM Expandida Sul.
Ainda, aﬁrma que embora não expresso no referido contrato, a realização das despesas objeto do mesmo, não
está condicionada ao valor total contratado. Assim, o
município tem a possibilidade de contratar despesas de
acordo com sua demanda.
Cabe corroborar com as alegações do responsável, aﬁrmando que o contrato de rateio é apenas um instrumento de planejamento, e veriﬁcou-se que os recursos repassados foram suﬁcientes para cobrir as despesas contratadas e efetivadas no exercício.

Ante ao exposto, entendo por afastar o presente indicativo de irregularidade.
2.4 Não conformidade entre os valores pagos pelos entes consorciados e os valores registrados como recebidos pelo
consórcio público ( Item 3.5.4.1 – RTC 219/2016)
Foram constatadas divergências entre valores arrecadados pelo CIM Expandida Sul e os valores pagos pelos entes consorciados.
O responsável juntamente às suas alegações, apresentou documentos a ﬁm de comprovar que o setor contábil ao detalhar os repasses ﬁnanceiros efetuados pelos entes consorciados, lançou equivocadamente algumas receitas em nome
de outros municípios, e outras que referiam-se ao exercício de 2013, foram lançadas como sendo de 2014.
Analisando a tabela apresentada pelo defendente, veriﬁcou-se que a divergência apontada pela área técnica, efetivamente deixou de existir, e os valores arrecadados foram suﬁcientes para pagar os compromissos ﬁnanceiros do ente
consorciado, conforme segue:
Consorciado
Receita arrecadada
Despesa paga - Ente
Diferença
Anchieta
R$ 4.165.667,90
R$ 4.165.667,90
R$ 0,00
Alfredo Chaves
R$ 943.593,78
R$ 943.593,78
R$ 0,00
Piúma
R$ 1.459.300,00
R$ 1.459.300,00
R$ 0,00
Itapemirim
R$ 2.708.333,34
R$ 2.708.333,34
R$ 0,00
Rio Novo do Sul
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
R$ 0,00
Guarapari
R$ 1.469.282,96
R$ 1.469.282,96
R$ 0,00
Total
R$ 10.766.177,98
R$ 10.766.177,98
R$ 0,00
Dessa forma, considerando que foram saneadas as divergências, acolhendo o posicionamento técnico, afasto o presente indicativo de irregularidade.
2.5 Classiﬁcação da despesa orçamentária do consórcio público incompatível com a dos entes consorciados (Item
3.5.5.1 do RTC 219/2016)
Constatou-se que o CIM Expandida Sul não observou a mesma classiﬁcação da despesa utilizada pelos entes consorciados, pois não constam as classiﬁcações 10.301 e 10.302 executadas por todos os entes (Saúde, atenção básica e assistência Hospitalar e ambulatorial), e não constam as fontes de recursos 1203 (SUS) e 1604 (Royalty do petróleo), previstas em Itapemirim e Piúma.
O responsável em suas justiﬁcativas, aﬁrma que o CIM não determina onde a receita será arrecadada e gasta, e que apenas os municípios consorciados têm acesso à essa informação.
Ainda, alega que o Consórcio, ao receber os recursos provenientes de transferências dos entes consorciados, não recebe relatório ou informação de que as Administrações Diretas promoveram registro contábil classiﬁcando a transferência
como sendo de Capital, e que os municípios limitam-se a repassar os recursos previstos nos contratos de rateio apenas
efetuando o débito em instituição ﬁnanceira oﬁcial.
www.tce.es.gov.br
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Ressalta-se que não é legalmente possível que o consórcio tenha execução de despesa com recursos públicos em
objeto diferente do que foi apreciado pelo Poder Legislativo, pois os recursos repassados pelos consorciados, têm
lastro em lei orçamentária aprovada pela Câmara Municipal de cada ente, que contém toda especiﬁcação da despesa pública.
Ainda, a Portaria Interministerial STN/SOF n° 163/2001 e
Portaria STN 72/2012, têm o objetivo de fazer com que o
consórcio não gaste os recursos recebidos com objeto diverso do que foi determinado.
No entanto, é possível que as dotações destinadas aos
consórcios sejam alteradas, pois as leis orçamentárias
podem sofrer alterações. Nessa hipótese, o contrato de
rateio ajustado, deverá acompanhar as alterações feitas,
para que então o consórcio também promova as devidas
alterações.
Acompanhando o entendimento técnico e, considerando
que esta irregularidade foi apontada também no exercício de 2013, não tendo o consórcio adotado as medidas
necessárias para classiﬁcação correta das despesas, entendo por manter a irregularidade.
2.6 Demonstrativo em desacordo com a IN TCEES 28/13
(Item 3.5.5.2 do RTC 219/2016)
Veriﬁcou-se que o envio de demonstrativos integrantes
das prestações de contas dos consórcios públicos, está
em desconformidade com as exigências previstas na Instrução Normativa TCEES 28/2013.
Citado, o responsável encaminhou devidamente os referidos demonstrativos, que atendem ao exigido pela IN
28/2013, e por esse motivo, afasto a presente irregularidade.

2.7 Ausência de divulgação de acesso público dos documentos e demonstrativos (Item 3.6 do RTC 2019/2016)

tas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.

A Portaria STN 72/2012 em seus artigos 15 e 16, prevê a
publicação de documentos e demonstrativos a ﬁm de dar
transparência à atuação dos consórcios públicos.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

Em acesso ao sítio eletrônico http://www.cimexpandidasul.com.br, veriﬁcou-se que o CIM Expandida Sul não
publicou os documentos e demonstrativos previstos pela referida Portaria.

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

O responsável a ﬁm de justiﬁcar-se, alegou que desde o
início de 2014 vem buscando implantar o sítio eletrônico http://www.cimexpandidasul.com.br, e já foi possível
atender, em parte, ao disposto pela Portaria. No entanto, não foi possível implantar todos os requisitos necessários.

1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas Consórcio Público Região Expandida Sul, sob a responsabilidade do Sr. Roberto Fortunato Fiorin, relativas ao exercício de 2014, nos termos do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012;

Consultando o referido sítio eletrônico, pode-se veriﬁcar
que o consórcio ainda está longe de cumprir com os requisitos previstos na referida Portaria, pois ainda não se
encontram em seu portal, itens como: Gerencial; Contábil; Receitas; Orçamento e Pessoal.
Esta irregularidade também fora apontada no exercício
de 2013, e o consórcio ainda não adotou as medidas necessárias a ﬁm de atender o disposto nos artigos 15 e 16
da Portaria STN 72/2012.
Ante ao exposto, acompanhando o entendimento técnico, entendo por manter o indicativo de irregularidade.
Considerando que as inconsistências apontadas que restaram mantidas conﬁguram impropriedades de natureza
formal, e por conseguinte não maculam as contas, devem
ser objeto de ressalva e determinações.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e divergindo do Ministério Público de Conwww.tce.es.gov.br

1. ACÓRDÃO

1.2. DETERMINAR ao atual gestor do CIM Expandida Sul,
Luciano de Paiva Alves que:
1.2.1. Adote as medidas necessárias à responsabilização
e elisão do dano descrito no item 3.1 do RT 219/2016, nos
termos do artigo 2° da Instrução Normativa TC 32/2014;
1.2.2. Efetue a classiﬁcação da despesa orçamentária do
consórcio público compatível com a dos entes consorciados
1.2.3. Promova a adequação do consórcio público à Portaria STN 72/2012 no que tange à divulgação e acesso
público aos demonstrativos, bem como à classiﬁcação da
despesa e receita;
1.3. Dar ciência ao interessado;
1.4. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 01/08/2018 - 25ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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4. Especiﬁcação do quórum:

FNER:

sentou suas justiﬁcativas conforme ﬂs. 52-59.

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

RELATÓRIO

Em análise comparativa entre os apontamentos das possíveis irregularidades e os esclarecimentos apresentados,
a SecexContas elaborou a Instrução Técnica Conclusiva –
ITC nº 3034/2016, opinando pela irregularidade das contas com determinações, em razão da manutenção dos seguintes achados:

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 975/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04285/2015-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: CIM Itauninhas - Consórcio Público Vale do Itauninhas
Relator: Domingos Augusto Taufner

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual,
referente ao exercício de 2014, do Consórcio Público Vale do Itauninhas, sob a responsabilidade do Senhor Antônio Carlos Machado.
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal
em 14/04/2015, em desconformidade, portanto, com o
prazo regimental, consoante o caput do art. 139 do Regimento Interno desta Corte de Contas, aprovado pela Resolução TC 261/2013.
A SecexContas - Secretaria de Controle Externo de Contas confeccionou o Relatório Técnico Contábil – RTC nº
224/2016 (ﬂs. 26-44) que resultou no achado dos seguintes indícios de irregularidades:
Ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias retidas de servidores e terceiros;
Ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias patronais;
Descumprimento do Contrato de Rateio;
Não conformidade entre os valores pagos pelos entes
consorciados e os valores registrados como recebidos pelo consórcio.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – CONSÓRCIO PÚBLICO VALE DO ITAUNINHAS – EXERCÍCIO DE
2014 – IRREGULAR – MULTA – DETERMINAÇÕES – ARQUIVAR.

Após, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial 595/2016
que sugeriu pela citação do responsável pelos achados
encontrados no Relatório Técnico Contábil 224/2016. Em
atendimento a opinião da área técnica o Conselheiro Relator determinou a citação do gestor através da DECM
972/2016 para apresentar no prazo de 30 dias suas justiﬁcativas.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAU-

Devidamente citado o Sr. Antônio Carlos Machado apre-

Interessado: CONSORCIO PUBLICO VALE ITAUNINHAS
Responsável: ANTONIO CARLOS MACHADO

www.tce.es.gov.br

Descumprimento do Contrato de Rateio;
Não conformidade entre os valores pagos pelos entes
consorciados e os valores registrados como recebidos pelo consórcio.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas, este se manifestou de acordo com a Instrução Técnica Conclusiva 3034/2015, conforme Manifestação (ﬂs. 77), da lavra do Eminente Procurador de Contas
Luis Henrique Anastácio da Silva.
É o relatório. Passo à fundamentação.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre
as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação
dos atos de gestão dos ordenadores de despesas e administradores públicos em geral, reﬂetido nos resultados da
gestão orçamentária, ﬁnanceira, patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com
o consequente julgamento pela regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento
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de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
O corpo técnico deste Tribunal observou a presença de
indícios de inconsistências na Prestação de Contas sub
examine, os quais passo a analisar.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DE SERVIDORES E TERCEIROS
E DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS
(Itens 3.2.1 e 3.2.2 RTC 224/2016)
Ao proceder a análise dos documentos da presente prestação de contas, a equipe técnica constatou indícios de
falta de recolhimento nas contas que evidenciam os valores retidos dos servidores e terceiros a título de contribuições previdenciárias ao INSS, bem como na conta
que evidencia os valores referentes à contribuição patronal ao INSS.
O gestor esclarece que em 2014 realmente ﬁcaram em
abertos as guias mencionadas vez que o repasse do ente consorciado Município de Pinheiros –ES realizou somente no início de 2015. Mas ao efetivar o repasse, foram feitos todos os pagamentos em aberto de contribuições previdenciárias, tanto retida de servidores e terceiros, como patronal, anexando cópia dos pagamentos das
contribuições realizadas em 2015 referente ao saldo de
2014.
A área técnica veriﬁcou os documentos apresentados pelo gestor e entendeu que restou comprovado os pagamentos das contribuições realizadas em 2015 referentes
ao saldo de 2014, saneando as irregularidades apontadas
nos dois itens.
Diante dos documentos apresentados, acolho o opinamento da área técnica e entendo pelo saneamento des-

sas irregularidades.
Contudo, como bem ressaltado pela equipe técnica,
consta pagamento de juros e multa ao INSS, representando esses valores danos ao erário.
Tenho defendido que existem quatro situações que poderiam afastar a responsabilidade do gestor pela irregularidade de atraso de pagamento de tributos e demais
obrigações, que são as seguintes: quando um órgão desconcentrado ou uma entidade descentralizada dependente não recebe os recursos ﬁnanceiros necessários de
quem tinha a obrigação de repassar; quando há uma dúvida clara sobre a obrigatoriedade ou não do pagamento de determinada obrigação; quando houver uma queda brusca e signiﬁcativa de arrecadação causado por motivo alheio à administração; um caso fortuito ou de força maior que possa acarretar inadiável e signiﬁcativo aumento de despesa.
No caso em tela ocorreu a primeira dessas hipóteses, todavia, há peculiaridades no presente processo que devem ser analisadas com mais profundidade para decidir
pela responsabilização ou não do gestor e não há, nesse
momento, todos elementos necessários para tal análise.
Desta feita, acolho a sugestão da área técnica e determino que o atual gestor ou quem venha a lhe suceder na
gestão, adote as medidas administrativas necessárias para a caracterização ou elisão de dano em virtude do pagamento de multas e juros decorrentes do pagamento em
atraso de obrigações previdenciárias, nos termos do art.
2º da IN TCEES 32/14, a ﬁm de apurar a responsabilidade
e obter o ressarcimento.
DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE RATEIO
A área técnica veriﬁcou que os valores repassados ao CIM
www.tce.es.gov.br

Itauninhas/ES não corresponderam aos valores constantes no contrato de rateio, ﬁcando aquém, quanto ao município de Pinheiros, conforme exposto na Tabela 5, RTC
224/2016.
O responsável apresenta suas justiﬁcativas, alegando que
não havia anexado a prestação de contas o Aditivo do
Contrato de Rateio do Ente Consorciado Município de Pinheiros ES, feito quando o Consórcio expôs a necessidade de transferência dos elementos de despesa e solicitou
a alteração e neste ensejo, o ente requisitou por motivos
ﬁnanceiros a extensão do prazo dos repasses.
A área técnica entendeu que o Termo Aditivo ao Contrato
de Rateio nº 23/2014 encaminhado pelo gestor, realoca
os valores referente aos Elementos de Despesas, não alterando o valor inicial. Além disso, o referido termo aditivo prorrogou o prazo até 30/04/2015, o que não é permitido uma vez que o contrato de rateio tem a sua vigência
adstrita ao exercício, ou seja, 2014, assim, não haveria a
possibilidade de prorrogação, sugerindo que seja mantida esta irregularidade.
Assiste razão o corpo técnico. Como é cediço, nos termos
do art. 8º da Lei 11.107/2005, os consorciados somente
entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato de rateio. Entretanto, deve se atentar ao que dispõe
o parágrafo primeiro do referido dispositivo, concernente ao prazo de vigência do contrato de rateio, in verbis:
Art. 8o Os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato de rateio.
§ 1o O contrato de rateio será formalizado em cada exercício ﬁnanceiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o suportam, com exceção dos
contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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em plano plurianual ou a gestão associada de serviços
públicos custeados por tarifas ou outros preços públicos
Diante disso, não caberia sob o fundamento de que ocorreu a necessidade de transferência dos elementos de
despesa e ainda que o ente consorciado estaria passando
por diﬁculdade ﬁnanceiras, prorrogar a vigência do contrato de rateio fora dos parâmetros legais permitidos.
É importante registrar que em razão do referido termo
aditivo, ocorreu a postergação do prazo para repasse dos
valores consignados no contrato de rateio, ensejando
atraso no pagamento de despesas do consórcio, como no
caso das despesas previdenciárias, que inclusive foi objeto de análise em outro item desse voto. Tal fato evidencia
que a postergação fez com que a vigência do contrato de
rateio fosse além do prazo das dotações que a suportava.
Por ﬁm, destaco que o referido termo aditivo, além de
ocasionar desequilíbrio ao orçamento do consórcio e
desconsiderar as cláusulas que preveem penalidades para os atrasos nos repasses, não atende aos requisitos de
validade jurídica, especialmente por ter sido ﬁrmado de
forma “unilateral” (consórcio e ente representados pela
mesma pessoa), descumprindo a cláusula décima, parágrafo primeiro, inciso X, do Contrato de Consórcio Público, onde estabelece que é competência da Assembleia
Geral deliberar sobre a ﬁxação do valor e da forma de rateio, entre os entes consorciados.
Considerando que as justiﬁcativas apresentadas não são
suﬁcientes para sanear irregularidade, acompanho a
área técnica e entendo que este item deve ser mantido.
NÃO CONFORMIDADE ENTRE OS VALORES PAGOS PELOS
ENTES CONSORCIADOS E OS VALORES REGISTRADOS COMO RECEBIDOS PELO CONSÓRCIO.

Ao confrontar os valores arrecadados pelo CIM Itauninhas com os valores pagos pelos entes consorciados, a
equipe técnica constatou que havia divergências.
O gestor, em suas justiﬁcativas, não apresentou nada de
novo, relatando a mesma defesa de que houve falha em
não anexar o Aditivo do Contrato de Rateio do Ente Consorciado Município de Pinheiros e que foi requisitado a
extensão do prazo dos repasses. E encaminhou também
o Termo Aditivo ao contrato de Rateio nº 23/2014.
No entanto, a área técnica veriﬁcou que a divergência levantada neste item não tem relação com o achado anterior, entendendo que o gestor não demonstrou as justiﬁcativas referentes às divergências de valores arrecadados pelo CIM Itauninhas com os valores pagos pelos entes consorciados, mantendo a irregularidade.
De fato, não foi apresentado pelo gestor justiﬁcativas que
pudesse esclarecer a divergência apontada, mesmo com
apresentação de novo documento. Portanto, mantenho
o indicativo de irregularidade.
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, em:
1.1. Julgar IRREGULARES as contas do Consórcio Público
Vale do Itauninhas, sob a responsabilidade do Sr. Antônio
www.tce.es.gov.br

Carlos Machado, relativas ao exercício de 2014, nos termos do art. 84, inciso III da Lei Complementar 621/2012.
1.2. Aplicar MULTA de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Sr.
Antônio Carlos Machado, com fulcro no inciso IV, do art.
87 da LC 621/2012 e art. 389, I do RITCEES, a ser atualizada em conformidade com os artigos 135 §3º e 138 da
LC 621/2012.
1.3. Sejam encaminhadas ao atual gestor, as seguintes
DETERMINAÇÕES, que deverão ser objeto de monitoramento por esta Corte:
1.3.1. Que que sejam tomadas as providências, com a ﬁnalidade de realizar os ajustes contábeis e ﬁnanceiros necessários quanto aos repasses dos entes consorciados
em 2014e encaminhe, em futuras prestações de contas,
os contratos de rateios compatíveis com as demonstrações ﬁnanceiras, conforme disciplina o artigo 96 da Lei
Federal 4.320/1964
1.3.2. Que que tome as medidas administrativas necessárias, nos termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a ﬁm de
apurar a totalidade dos encargos ﬁnanceiros incidentes
sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em
atraso, bem como a responsabilidade e o ressarcimento
aos cofres do município, tendo em vista que tal despesa é
considerada ilegítima e contrária à ﬁnalidade pública, impondo-se a sua glosa, informando, ainda, a esta Corte de
Contas sobre o resultado obtido.
1.4. Dar ciência aos interessados;
1.5. Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 01/08/2018 - 25ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator).
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO – EXERCÍCIO 2016 –
REGULAR – CIÊNCIA – ARQUIVAR.

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

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas elaborou Relatório Técnico RT 1124/2017-6 corroborado pela Instrução Técnica Inicial ITI 1628/2017-8, sugerindo a citação dos responsáveis para apresentação de
justiﬁcativas e demais documentos que entendesse necessários, em razão das seguintes irregularidades apontadas:

ACÓRDÃO TC- 976/2018 – SEGUNDA CÂMARA

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual do CMBES – Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, referente ao
exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade do
Sr. Carlos Marcelo D’Isep Costa.

Item 3.2.1.1 Divergência entre registros contábeis e extratos bancários.
Fundamentação legal: artigo 85 c/c 83 e 89 da Lei Federal 4.320/64.
Responsável: Carlos Marcelo D’Isep Costa.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Item 3.2.2.1 Divergência entre valores apurados no inventário anual dos bens móveis e os saldos registrados
no balanço patrimonial.

Exercício: 2016

Fundamentação legal: artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64.

UG: CBMES - Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo

Responsável: Carlos Marcelo D’Isep Costa.

Processo: 06040/2017-7

Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: CARLOS MARCELO D ISEP COSTA

Em Decisão Monocrática 2075/2017-8, determinei a citação do responsável, para que apresentasse seus esclarecimentos no prazo improrrogável de 30 dias, o que foi
atendido pelo responsável tempestivamente.
www.tce.es.gov.br

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, por meio de Instrução Técnica Conclusiva
ITC 2359/2018-5, opinou pelo julgamento REGULAR das
contas apresentadas pelo Sr. Carlos Marcelo D’Isep Costa, na forma do artigo 84, inciso I, da Lei Complementar
nº 621/2012, com expedição de determinações ao atual gestor.
O Ministério Público de Contas, em Parecer 3038/20187, da lavra do Procurador Especial de Contas Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou o entendimento
técnico, reservando-se ainda ao direito de manifestar-se
oralmente em sessão.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre
as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação
dos atos de gestão dos ordenadores de despesas e administradores públicos em geral, reﬂetido nos resultados da
gestão orçamentária, ﬁnanceira, patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com
o consequente julgamento pela regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito
se encontra devidamente instruído, considerando o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em atendimento aos princípios constitucionais do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório.
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas em 31 de março de 2017, ou seja, tempestivamente, com fulcro no artigo 139 do Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela Resolução
TC 261/2013.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal nº 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
É cediço que a este Tribunal de Contas compete julgar
as contas dos administradores e dos demais responsáveis
por dinheiros, bens e valores públicos da Administração
direta e indireta do Estado e dos Municípios, incluídas as
fundações e as sociedades por eles instituídas ou mantidas, bem como as contas daqueles que derem causa a
perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário.
Passo então à detida análise das inconsistências apontadas pela Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas:
2.1 Divergência entre os registros contábeis e os extratos bancários (Relatório Técnico Contábil – RTC
01124/2017-6, item 3.2.1.1).
Base Legal: artigo 85 c/c 83 e 89 da Lei Federal 4.320/64.
A SecexContas assim veriﬁcou:
“A conta bancária nº 72.570-6 (Banco do Brasil) apresenta diferença entre o saldo constante no extrato e aquele
registrado na contabilidade, contudo não foram enviadas
justiﬁcativas para as divergências. ”
Em suas razões de justiﬁcativa, o responsável informou
que a regularização da Conta Poupança nº 72.570-6 foi

efetuada no mês de maio, conforme documentação apresentada em anexo à sua defesa.
Em sua análise, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE constatou não haver a diferença aventada pelo Relatório Técnico Contábil, haja vista que a conciliação bancária demonstrada pelo termo de
veriﬁcação das disponibilidades, em confronto com o registro contábil da conta corrente “001.3665.0000725706”
pertinente, tinha saldo zerado e estava conciliado, sendo
possível que tenha se tomado – por equívoco – como base, documento referente a outro exercício (2017) que está apenso à PCA 2016.
Nesse sentido, anuindo ao opinamento técnico, entendo
pela regularidade do presente item, haja vista terem sido
acostados aos autos documentos probatórios suﬁcientes
para esclarecer o presente apontamento.
2.2.1 Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens em móveis e os saldos registrados no
balanço patrimonial (Relatório Técnico Contábil – RTC
01124/2017-6, item 3.2.2.1).
Base Legal: artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64.
A SecexContas veriﬁcou, com base nas informações prestadas, que haviam divergências entre os inventários de
bens móveis e os montantes evidenciados nos demonstrativos contábeis.
Em sua defesa, o responsável asseverou que a inconsistência se deu em razão da liquidação dos bens ter ocorrido em dezembro de 2016 e a entrada no patrimônio ter
ocorrido em janeiro de 2017, totalizando uma diferença
de R$ 76.871,27 (setenta e seis mil, oitocentos e setenta
e um reais e vinte e sete centavos).
O NCE, em sua Instrução Técnica Conclusiva, veriﬁcou
www.tce.es.gov.br

que o inventário de bens móveis e o Balancete de Veriﬁcação do ano de 2017, contém saldos ajustados entre ambos de R$ 64.586.101,00 no encerramento daquele exercício.
Nessa senda, acompanho o posicionamento técnico pela regularidade do item em análise, por entender terem
sido acostados aos autos documentos probatórios suﬁcientes para esclarecer o presente apontamento.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos conﬁabilidade, ﬁdedignidade, veriﬁcabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 — Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]
4. São características do registro e da informação contábil
no setor público, devendo observância aos princípios e às
Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.
[...]
(c) Conﬁabilidade – o registro e a informação contábil devem reunir requisitos de verdade e de validade que possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar ﬁelmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]
(l) Veriﬁcabilidade – os registros contábeis realizados e as
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.

2ª Câmara.

BORGES:

4. Especiﬁcação do quórum:

RELATÓRIO

(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação patrimonial do setor público.

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

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual, pertencente à Superintendência Regional de Saúde
de Colatina – SRSC, referente ao exercício de 2016, sob
a responsabilidade da Sra. Luciane Regia Pinheiro Cardozo Vingi

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.

Relator

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1. ACÓRDÃO

ACÓRDÃO TC- 979/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Considerando que não houveram outras divergências detectadas, é possível aﬁrmar que os demonstrativos contábeis, bem como os dados que serviram de base para a
sua consecução, estão de acordo com os critérios descritos no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando 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

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a prestação de contas anual do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo - CBMES, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr.
Carlos Marcelo D’Isep Costa, nos termos do inciso I, do
artigo 84, da Lei Complementar 621/2012.
1.2. Dar ciência aos interessados;
1.3. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 01/08/2018 - 25ª Sessão Ordinária da

Processo: 06113/2017-2
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SRSC - Superintendência Regional de Saúde de Colatina
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA –
EXERCÍCIO 2016 – REGULARIDADE – DETERMINAÇÕES –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER

www.tce.es.gov.br

Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico 1036/2017-6,
que deu ensejo à elaboração da Instrução Técnica Inicial
01564/2017-1, que propôs a citação do responsável para
que apresentasse razoes de justiﬁcativa em razão de indícios de irregularidade.
Após a apresentação das justiﬁcativas, foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, onde foi elaborada a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 01940/2018-5, propondo a regularidade
das contas e expedição de determinações.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas,
conforme se pode depreender do Parecer 03100/2018-2.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas,
vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
No caso em tela, o Relatório Técnico 1036/2017-6, a Instrução Técnica Conclusiva ITC 01940/2018-5, bem como
do Parecer 03100/2018-2do Ministério Público de Contas, atestam a regularidade das contas apresentadas pelo Sra. Luciane Regia Pinheiro Cardozo Vingi, no exercício de 2016.
Com efeito, em conformidade com as referidas manifesSegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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tações, encampo a seguinte proposta de encaminhamento, que integra o ITC 01940/2018-5:

Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

2ª Câmara.

[...]

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Conselheiro Relator

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

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Superintendência Regional de Saúde de Colatina – SRSC,
exercício de 2016, sob a responsabilidade da Sra. Luciane
Regia Pinheiro Cardozo Vingi.

1. ACÓRDÃO

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio
Tribunal de Contas julgue REGULAR as contas da responsabilidade da Sra. Luciane Regia Pinheiro Cardozo Vingi,
na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual
621/2012, no exercício de funções de ordenador de despesas da Superintendência Regional de Saúde de Colatina – SRSC.
Sugere-se, ainda, determinar à Superintendência Regional de Saúde de Colatina – SRSC, na pessoa de seu atual gestor, que:
Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017, no
prazo estipulado no artigo 1º do Decreto Nº 4131-R, de
18 de julho de 2017;
Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA), em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
Ao nomear a equipe da Unidade Executora de Controle
Interno se observe a segregação de funções para o desempenho da atividade.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o entendimento da área técnica e do Parecer do Ministério

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar regular a prestação de contas apresentada pelo Sra. Luciane Regia Pinheiro Cardozo Vingi, frente à Superintendência Regional de Saúde de Colatina – SRSC,
exercício de 2016, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei
Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal;
1.2. Determinar ao atual gestor da Superintendência Regional de Saúde de Colatina – SRSC que:
1.2.1. Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017,
no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto Nº 4131-R,
de 18 de julho de 2017;
1.2.2. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA), em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
1.2.3. Ao nomear a equipe da Unidade Executora de Controle Interno se observe a segregação de funções para o
desempenho da atividade
1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

4. Especiﬁcação do quórum:

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 980/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 06374/2015-8
Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2015
UGs: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari, TCEES Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Interessado: PREFEITURA GUARAPARI
Responsável: ORLY GOMES DA SILVA, EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º BIMESTRE DE
2015 – ARQUIVAR.

2. Unânime.

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:

3. Data da Sessão: 01/08/2018 - 25ª Sessão Ordinária da

Tratam os autos de omissão na remessa dos arquivos da

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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Prestação de Contas Mensal, referente ao 1º bimestre de
2015, pela Prefeitura Municipal de Guarapari, através do
Sistema CidadES.
Ao consultar o referido sistema, a ITI 11/2017 (ﬂs. 25) veriﬁcou o não atendimento, por parte do ex-Prefeito do
Município de Guarapari, Sr. Orly Gomes da Silva, à prestação de contas demandada por esta Corte de Contas.
Não tendo ocorrido o encaminhamento dos arquivos
no prazo estabelecido, o responsável pelo período 2013
a 2016 foi devidamente citado, por meio do Termo de
Citação 00010/2015-8 (ﬂs. 30) e o atual gestor (a partir de 2017) foi notiﬁcado por meio do Termo de Notiﬁcação 00036/2015-4 (ﬂs. 33), da Decisão Monocrática
00054/2017-2 (ﬂs. 30/31), para, respectivamente, apresentar esclarecimentos ao não atendimento dos termos
da notiﬁcação eletrônica e cumprimento da obrigação, ﬁxando, para tanto o prazo de 15 dias, e em resposta à notiﬁcação, o Sr. Edson Figueiredo Magalhães encaminhou
o OF.GAB.Nº. 042/2017 (ﬂs.35), datado de 06/03/2017
solicitando a dilatação do prazo em 120 (cento e vinte)
dias.
Em Decisão Plenária 10/2017 (ﬂs. 49/54), de 20/06/2017,
este Tribunal de Contas decidiu pela concessão do prazo
de 120 dias ao município de Guarapari para regularização
do envio de dados ao Sistema CidadES, dos anos de 2013,
2015 e 2017, bem como pela notiﬁcação da Empresa Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão de Serviços para
que fornecesse os dados à Prefeitura, e prestasse contas
a este Tribunal sobre o não envio dos referidos dados para a atual gestão do município.
O Senhor Orly Gomes da Silva, responsável pela administração municipal entre 2013 e 2016, não respondeu
aos Termos de Citação para apresentação de justiﬁca-

tivas à omissão, e ao consultar o sistema CidadES, a ITI
1572/2017 (ﬂs. 55/58) observou que as remessas do Município de Guarapari para a Unidade Gestora Prefeitura
Municipal, referentes aos meses janeiro e fevereiro de
2015, não haviam sido regularizadas, sugerindo a ITI notiﬁcação ao atual responsável, Senhor Edson Figueiredo
Magalhães e aplicação de multa ao Senhor Orly Gomes
da Silva, tendo em vista o descumprimento de decisão
deste Tribunal.
Foram os autos encaminhados a este gabinete, e ao retornaram à área técnica para veriﬁcar se a omissão persistia,
o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia na sua Instrução Técnica 101/2018-1 (ﬂs. 62), ao consultar o sistema, veriﬁcou que o último mês demandado
foi encaminhado e homologado na data de 14/12/2017,
estando o Jurisdicionado, em relação ao presente processo, em conformidade com a regulamentação pertinente,
sugerindo, por ﬁm, o arquivamento dos autos.
Manifestou-se o douto Ministério Público de Contas de
acordo com a proposição da área técnica, por meio do
Parecer 2882/2018-8 (ﬂs. 67), da lavra do Procurador de
Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
www.tce.es.gov.br

1.1. ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento art.
330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução TC
261/2013).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 01/08/2018 - 25ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 981/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 11738/2015-4
Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2015
UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: ORLY GOMES DA SILVA, EDSON FIGUEIRESegunda-feira, 29 de outubro de 2018
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DO MAGALHAES
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 3º BIMESTRE DE
2015 – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os autos de omissão na remessa dos arquivos da
Prestação de Contas Mensal, referente ao 3º bimestre de
2015, pela Prefeitura Municipal de Guarapari, através do
Sistema CidadES.
Ao consultar o referido sistema, a ITI 12/2017 (ﬂs. 18) veriﬁcou o não atendimento, por parte do ex-Prefeito do
Município de Guarapari, Sr. Orly Gomes da Silva, à prestação de contas demandada por esta Corte de Contas.
Não tendo ocorrido o encaminhamento dos arquivos
no prazo estabelecido, o responsável pelo período 2013
a 2016 foi devidamente citado, por meio do Termo de
Citação 00009/2017-7 (ﬂs. 25) e o atual gestor (a partir de 2017) foi notiﬁcado por meio do Termo de Notiﬁcação 00035/2017-1 (ﬂs. 24), da Decisão Monocrática
00054/2017-2 (ﬂs. 22/23), para, respectivamente, apresentar esclarecimentos ao não atendimento dos termos
da notiﬁcação eletrônica e cumprimento da obrigação, ﬁxando, para tanto o prazo de 15 dias, e em resposta à notiﬁcação, o Sr. Edson Figueiredo Magalhães encaminhou
o OF.GAB.Nº. 044/2017 (ﬂs. 27), datado de 06/03/2017
solicitando a dilatação do prazo em 120 (cento e vinte)
dias.
Em Decisão Plenária 10/2017 (ﬂs. 35 a 40), de 20/06/2017,
este Tribunal de Contas decidiu pela concessão do prazo
de 120 dias ao município de Guarapari para regularização
do envio de dados ao Sistema CidadES, dos anos de 2013,
2015 e 2017, bem como pela notiﬁcação da Empresa Go-

vernança Brasil S/A Tecnologia e Gestão de Serviços para
que fornecesse os dados à Prefeitura, e prestasse contas
a este Tribunal sobre o não envio dos referidos dados para a atual gestão do município.
O Senhor Orly Gomes da Silva, responsável pela administração municipal entre 2013 e 2016, não respondeu
aos Termos de Citação para apresentação de justiﬁcativas à omissão, e ao consultar o sistema CidadES, a ITI
1575/2017 (ﬂs. 41/44) observou que as remessas do Município de Guarapari para a Unidade Gestora Prefeitura
Municipal, referentes aos meses maio e junho de 2015,
não haviam sido regularizadas, sugerindo a ITI notiﬁcação ao atual responsável, Senhor Edson Figueiredo Magalhães e aplicação de multa ao Senhor Orly Gomes da
Silva, tendo em vista o descumprimento de decisão deste Tribunal.
Foram os autos encaminhados a este gabinete, e ao retornaram à área técnica para veriﬁcar se a omissão persistia,
o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia na sua Instrução Técnica 100/2018-7 (ﬂs. 47), ao consultar o sistema, veriﬁcou que o último mês demandado
foi encaminhado e homologado na data de 19/01/2018,
estando o Jurisdicionado, em relação ao presente processo, em conformidade com a regulamentação pertinente,
sugerindo, por ﬁm, o arquivamento dos autos.
Manifestou-se o douto Ministério Público de Contas de
acordo com a proposição da área técnica, por meio do
Parecer 2878/2018-1 (ﬂs. 52), da lavra do Procurador de
Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva
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. ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento art.
330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução TC
261/2013).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 01/08/2018 - 25ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
Segunda-feira, 29 de outubro de 2018
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