Atos do Plenário ................................................................................................................... 2
Acórdãos e Pareceres - Plenário ......................................................................................................................................... 2

Atos da 1ª Câmara ..................................................................................... 205
Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara ...................................................................................................................................205

Atos da 2ª Câmara ..................................................................................... 239
Edição n° 1244
Vitória-ES, segunda-feira, 5 de novembro de 2018

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara ...................................................................................................................................239

Atos dos Relatores ..................................................................................... 243

Corpo Deliberativo - 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

Ministério Público Especial de Contas - Procuradores
Luciano Vieira - Procurador-Geral
Luis Henrique Anastácio da Silva
Heron Carlos Gomes de Oliveira

Hoje é dia de São José do Calçado
comemorar seu aniversário.
Parabéns!

Foto: Tadeu Bianconi - Setur

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva

Projeto Gráﬁco e Editoração
Assessoria de Comunicação TCE-ES

Veículo oﬁcial de publicação, divulgação e comunicação dos atos administrativos e processuais do
Tribunal
de Contas
do Espírito
Santo,ede
acordo comdos
o arti
goadministrati
181 da Lei Complementar
nºdo
621/2012.
Veículo
oﬁcialdodeEstado
publicação,
divulgação
comunicação
atos
vos e processuais
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, de acordo com o artigo 181 da Lei Complementar no 621/2012.

Segunda-feira, 5 de novembro de 2018

1

ATOS DO PLENÁRIO

Atos do Plenário

PLENÁRIO

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-1026/2018 – PLENÁRIO
Processos: 04030/2015-3, 06456/2013-6
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Recorrente: AMADEU BOROTO
PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – NÃO PROVIMENTO – MANTER ACÓRDÃO TC 1087/2014 – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Cuidam os presentes autos de Pedido de Reexame interposto pelo senhor Amadeu Boroto, em face do Acórdão
TC 1087/2014 - Plenário, prolatado nos autos do Processo TC 6456/2013, que considerou procedente a representação apresentada em face da Prefeitura Municipal de São Mateus – exercício de 2013, rejeitando as razões apresentadas pelos senhores Amadeu Boroto, Conrado Barbosa Zorzanelli e Jadir Carminatioes e aplicando
www.tce.es.gov.br

multa pecuniária aos responsáveis, de R$ 3.000,00 (art.
135, inciso IV da LC 621/2012 c/c art. 389, IV, da Res.
261/2013), tendo em vista o descumprimento da Decisão TC 5426/2013, especiﬁcamente quanto à determinação de encaminhar ao Tribunal cópia integral do processo referente à Concorrência Pública 005/2013:
Acórdão TC 1087/2014
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC6456/2013, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dois de dezembro de dois mil e
quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Considerar procedente a presente representação,
com fulcro no inciso II, do artigo 95 e artigo 99, §2º, da
Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do
TCEES);
2. Rejeitar as razões de justiﬁcativas dos senhores Amadeu Boroto, Conrado Barbosa Zorzanelli e Jadir Carminati Bachetti, no que tange aos indícios elencados nos itens
4.4.1 (do Objeto da licitação), 4.4.2 (da ausência de cláusulas obrigatórias – ausência de previsão de multa por
atraso de pagamento), 4.4.3 (exigência de cadastro para
retirada do edital), 4.4.4 (exigência de cadastro de certidão negativa para recuperação judicial), 4.4.5 (exigência
de índices diferentes de 1 sem apresentação de justiﬁcativas) e 4.4.6 (exigência cumulativa de capital social mínimo e garantia de proposta) da Instrução Técnica Conclusiva ITC 1601/2014;
3. Com base no inciso IV, do art. 207, do Regimento Interno, determinar, sob pena da multa prevista no §1º,
do art. 135, da Lei Orgânica, que a atual gestão do MuniSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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cípio de São Mateus e os membros da Comissão Permanente de Licitação, nas próximas licitações, inclusive no
procedimento que vier a substituir a Concorrência Pública 5/2013:
I) se atenham ao disposto no art. 30, § 6º da Lei nº
8.666/93, abstendo-se de exigir, como item de habilitação técnica, o registro em cartório de declarações de disponibilidade de bens;
II) a ﬁm de garantir a ampla competitividade, desvinculem a destinação ﬁnal de resíduos sólidos, considerado
serviço de baixa concorrência, dos demais itens de serviços que podem compor a limpeza urbana (coleta e transporte de resíduos sólidos, varrição e limpeza de logradouros públicos, limpeza de dispositivos de drenagem de
águas pluviais, limpeza de canais e córregos, etc.) considerados de ampla concorrência, sendo que a opção pela
reunião num mesmo lote de vários serviços deverá ter a
sua vantagem econômica plenamente justiﬁcada; III) se
abstenham de exigir, como item de habilitação técnica, a
comprovação de experiência anterior relativa aos serviços que não se constituírem em parcelas de maior relevância e valor signiﬁcativo do objeto da licitação;
IV) observem o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
8.666/93, deﬁnindo de maneira clara no instrumento
convocatório as parcelas de maior relevância técnica e
valor signiﬁcativo;
V) em atendimento ao princípio da publicidade, constante do art. 3º, caput, da Lei 8.666/1993, realizem a publicação de todos os editais licitatórios, dando acesso ao
seu conteúdo integral, através do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal;
VI) se abstenham de exigir identiﬁcação dos possíveis li-

citantes, mesmo daqueles que vierem a adquirir o instrumento convocatório junto à Administração;
VII) se abstenham de exigir certidão negativa de recuperação judicial, permitindo-se a apresentação de certidão de recuperação judicial onde deverá constar o estado em que se encontra a referida recuperação judicial
para que possibilite análise da situação fática/jurídica da
empresa;
VIII) justiﬁquem, adequadamente, no processo administrativo da licitação, a adoção dos índices contábeis que
vierem a ser exigidos no edital, na forma do art. 31, §
5º, da Lei nº 8.666/93; e IX) observem a alternatividade,
contida no § 2º do artigo 31 da Lei nº 8.666/93, relativa à
comprovação da capacidade econômico-ﬁnanceira para
efeito de garantia do cumprimento do contrato a ser ulteriormente celebrado, no caso de compras para entrega
futura e de execução de obras e serviços.

trole Externo, que exarou a Instrução Técnica de Recurso
ITR 34/2015 opinando pelo conhecimento do Pedido de
Reexame e devolução para deliberação quanto ao efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, tendo sido tal
pedido indeferido pelo Plenário desta Corte, conforme
Decisão TC 5471/2015 (ﬂs. 31), na forma do meu VOTO
2314/2015.
Foram os autos encaminhados à área técnica que, por
meio da Instrução Técnica de Recurso 95/2018 (ﬂs. 3541), opinou pelo conhecimento do recurso e, quanto ao
mérito, pelo seu não provimento mantendo o Acórdão
TC 1087/2014.
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer 1566/2018).
2 Fundamentação

4. Tendo em vista o descumprimento da Decisão TC
5426/2013 especiﬁcamente quanto à determinação de
encaminhar cópia integral do processo referente à Concorrência Pública 005/2013, aplicar ao senhor Amadeu
Boroto, Prefeito do Município de São Mateus, multa no
valor de R$ 3.000,00, nos termos do art. 135, inciso IV,
da Lei Orgânica deste Tribunal e inciso IV, do art. 389,
do Regimento Interno, acolhendo, todavia, as razões dos
responsáveis quanto aos demais tópicos e irregularidades, desonerando-os, destarte, do pagamento de multa,
nos termos defendidos na ITC 1601/2014 e corroborados
pelo Parecer PPJC 3729/2014;

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.

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

A presença dos pressupostos recursais já foi apreciada
na Instrução Técnica de Recurso ITR 34/2015 (ﬂs. 21-23)
tendo se pugnado pelo CONHECIMENTO do presente

Os autos foram encaminhados à 8ª Secretaria de Conwww.tce.es.gov.br

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 95/2018, abaixo transcrita.
“[...]
2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE
2.1 Dos pressupostos recursais

Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Pedido de Reexame, razão pela qual se fazem desnecessárias outras considerações acerca do tema.
3 DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL
Alegações da parte:
O senhor Amadeu Boroto, ora recorrente, alega, em síntese, que não teria agido com dolo ou má-fé no tocante
ao não atendimento à determinação exarada na Decisão
Plenária TC 5426/2013.
Argumenta, ainda, que o descumprimento da Decisão
Plenária TC 5426/2013 não teria causado dano ao erário, fato que, em sua ótica, afastaria a aplicação da multa
que lhe foi imposta no Acórdão TC 1087/2014-Plenário.
Análise:
Visa o senhor Amadeu Boroto a impugnação do Acórdão 1087/2014 (TC 6456/2013), proferido, à unanimidade, pelo Plenário desta Corte, que julgou procedente Representação apresentada pela sociedade empresária Ubservice Serviços Urbanos Ltda. e aplicou, ao recorrente, multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão
do descumprimento à Decisão Plenária TC 5426/2013,
exarada nos autos do Processo TC 6456/2013 (em apenso), que havia lhe determinado, na qualidade de Prefeito
Municipal de São Mateus, o encaminhamento a este Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, da “[...]
cópia integral do Processo Administrativo da Concorrência Pública nº 005/2013 [...]”, bem como, que ﬁzesse comunicação a este Sodalício caso viesse a retomar o procedimento licitatório aquela altura suspenso voluntariamente pela Administração Municipal.
Os argumentos tecidos pelo ora recorrente não merecem prosperar uma vez que não são exigíveis o dolo ou
má-fé como pressupostos para a aplicação da penali-

dade de multa ao gestor faltoso, bastando, tão somente que a sua conduta seja culposa conforme destacado
nos Acórdãos TC 1339/2017 e TC 829/2015 exarados pelo Plenário desta Corte e cujos excertos, oportunamente, trazemos ao lume:
ACÓRDÃO TC-1339/2017 – PLENÁRIO
Tratam os autos de Pedido de Reexame interposto pelo
Ministério Público de Contas, por intermédio do Procurador Dr. Luciano Vieira (ﬂs. 2/10), em face do Acórdão
TC-891/2016, prolatado pela Segunda Câmara desta Corte, constante dos autos do processo TC 5585/2015, em
apenso, que considerou parcialmente procedente a representação apresentada nos autos principais, reconhecendo a presença de irregularidades, entretanto decidiu
inaplicar multa por ausência de dolo e não se tratar de
grave afronta à norma legal (...).
(...) assevera a análise técnica que no caso ora analisado
foram identiﬁcadas nada menos do que sete irregularidades que, de uma forma ou de outra, violam o caráter
competitivo da licitação; afrontando o princípio da igualdade; quando, em verdade bastaria uma única cláusula
restritiva para que o certame fosse maculado, por desconﬁgurar a própria natureza jurídica do instituto da licitação.
[...]
(...) A área técnica rememora ainda que bastaria uma
única cláusula restritiva para que o certame fosse maculado, in casu, a Concorrência Pública nº 001/2015, por
desconﬁgurar a própria natureza jurídica do instituto da
licitação.
Diante dessas considerações, veriﬁco que a matéria foi
efetivamente analisada pela SecexRecursos, senão vejawww.tce.es.gov.br

mos:
Outro ponto a se considerar é que, embora o Acórdão
recorrido não aplique multa aos responsáveis, entendeu
que a situação examinada nos autos era grave o suﬁciente para ter por consequência a anulação da Concorrência
Pública n. 001/2015.
(...) Destarte, não socorre aos responsáveis a alegação
de ausência de dano, pois, embora seja inegável a gravidade de um dano ao erário, também é cristalina a gravidade de condutas que, reunidas, levaram à anulação de
uma concorrência pública por restrição ao caráter competitivo.
Por ﬁm, a aplicação de multa não decorre exclusivamente de identiﬁcação de dolo na conduta, podendo
ser aplicada em relação a condutas culposas, como o
fez este Tribunal de Contas nos julgados trazidos pelo
recorrente.
(...) Nessa linha, levando-se em conta a análise técnica
proferida nestes autos, em especial, a constatação de
que a aplicação de multa não decorre exclusivamente
de identiﬁcação de dolo na conduta, podendo ser aplicada em relação a condutas culposas, como o fez este
Tribunal de Contas nos julgados trazidos pelo recorrente,
acompanho integralmente o entendimento da Secretaria de Controle Externo de Recursos e do Ministério Público de Contas no sentido de dar provimento ao recurso apresentado. (Processo: 1435/2017, Data da sessão:
31/10/2017 Relator: João Luiz Cotta Lovatti, Natureza: Controle Externo > Recurso > Pedido de Reexame >
Pedido de Reexame) (g.n).
ACÓRDÃO TC 829/2015 - PLENÁRIO
[...]
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Acerca da culpa, dolo ou má-fé cabe aclarar, em primeiro lugar, que não são estes pressupostos de uma irregularidade, já que a sua veriﬁcação depende de critérios objetivos, ou seja, a prática de atos irregulares em
desacordo com a previsão legal, e não de critérios subjetivos.
O professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes destaca os
seguintes requisitos como necessários para aplicação
de uma multa pelo Tribunal de Contas: tratar-se de ato
ilegal; de despesas ou irregularidades nas contas; previsão em lei; limite máximo; ampla defesa e contraditório
e, por ﬁm, ausência de prescrição. (Tribunais de Contas
do Brasil – jurisdição e competência, 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2005, pp. 446/447).
Nestes termos, para que haja uma irregularidade e,
conseqüentemente, a aplicação da respectiva pena,
não se exige que tenha o ordenador agido de má-fé. Faz-se necessária somente a comprovação de que o ato
praticado sob a sua responsabilidade esteja em desacordo com a previsão legal.
Convém salientar nesta oportunidade que o administrador público, em todos os momentos de sua atuação, está adstrito aos ditames do princípio da legalidade, conforme bem explica o doutrinador Hely Lopes Meirelles
(Direito Administrativo Brasileiro. 31ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. pp. 87/88):
Signiﬁca que o administrador público está, em toda a sua
atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às
exigências do bem comum, e deles não se pode afastar
ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a
responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o
caso. (...) As leis administrativas são de ordem pública e
seus preceitos não podem ser descumpridos, nem mes-

mo por acordo ou vontade conjunta de seus aplicadores
e destinatários, uma vez que contêm verdadeiros poderes-deveres, irrelegáveis pelos agentes públicos.
Assim, não há que se ponderar, portanto, sobre se o recorrente teve ou não atuação eivada de má-fé ou dolo,
já que, conforme restou anteriormente demonstrado, a
questão nuclear que caracteriza a presente situação cinge-se ao fato de que a atuação do recorrente deu-se em
desrespeito ao artigo 32, caput, e ao artigo 45, § 2º, ambos da Constituição Estadual.
[...] (Acórdão TC 829/2015, Processo TC 1300/2010, Relator: Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo)
(g.n).
Alega, ainda, o recorrente, que descaberia a aplicação da
multa que lhe foi imputada, uma vez que a sua conduta
não teria causado dano ao erário.
Novamente o argumento ventilado pelo recorrente não
merece acolhida uma vez que, no tocante à sanção de
multa, a Lei Orgânica deste Tribunal (Lei Complementar
LC 621/2012), estabelece, em seu art. 135, incisos I ao
XIII, as várias hipóteses de sua aplicação, sendo que apenas no caso previsto em seu inciso III, exige-se a presença do dano ao erário para que venha a ser aplicada a sanção pecuniária ao responsável.

independe da presença de dano ao erário, bastando para o apenamento do responsável o não atendimento,
no prazo ﬁxado, sem causa justiﬁcada, à decisão deste Tribunal que lhe foi dirigida, hipótese que se subsume ao caso concreto ocorrido nos autos do Processo TC
6456/2013, no qual o senhor Amadeu Boroto, inadvertidamente e sem qualquer razão para tanto, descumpriu a
Decisão Plenária TC 5426/2013, sendo, assim, totalmente despropositada a alegação do ora recorrente.
Registre-se que a determinação contida na Decisão Plenária TC 5426/2013 foi cientiﬁcada de maneira inequívoca, ao ora recorrente, através do Termo de Citação e
Notiﬁcação presente à ﬂ. 289 do Processo TC 6456/2013
(em apenso). O teor da referida Decisão era claro e cristalino quanto à determinação de envio a este TCEES da
cópia integral do Processo Administrativo da Concorrência Pública nº 005/2013, bem como, da necessidade de
comunicação a este Tribunal em caso de retomada do
procedimento licitatório então suspenso. Entretanto, ignorando totalmente o comando decisório desta Corte,
o recorrente não só se absteve de encaminhar a cópia
dos autos da licitação solicitada como procedeu à revogação do certame sem realizar qualquer comunicação a
este Sodalício.

Nesse passo convém asseverar que o ora recorrente foi
apenado com a imputação de multa fundada na hipótese prevista no inciso IV do art. 135 da LC 621/2012, ou
seja, pelo “não atendimento, no prazo ﬁxado, sem causa justiﬁcada, à diligência do Relator ou à decisão do Tribunal de Contas”.

De se notar, portanto, que a multa no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), aplicada ao recorrente, através
do Acórdão TC 1087/2014, pelo Plenário desta Corte,
não só tem caráter sancionatório, mas também ﬁrme característica pedagógica no sentido de evitar-se que o ora
impugnante venha reiterar a sua conduta de descumprimento às decisões exaradas por este TCEES.

Enfatize-se que a aplicação de multa fundada no inciso IV
do art. 135 da Lei Orgânica deste TCEES (LC 621/2012),

Dessa forma, por todo o exposto, não merecem prosperar os argumentos apresentados pelo senhor Amadeu

www.tce.es.gov.br
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Boroto, ora recorrente, devendo ser negado provimento
ao presente Pedido de Reexame.
4 CONCLUSÃO
4.1 Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente Instrução Técnica de Recurso opina-se:
4.1.1 seja NEGADO PROVIMENTO ao Pedido de Reexame apresentado pelo senhor Amadeu Boroto, em razão
do não acolhimento das razões recursais apresentadas.

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 CONHECER do presente recurso;
1.2 NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso quanto
ao seu mérito, no sentido de MANTER o ACÓRDÃO TC1087/2014 PLENÁRIO;

Respeitosamente,

1.3 ARQUIVAR os presentes autos, após o trânsito em
julgado.

Em 17 de abril de 2018. [...]”

2. Unânime.

No mesmo sentido o Parecer 1566/2018 do Ministério
Público de Contas:

3. Data da Sessão: 14/08/2018 - 27ª Sessão Ordinária do
Plenário.

“[...]

4. Especiﬁcação do quórum:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso
de suas atribuições institucionais, anui à proposta contida na Instrução Técnica de Recurso 00095/2018-1, pugnando pelo não provimento do Pedido de Reexame.

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.

Vitória, 18 de abril de 2018.
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador de Contas”
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

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
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
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
www.tce.es.gov.br

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-1027/2018 – PLENÁRIO
Processo: 03531/2017-6
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: HENRIQUE RODRIGUES FASSBENDER DE
REZENDE
Responsável: JOANNA D ARC VICTORIA BARROS DE
JAEGHER [ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR (OAB:
10236-ES)], CARITAS ARQUIDIOCESANA DE VITORIA [ISAQUE FREITAS ROSA (OAB: 27186-ES), FABIANO CABRAL
DIAS (OAB: 7831-ES)]
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VELHA – CONVÊNIO Nº 9/2014 – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Representação interposta
pelo Sr. Henrique Rodrigues Fassbender de Rezende, Auditor de Controle Externo desta Corte de Contas, em face da Prefeitura Municipal de Vila Velha, relatando supostas irregularidades no processo Administrativo nº
4.505/2012, que trata do encerramento do Convênio ﬁrSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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mado entre a Prefeitura e a entidade Cáritas Arquidiocesana de Vitória, cujo objeto refere-se ao Programa Nacional de Combate à Dengue.

dos autos em Tomada de Contas Especial, citação dos
responsáveis em virtude do seguinte indicativo de irregularidade:

Alegou o Representante:

Repasse indevido de recursos (em duplicidade).

Foram veriﬁcados possíveis pagamentos em duplicidade
nos repasses de verbas para realização das rescisões dos
contratos de trabalhos dos empregados que trabalhavam no Programa Nacional de Combate a Dengue;

Através da Decisão nº 03493/2017-9 foi decidido pela
não conversão do processo em tomada de contas especial e pela citação dos responsáveis.

Que a Sra. Joanna D’arc Victoria Barros Jaeguer, na condição de Secretária Municipal de Saúde, à época, não encaminhou os cálculos apresentados pela entidade Cáritas Arquidiocesana de Vitória, para a devida análise da
equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde e autorizou
a emissão de notas de empenho, liquidação e pagamentos de valores em duplicidade;
Alegou que a entidade Cáritas Arquidiocesana de Vitória realizou cálculos de verbas rescisórias considerando
valores que já haviam sido repassados anteriormente, e
ainda apropriou-se de recurso público pagos em duplicidade;
Aduziu que a soma das quantias anteriormente destacadas, paga em duplicidade, na verba destinada às rescisões, perfaz o montante de R$ 438.766,74 (quatrocentos e trinta e oito mil, setecentos e sessenta e seis reais
e setenta e quatro centavos), equivalentes a 194.239,11
VRTE.
A Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações – Secex Denúncias elaborou a Manifestação
Técnica nº 01062/2017-9 opinando pelo conhecimento
da representação.
Ato contínuo, a Secex Denúncias por meio da Instrução
Técnica Inicial nº 00864/2017-8 opinou pela conversão

Devidamente citadas, apresentaram alegações de defesa
a Cáritas Arquidiocesana de Vitória e a Sra. Joanna D’arc
Victoria Barros Jaeguer – Secretaria Municipal de Saúde
no exercício de 2012.
A Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas Secex Meios elaborou a Manifestação Técnica nº 00041/2018-3 opinando pela instauração da Tomada de Contas Especial para apurar eventual ocorrência
de dano ao erário durante os exercícios de 2011 e 2012
na execução do Convênio nº 09/2014.
O Ministério Público de Contas através do Procurador
Luiz Henrique Anastácio da Silva elaborou parecer encampando o entendimento técnico.
Após, foi proferida a Decisão TC 01352/2018-1 determinando a Instauração de Tomada de Contas Especial.
A Secretaria Geral das Sessões certiﬁcou através da Certidão 03190/2018-5 que os procedimentos referentes à
Decisão TC 1352/2018-1 serão formalizados no processo
TC 6162/2018-4.

Tendo em vista a Decisão TC 01352/2018-1 que determinou a Instauração de Tomada de Contas Especial e a informação da SGS com relação ao cumprimento da referida decisão, entendo que os autos devem ser arquivados
conforme o disposto no artigo 330, inciso I do Regimento Interno desta Corte de Contas que diz:
Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
I - decisões deﬁnitivas ou terminativas, após a adoção
das providências nelas determinadas e da expedição das
comunicações;
Com isso, entendo que o presente processo deve ser arquivado já que foi certiﬁcado pela SGS que os procedimentos referentes a Decisão TC 01352/2018-1 serão formalizadas no Processo TC 6162/2018-5.
Ante todo o exposto, 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, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator em:
1.1. Arquivar os presentes autos de acordo com artigo
330, inciso I, do Regimento Interno desta Corte de Contas.

Ato contínuo, temos o Despacho nº 36752/2018-4 da
Secretaria Geral das Sessões informando o cumprimento da Decisão 01352/2018-1, conforme Certidão
03190/2018-5.

1.2. Dar ciência aos responsáveis;

FUNDAMENTAÇÃO

4. Especiﬁcação do quórum:

www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/08/2018 - 27ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Domingos Augusto Taufner (Relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.

Requerente: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

FUNDAMENTAÇÃO

RELATÓRIO

A priori, sabe-se que o Pedido de Revisão, nos termos
do art. 171 da Lei Complementar nº. 621/2012 (Lei Orgânica deste Corte de Contas), deve ser interposto no
prazo de 02 (dois) anos contados do trânsito em julgado da decisão guerreada. Assim, de acordo com o Despacho 30489/2018-8, da Secretaria Geral das Sessões SGS, o trânsito em julgado do Acórdão 915/2017, ocorreu em 18/10/2017. Levando em consideração que o
presente Pedido de Revisão fora interposto na data de
18/06/2018, o presente é tempestivo.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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-1028/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05537/2018-5
Classiﬁcação: Pedido de Revisão
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Relator: Domingos Augusto Taufner

PEDIDO DE REVISÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC
915/2017 SEGUNDA CÂMARA – NÃO CONHECER - ARQUIVAR.

Trata-se o presente processo de Pedido de Revisão interposto pelo Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, em face do Acórdão TC 915/2017-7 2ª. Câmara, proferido nos autos do
Processo TC 09834/2016-1 (Denúncia) o acórdão atacado extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante
a perda do interesse processual em razão da perda do
objeto e aplicou multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais) ao senhor Luciano Henrique Sordine Pereira por
descumprimento da Decisão 03526/2016-1.
O responsável requer, em síntese, a suspensão da aplicação da multa, sob a alegação de que: a) não houve descumprimento da Decisão 03526/2016-1, conforme resta
comprovado em documentação anexa ao processo b) a
multa é incabível uma vez que o processo foi extinto sem
resolução de mérito em razão da perda do objeto.
O processo fora encaminhando ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC, que por
meio da Instrução Técnica de Pedido de Revisão (ITPR
00011/2018-2), opinou pelo não conhecimento por inexistência de regra que autorize o pedido de revisão de
Denúncia, assim como, impossibilidade do emprego do
princípio da fungibilidade.
Encaminhado os autos ao Ministério Público de Contas, o
mesmo manifestou-se por meio do Parecer 01875/2018www.tce.es.gov.br

6, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuindo aos argumentos fáticos e jurídicos delineados pela Área Técnica.
É o relatório. Passo a fundamentar.
DOS PRESSUPSTOS E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Nos termos do Regimento Interno desta Corte de Contas, têm-se que o Pedido de Revisão tem natureza jurídica similar à da ação rescisória e será cabível em face
de decisão deﬁnitiva em processo e prestação ou tomada de contas, desde que fundamentado em: I) erro de
cálculo nas contas; II) evidente violação literal de lei; III)
falsidade ou insuﬁciência da prova produzida na qual se
tenha fundamentado o acórdão recorrido; IV) superveniência de documentos novos com eﬁcácia sobre a prova produzida.
Ocorre que compulsando dos autos, veriﬁco que a parte
possui capacidade, possui interesse e legitimidade processual, entretanto, como supracitado, pretende reformar Acórdão 915/2017 proferido em processo de Fiscalização/Denúncia (Processo TC 9834/2016-1), o que não é
admitido no caso em comento, pois como resta demonsSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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trado, o Pedido de Revisão só é possível em face de decisões proferidas em processo de prestação ou tomada
de contas.

ciação deste Colegiado.

Ademais, em virtude da decisão atacada ter natureza
terminativa, pois não apreciou o mérito do processo, o
único recurso cabível seria o Agravo, no prazo de 10 (dez)
dias contado da data da ciência da decisão.

1. ACÓRDÃO

Não cabendo nem Pedido de Reexame, já que termos do
art. 166 da Lei Orgânica deste Tribunal, as decisões de
mérito proferidas em processos de Fiscalização, no caso
em tela de Denúncia devem ser combatidas por meio de
Pedido de Reexame.
Assim, como dito alhures, a decisão aqui combatida
transitou em julgado 18/10/2017, logo não cabe invocar o princípio da fungibilidade recursal para conhecer
do presente recurso como agravo, uma vez que tal princípio só deve ser invocado quando respeitados os pressupostos recursais aplicáveis, assim como os recursos serem da mesma natureza, o que não é o caso, já que como
mencionado, o Pedido de Revisão tem natureza rescisória e o Agravo, natureza recursal, além do recurso invocado de maneira incorreta deve ter o mesmo prazo ou está
no prazo de interposição do recurso correto, o que também não é possível em virtude do trânsito em julgado.
Por tudo isso, entendo não ser possível a admissão do
presente Pedido de Revisão, pois sua interposição pressupõe a existência de situações particulares para seu conhecimento, e como restou comprovado, nenhuma delas ﬁcou evidenciada nos autos.
Diante do exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apre-

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. NÃO CONHECER o presente Pedido de Revisão com
fundamento no artigo 171, da Lei Orgânica desta Corte
de Contas (LC nº 621/2012), mantendo-se em todos os
termos o Acórdão atacado.
1.2. Dar ciência aos interessados
1.3. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/08/2018 - 27ª 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 Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
www.tce.es.gov.br

FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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-1029/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05063/2017-6
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: PROGER - Procuradoria Geral do Município de Cariacica
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: EDINALDO LOUREIRO FERRAZ
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIACICA –
EXERCÍCIO DE 2016 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO –
ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas da Procuradoria Geral
do Município de Cariacica, relativa ao exercício de 2016,
cuja gestão esteve sob a responsabilidade do senhor Edinaldo Loureiro Ferraz.
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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No Relatório Técnico 00743/2017-3 (evento 46) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando a
Instrução Técnica Inicial - ITI 01260/2017-5 (evento 47)
para a citação do responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 02403/2017-4 (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 02866/2018-9 (evento 56), concluindo nos seguintes
termos:
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual da Procuradoria Geral do Município de Cariacica, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Edinaldo Loureiro Ferraz.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR a Prestação de
Contas da Procuradoria Geral do Município de Cariacica, sob a responsabilidade do Sr. Edinaldo Loureiro Ferraz, relativamente ao exercício de 2016, com base no art.
84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012.

e regimentais.

4. Especiﬁcação do quórum:

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.

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.

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
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:

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o parecer PPJC
03520/2018-1 (evento 60) e manifestou-se de acordo
com área técnica.

1.1. Julgar REGULARES as contas da Procuradoria Geral
do Município de Cariacica, sob a responsabilidade do senhor Edinaldo Loureiro Ferraz, 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.

II FUNDAMENTOS

1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.

Processo: 03494/2007-1

Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais

2. Unânime.

Classiﬁcação: Pedido de Reexame

3. Data da Sessão: 14/08/2018 - 27ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: PMAV - Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua

www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-1030/2018 – PLENÁRIO

Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Recorrente: HELIO HUMBERTO LIMA

da inércia dos interessados.

PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – PROVIMENTO ATOS SUJEITOS A REGISTRO - ADMISSÃO - MARIA CARLI
PELAIS ALMEIDA - REGISTRO

É o relatório.

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Tratam os presentes autos de PEDIDO DE REEXAME requerido pela Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, em
face da Decisão TC 1127/2007 (ﬂs. 17 do processo TC
4403/06), que decidiu pela devolução dos autos à origem por não constar dos autos o ato de nomeação da
interessada, além de outras irregularidades de natureza formal.
Devidamente notiﬁcada para apresentar suas razões de
defesa, a servidora apresentou os documentos de ﬂs.
26/42, demonstrando que foi devidamente aprovada e
que exerce suas atividades desde março de 2004.
A área técnica, por meio da Instrução Técnica ITR
154/2012 (ﬂs. 73/75), se manifesta pelo conhecimento
do presente recurso, propondo, contudo, a baixa dos autos em diligência por restar pendente a ausência do decreto de nomeação, bem como a comprovação de que
não houve preterição da ordem classiﬁcatória dos candidatos.
Acolhendo a proposta da área técnica, determinei que
tanto o Prefeito Municipal quanto a interessada fossem
chamados aos autos para apresentar os esclarecimentos
faltantes (ﬂs. 84,85, 89, 96, 102, 114). Não se manifestaram os interessados.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, se manifesta às
ﬂs. 120, propondo a improcedência do recurso, diante

FUNDAMENTAÇÃO
A recorrente trouxe aos autos os documentos de ﬂs.
26/42, que esclarecem as irregularidades de natureza
formal apontadas inicialmente, conforme atestado pela
área técnica em sua manifestação de ﬂs. 73/75, restando pendente a apresentação do decreto de nomeação
da interessada, bem como a comprovação de que não
houve preterição da ordem classiﬁcatória do concurso.
Consultando cópia do processo TC 4193/2006, que trata dos Editais relativos aos concursos realizados pela
Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua em 2001/2002
e 2003/2004, veriﬁco que o Edital 01/01 previa inicialmente 107 vagas para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (ﬂs. 11). A interessada foi aprovada em 130º lugar
(inscrição 075), conforme Mapeamento de Notas (ﬂs.
42) e publicação realizada no Diário Oﬁcial do Estado no
dia 15/04/2002, com a homologação e classiﬁcação dos
candidatos aprovados (ﬂs. 136). Conforme documento
da Secretaria Municipal de Educação, assumiu exercício
em 01/03/04 (ﬂs. 29 dos presentes autos).

e que a recorrente já tem a garantia de estabilidade prevista no art. 41 da CF;
o fato de que a recorrente foi aprovada no concurso,
conforme lista publicada no Diário Oﬁcial Estadual de
15/04/2002 (ﬂs. 136 do processo TC 4193/2006);
que os documentos apresentados pela servidora comprovam que exerce suas atividades desde março de
2004;
que as irregularidades formais constatadas foram esclarecidas;
Discordando da área técnica e do representante do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pela relatora, em:

Embora a autoridade administrativa não tenha apresentado o Decreto de nomeação da interessada, e nem
comprovado que não houve preterição da ordem classiﬁcatória, considerando que já se passaram mais de 10
anos da realização do concurso, já tendo a recorrente,
inclusive, a garantia de estabilidade prevista no art. 41
da CF, pressupõe-se possível o saneamento da irregularidade identiﬁcada.

1.1 CONHECER do presente recurso, e no mérito, pelo
seu provimento, promovendo o registro da nomeação
da servidora Maria Carli Pelais Almeida para o cargo de
Auxiliar de Serviços Gerais, a partir de 01/03/04, tornando insubsistente a Decisão TC 1127/2007.

Isto posto, considerando:

4. Especiﬁcação do quórum:

que já se passaram mais de 10 anos do concurso em tela,

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presi-

www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/08/2018 - 27ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público
de Contas, conforme Parecer n.º 03455/2018-1, de lavra
do Procurador Luciano Vieira, opinando pelo julgamento
pela regularidade da prestação de contas.

dente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Rodrigo Coelho do Carmo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER – EXERCÍCIO 2016 – REGULAR
– QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora)

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD:

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Trata-se da Prestação de Contas Anual da SECRETARIA
DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER – SESPORT, referente
ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos senhores GUERINO LUIZ ZANON e EDILSON BARBOZA.

Acompanho a conclusão técnica e ministerial acerca da
regularidade das contas. Adoto, como razões de decidir,
os fundamentos ora citados da Instrução Técnica Conclusiva n.º 02280/2018-2:

Nos termos do Relatório Técnico n.º 00804/2017-6, da
Instrução Técnica Inicial n.º 01480/2017-8 e da Decisão
Monocrática n.º 01960/2017-4, os gestores foram citados para esclarecer sobre os indícios de irregularidade
constantes dos itens 3.3.1, 3.4.2.1 e 3.4.2.2 da análise
contábil, quais sejam:

2. DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES

3.3.1. Ausência a segregação de funções na elaboração
do parecer conclusivo da Unidade Executora do Controle Interno;

Base Legal: Art. 1º, art. 3º; art. 4º, § único, c/c o art. 5º
da Resolução TC 227/2011 e art. 82 da Lei Complementar 621/2012.

3.4.2.1. Divergência de R$ 14.525,85 entre o total da
contribuição patronal demonstrada na folha de pagamento em detrimento aos registros contábeis;

Segundo o relatório técnico,

ACÓRDÃO TC-1031/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05025/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SESPORT - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: GUERINO LUIZ ZANON, EDILSON BARBOZA

3.4.2.2. Pende de recolhimento saldo de R$ 40.255,49
relativo às contribuições previdenciárias de exercícios
anteriores para o regime geral.
Regulamente citados, os responsáveis apresentaram suas justiﬁcativas (Defesas n.º 00422/2018-1 e
00515/2018-4) e documentação de apoio.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 02280/2018-2, manifestou-se pelo afastamento
das irregularidades e, por consequência, pelo julgamento pela regularidade da prestação de contas anual.
www.tce.es.gov.br

É o Relatório. Passo a fundamentar.

2.1. Ausência de segregação de função na elaboração
do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno.
(Item 3.3.1 do RTC).

Entendemos que não seja óbice a Unidade Central de
Controle Interno do Estado – UCCI, representada pela
Secretaria de Estado de Controle e Transparência, emitir os relatórios de controle interno das unidades gestoras estaduais em substituição à unidade executora do
controle. Entretanto, também entendemos que, caso haja tal UCCI no âmbito de cada Poder ou Órgão que envolve a administração pública direta e indireta, no parecer conclusivo deva ser elaborado observando o princípio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das
operações.
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Quanto à divisão de tarefas, orienta o Guia de Orientação para Implantação de Sistema de Controle Interno
na Administração Pública aprovado pela Resolução TC
227/2011, que as tarefas e responsabilidades essenciais
ligadas à autorização, tratamento, registro e revisão das
transações e fatos devem ser designadas a pessoas diferentes. Com o ﬁm de reduzir o risco de erros, desperdícios ou atos ilícitos, ou a probabilidade de que não sejam detectados estes tipos de problemas, é preciso evitar que todos os aspectos fundamentais de uma transação ou operação se concentrem nas mãos de uma única
pessoa ou seção.
Diante desses fatos, sugere-se CITAR o gestor responsável para justiﬁcar sobre a ausência de segregação de função da senhora Raquel Silva Volkers na elaboração do Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, considerando que ela seja uma das responsáveis.
Da justiﬁcativa (Item 101 – defesa/justiﬁcativa
00422/2018-1, constante do Sistema ETCEES).
Alegações da defesa,
Quando da análise da composição da Unidade Executora
do Controle Interno - UECI, a equipe do TCEES veriﬁcou
que servidor que compõem a UECI era também Chefe do
Grupo Financeiro Setorial, infringindo assim, no entendimento do TCEES, o Princípio de Segregação de Função.
Conforme citado no PARECER/CONSULTA TC-018/2014,
o entendimento consubstanciado pelo Tribunal de Contas da União - TCU sobre a matéria: “Segregação de funções – princípio básico do sistema de controle interno
que consiste na separação de funções, nomeadamente
de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações”.

Ainda o mesmo parecer aﬁrma que, de acordo com o
princípio da segregação de funções, nenhum servidor
deve participar ou controlar todas as fases inerentes a
uma despesa, ou seja, cada fase deve, preferencialmente, ser executada por pessoas independentes entre si,
possibilitando a realização de uma veriﬁcação cruzada.
Portanto, depreende-se de tal deﬁnição que, o que comprova o fato de descumprimento do princípio de segregação de função não é simplesmente a localização ou o
cargo ocupado pelo servidor. Logo, o que se orienta aos
membros da UECI é que ele não realize as atividades de
controle dos pontos exigidos pelo TCEES referente aos
quais ele tenha participado da execução.
Vale registrar que, a despeito dos esclarecimentos acima apresentados e das diﬁculdades atualmente existentes para implementar as Unidades Executaras do Controle Interno - UECl’s em todas as unidades gestoras, o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da SECONT,
vem empreendendo esforços para a melhoria do Sistema de Controle Interno.
No ano de 2016, conforme já anteriormente informado,
não existiam as Unidades Executoras do Controle Interno - UECl’s no Poder Executivo, mas a SECONT por meio
da Portaria Nº 009-R, de 22 de dezembro de 2016, orientou aos órgãos e entidades a constituírem comissão para
elaboração do RELUCI 2016.
Em meados de 2017, com a publicação do Decreto nº.
4.130-R, é que foi regulamentada a instituição e atuação das UECl’s, na data de 17 de julho de 2017, demonstrando o esforço voltado ao contínuo aprimoramento do
controle interno estadual.
Ainda em 2017, nos meses de outubro, novembro e dewww.tce.es.gov.br

zembro foram realizados, em parceria com a ESESP, cursos de capacitação para os servidores designados para
compor a UECl’s.
Todo este esforço é parte de um projeto maior, conceituado na Lei Complementar nº. 856/2017, que estabelece as três linhas de defesa do controle interno do Poder Executivo.
Da análise da justiﬁcativa
Observa-se que o estado do Espírito Santo, por meio da
Lei Complementar nº 856/2017 (artigos 3º, IX e 6º, XVII),
regulamentada pelo Decreto Nº 4131-R, de 18 de julho
de 2017, (reorganiza a estrutura da SECONT – Órgão Central do Sistema de Controle Interno) indicando a necessidade de implantação das Unidades Executoras de Controle Interno em cada Órgão estadual com o objetivo de
atender o disposto no artigo 82 da Lei Complementar nº
621/2012. É o que se extrai do artigo 1º do referido decreto, transcrito a seguir:
Art. 1°. Os órgãos da Administração Direta e as entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual, exceto Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, deverão instituir a Unidade Executora de Controle Interno - UECI, deﬁnida no inciso IX do art. 3º da Lei
Complementar nº 856/2017, no prazo de 60 dias a contar da data de publicação deste Decreto. (g.n)
Portanto, no exercício de 2016 não existia unidade executora de controle interno no Poder Executivo, mas a SECONT por meio da Portaria Nº 009-R, de 22 de dezembro
de 2016, orientou aos órgãos e entidades a constituírem
comissão para elaboração do RELUCI 2016.
Quanto a segregação de função, a servidora Raquel Silva Volkers assinou como contadora responsável e como
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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membro do controle interno, neste caso, não se trata de
participar ou não de todas etapas da despesa, mas da
incompatibilidade de o contador responsável pelos relatórios contábeis, ser também seu próprio “controler”.
No entanto, considerando que o exercício de 2016 foi a
primeira prestação de contas com parecer da Unidade
Executora de Controle Interno, instruído e regulamentado por lei, considerando, também, que na prestação de
contas subsequente, exercício de 2017, tal incompatibilidade causada por ausência de segregação de função não
foi reincidente, sugere-se, assim, que seja afastada a irregularidade.
2.2 Divergência de R$ 14.525,85 entre o total da contribuição patronal demonstrada na folha de pagamento em detrimento aos registros contábeis. (Item 3.4.2.1
do RTC)
Base legal: art. 1º; art. 6, incisos I; art. 9º; art. 216, inciso
I, alínea a e § 5º do Decreto Federal 3.048/199910 c/c o
art. 14, inciso I da Lei Federal 8.213/1991
Segundo o relatório técnico,
De acordo com a nossa análise, vimos pelo Balancete que
o saldo de encerramento da conta contábil “312230100
- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS” era R$
188.536,64 ao passo que o total líquido dos encargos
previdenciários da folha era R$ 203.062,49. Havia, portanto, uma suposta divergência de R$ 14.525,85 de encargos previdenciários não registrados contabilmente.
Diante desses fatos, SUGERE-SE que o gestor seja citado
para apresentar documentos com justiﬁcativas que sejam necessárias para os devidos esclarecimentos.
Tabela
Da justiﬁcativa (defesa/justiﬁcativa – Item 101 e Peça

Complementar - itens 102 a 169, constantes do Sistema
ETCEES).
Em análise dos lançamentos realizados no exercício de
2016 referentes à folha de pagamento de pessoal, veriﬁcamos que os mesmos foram realizados de acordo com
as guias de recolhimento emitidas pela NUREF e encaminhadas juntamente com os Informativos Circulares e Planilhas discriminando tais valores.
Porém, alguns lançamentos de liquidação da folha foram
realizados com equívoco quanto aos valores, sendo providenciada a regularização no exercício de 2017, comprovantes em anexo.
O saldo de R$795,76, correspondente às diferenças de
R$ 786,43 e R$ 9,33, referentes a juros e multas, lançados equivocadamente à maior pelas 2016NL00540 e
2016NL01042, foram cancelados pelas 2017NP00039 e
2017NP00040.
O valor de R$ 13.569,32 (treze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), que consta no relatório FOLRGPS PRO0598R e lançado para compensação
pela UG 800102, conta contábil 113211252 - DIREITO DE
COMPENSAÇÃO DE ENCARGOS DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO, equivocadamente não foi liquidado no exercício
de 2016, sendo liquidado para a devida compensação no
exercício de 2017 pela 2017NL00182 e compensada pela 2017NP00041.

esta SEGER, sendo que qualquer lançamento em atraso
no Sistema Integrado de Administração e Recursos Humanos - SIARHES ocasiona débitos e créditos previdenciários na folha de pagamento. A folha de pagamento
do Estado do Espírito Santo (para os servidores vinculados ao regime Geral de previdência Social) segue o regime de competência e não o de caixa, ou seja todas as
contribuições descontadas ou devolvidas externarão as
competências a que se referem, e serão geradas guias de
previdência social - GPS, respectivas a cada competência
que no ato do cálculo geram juros e multa diária, quando são de competências anteriores, salvo a competência
anterior ao mês de folha que for calculado com o vencimento até o dia 20 daquele mês”.
O Nuref, também informou que não existem pendências
com a SESPORT, uma vez que as Certidões estão sendo
emitidas normalmente, e também sugeriu que pesquisássemos no Site da Receita Federal para confrontar o
que foi recolhido e o que foi encaminhado pela SEGER à
SESPORT para pagamento.
Da análise da justiﬁcativa
A divergência entre folha de pagamento e contabilidade
no valor de R$14.525,85 foi regularizada conforme documentos apresentados pela defesa, quais sejam:
2016NL00540,
2016NL01042,
2017NP00039,
2017NP00040, 2017NL00182, 2017NP00041.

Ainda em relação ao Relatório FOLRGPS PRO0598R conforme contato com o NUREF, a mesma esclarece que:

Desta forma, sugere-se, que seja afastada a irregularidade.

“o SIARHES (sistema utilizado para geração da folha de
pagamento) é parametrizado para alocar os valores devidos na competência de origem desde 2006, após auditoria (extinto INSS) na folha de pagamento elaborada por

2.3 pende o recolhimento de saldo de R$40.255,49 relativo às contribuições previdenciárias de exercícios anteriores para o regime geral. (Item 3.4.2.2 do RTC)

www.tce.es.gov.br

Base legal: art. 1º; art. 6, incisos I; art. 9º; art. 216, inciso
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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I, alínea a e § 5º do Decreto Federal 3.048/199913 c/c o
art. 14, inciso I da Lei Federal 8.213/1991.
Segundo relatório técnico,
De acordo com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, o grupo contábil da conta 218810100 –
CONSIGNAÇÕES compreende/registra os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for ﬁel depositaria, exigíveis no curto prazo. Compreende os saldos que não serão excluídos
nos demonstrativos consolidados do orçamento ﬁscal e
da seguridade social (OFSS).
Conforme foi analisado no subitem “3.4.2” anterior, a
SESPORT mantém R$ 40.255,49 registrados contabilmente como contribuições previdenciárias para o Regime Geral a recolher. Considerando que o desconto da
contribuição e da consignação previdenciária sempre se
presumirá feito oportuna e regularmente, pela SESPORT
não lhe sendo lícito alegar desobrigação do recolhimento, nos termos do § 5º, do art. 216, do Decreto Federal
3.048/1999, SUGERIMOS que o gestor seja citado para
que apresente justiﬁcativas com documentos necessários acerca desta pendência.
Da justiﬁcativa defesa/justiﬁcativa – Item 101 e Peça
Complementar - itens 102 a 169, constantes do Sistema
ETCEES).
Seguem os esclarecimentos conforme tabela abaixo, discriminados por conta contábil:
Figura
Conta 218810102 - R$ 12.183,84
Saldo de R$ 347,39 e R$ 27 ,43 - Cancelados pela
2017NP00279, tendo em vista valor pago em conformidade com GPS emitida pela NUREF/SEGER, encaminha-

do por lnformativo/Circular/Nuref nºs 085 e 093/2016,
folha de pagamento de pessoal RGPS-31 e conforme
contato com a Nuref e em análise de extratos/site INSS,
não constam débitos relativos à contribuição previdenciária pela Sesport.
Saldo de R$ 7.369,10 - Pago no exercício de 2017 pela
Ordem Bancária de retenção 2017OB00027.
Saldo de R$ 3.938,00- Pago no exercício de 2017 pela Ordem Bancária 2017OB00010.
Saldo de R$ 387,20 - Pago no exercício de 2017 pela Ordem Bancária 2017OB000577.
Saldo de R$ 114,72 - Pago no exercício de 2017 pela Ordem Bancária 2017OB00026.

tivo/Circular/NUREF referente a 13°.
Porém, a referida liquidação foi efetuada equivocadamente em duplicidade, uma vez que os valores referentes ao 13° eram lançados durante o exercício para pagamento no mês de dezembro, como ocorre até a presente data.
Conforme informação Nuref/Seger em e-mail de
12.12.2017 não há débitos pendentes de INSS e de 13°
INSS relativo à Sesport. Também foi consultado o referido Instituto para veriﬁcação de possíveis pendências,
não havendo nenhuma em nome da Sesport.
Da Análise da justiﬁcativa

Conta 218810130 - R$ 362,23

A divergência no valor de R$40.255,49 foi regularizada
conforme documentação apresentada pela defesa:

Cancelado pela 2017NP00250, tendo em vista contabilização em duplicidade de 13° INSS Rescisão, pago valor
correto em GPS emitida pelo lnformativo/Circular/NUREF nº 49/2017 juntamente com INSS do mês 08/2017,
folha de pagamento de pessoal RGPS-31.

2017NP00279,
2017OB000577,
2017NP00231,
2013OB03477.

Conta 218810181 - Saldo SIAFEM - R$ 4.792,64
Relativo ao exercício de 2013 - Cancelado pela
2017NP00231, tendo em vista que o referido valor foi
lançado equivocadamente, sendo veriﬁcado junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social quanto a existência
de débitos em nome da Secretaria de Estado de Esportes
e Lazer, não sendo veriﬁcada nenhuma pendência.
Conta 218810182 - Saldo SIAFEM - R$ 22.916, 78
Relativo ao exercício de 2013 - Cancelado pela
2017NP00230, tendo em vista que no ﬁnal do exercício foi contabilizado a 2013NL03263 e pago pela
2013OB03477 o valor encaminhado através de lnforma-

www.tce.es.gov.br

2017OB00027,
2017OB00026,
2017NP00230,

2017OB00010,
2017NP00250,
2013NL03263,

Desta forma, sugere-se, que seja afastada a irregularidade.
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual, exercício de
2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 297/16
e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES as contas dos
Srs. Guerino Luiz Zanon e Edilson Barboza, no exercício
das funções de ordenadores de despesas da Secretaria
de Estado de Esporte e Lazer, na forma do artigo 84, I, da
Lei Complementar Estadual 621/2012”.
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pela Relatora, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER – SESPORT,
referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
dos senhores GUERINO LUIZ ZANON e EDILSON BARBOZA, dando-lhes quitação;
1.2. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/08/2018 - 27ª 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
Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substitição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO

MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
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-1032/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05054/2017-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social
de Serra
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: ELCIMARA RANGEL LOUREIRO ALICIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA – EXERCÍCIO
2016 – REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.
A CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da SECRETARIA
www.tce.es.gov.br

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da senhora ELCIMARA RANGEL LOUREIRO ALÍCIO.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00865/2017-2 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 02764/2018-7, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia –
NCE opinou pela regularidade da Prestação Anual. Sugeriu, ainda, a expedição de recomendação ao atual gestor,
para que, nas futuras prestações de contas, se atente para a necessidade de realizar os inventários de bens móveis e imóveis no encerramento do exercício e de conciliá-los com a contabilidade, indicando eventuais ajustes
em notas explicativas às demonstrações contábeis.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
03272/2018-1, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, acompanhou integralmente a manifestação técnica, opinando pela regularidade das contas,
com expedição de recomendação.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que não foram apontadas inconsistências nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado pela área técnica, entendo que as presentes Contas devem ser julgadas regulares, sem prejuízo da recomendação proposta na Instrução Técnica Conclusiva n.º
02764/2018-7.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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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 pela relatora, por:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da senhora ELCIMARA RANGEL LOUREIRO ALÍCIO,
dando-lhe quitação;
1.2. RECOMENDAR, ao atual gestor, que, nas futuras
prestações de contas, se atente para a necessidade de
realizar os inventários de bens móveis e imóveis no encerramento do exercício e de conciliá-los com a contabilidade, indicando eventuais ajustes em notas explicativas
às demonstrações contábeis;

Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
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-1033/2018 – PLENÁRIO

1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Processo: 05061/2017-7

2. Unânime.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

3. Data da Sessão: 14/08/2018 - 27ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Exercício: 2016

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
Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS

UG: FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de Cariacica
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: GIOVANA DE SIQUEIRA NOVAES BUAIZ
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – REGULAR – ARQUIVAR. A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIACICA, referente
ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da senhora
GIOVANA DE SIQUEIRA NOVAES BUAIZ, na qualidade de
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social.
www.tce.es.gov.br

Nos termos do Relatório Técnico n. 553/2017, da Instrução Técnica Inicial n. 1109/2017 e da Decisão Monocrática n. 1652/2017, a gestora foi citada sobre o indício de
irregularidade constante do item 3.3.1 da análise contábil, qual seja, “Encaminhamento do Parecer Conclusivo
do Controle Interno, em desacordo com IN 34/2015”.
Regulamente citada, a responsável apresentou suas justiﬁcativas, que foram analisadas no corpo da Instrução
Técnica Conclusiva n. 1480/2018.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia (NCE) afastou o indício de irregularidade, pois a Instrução Normativa TC n. 34/2015 não impõe a veriﬁcação
de um quantitativo mínimo de pontos de controle, motivo pelo qual sugeriu que as Contas Anuais sejam julgadas REGULARES.
Segue a transcrição da parte ﬁnal da Conclusiva:
“3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual, exercício de
2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 297/16
e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se que este Egrégio Tribunal julgue REGULARES, as contas de Giovana de Siqueira Novaes Buaiz, responsável pela gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Cariacica, exercício de 2016,
na forma do artigo 84, I, da Lei Complementar Estadual
621/2012.”
Em seguida, o Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n. 3029/2018, da lavra do Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, acompanhando a área técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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No Relatório Contábil, a área técnica observou que o Parecer de Controle Interno deixou de veriﬁcar vários pontos de controle arrolados na Instrução Normativa TC n.
34/2015.

Ao analisar o Relatório e o Parecer Conclusivo do Controle Interno emitido pela unidade gestora (cidadesweb arquivo RELUCI.pdf), observou-se que o relatório conteve
casos que não foram analisados.

Após a análise da defesa, o setor contábil afastou o indício de infração por entender que a norma não obriga a veriﬁcação de um quantitativo mínimo de pontos
de controle.

[...]

Além disso, constata-se que o Parecer de Controle Interno foi emitido pelo Secretaria Municipal de Controle e
Transparência, após a senhora GIOVANA DE SIQUEIRA
NOVAES BUAIZ ter sido exonerada, motivos pelos quais a
gestora não pode ser responsabilizada por eventuais inconsistências na peça.
Considerando que o indício de irregularidade foi afastado, acolho o entendimento constante da Instrução Técnica Conclusiva n. 1480/2018, cuja análise passa a integrar a Fundamentação do presente Voto, conforme
transcrito:
“2.1. Encaminhamento do Parecer Conclusivo do Controle Interno, em desacordo com IN 34/2015 (item 3.3.1
do RTC).
Base Legal: art.3º, 4º c/c 5º da Resolução 261/2013, artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 e Anexo II da IN
34/2015.
Segundo o relatório técnico,
O Relatório e o Parecer Conclusivo do Controle Interno,
exigido na IN 34/2015, considera que sejam avaliados os
pontos de controle por amostragem, utilizando-se técnicas de auditoria governamental aplicáveis a cada caso.

Considerando que o parecer não concluiu acerca das demonstrações ﬁnanceiras, foi aplicada análise simpliﬁcada de nível 2 que incluiu, além dos pontos de controle
das demonstrações contábeis previstos na análise simpliﬁcada de nível 1, a análise das disponibilidades em
confronto com extratos bancários e do patrimônio em
confronto com os inventários, conforme escopos mínimos previstos na Resolução TC 297/2016.
Por conseguinte, ressalta-se que o gestor responsável se
pronunciou favorável as informações apresentadas pelo Parecer conclusivo, atestando o relatório apresentado pelo controle interno, conforme arquivo PROEXE.pdf.
Dessa forma, levando em consideração que a metodologia utilizada não avaliou diversos pontos de controle,
nem tampouco, informou o motivo pelo qual não foi realizado, sugere-se citar o responsável para esclarecer o fato apresentado.
(...)
Da análise da justiﬁcativa
A defesa alegou que a IN 34/2015 não estabelece a quantidade de pontos de controle que devem ser observados
pela Unidade Central de Controle Interno da UG. Aﬁrma,
que se não fosse assim, não haveria escolha pelo sim ou
não, a ser colocado a frente de cada ponto de controle
constante da tabela 7, anexo II da IN.
Procede a aﬁrmativa da defesa, no sentido de que a IN
34/2015 não determina a quantidade mínima de pontos
www.tce.es.gov.br

de controle a serem observados. Desta forma, sugere-se
que seja afastada a irregularidade”
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pela Relatora, em:
1.1. julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIACICA, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da senhora GIOVANA DE SIQUEIRA NOVAES
BUAIZ, dando-lhe quitação;
1.2. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/08/2018 - 27ª 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
Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
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-1034/2018 – PLENÁRIO
Processos: 05999/2017-9, 01936/2014-1, 01400/2011-5
Classiﬁcação: Pedido de Revisão
UG: IPSJON - Instituto de Previdência Dos Servidores do
Município de João Neiva
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Requerente: LAELIO LUCAS ZAMBON
PEDIDO DE REVISÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO – NÃO CONHECIMENTO – ARQUIVAMENTO
A CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
Trata-se de Pedido de Revisão interposto por Laélio Lucas Zambon, em face da Acórdão TC 727/2015, profe-

rido nos autos do Processo TC 1936/2014. No suscitado acórdão, deliberou o Plenário da Corte pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Reconsideração
anteriormente interposto pelo ora recorrente, mantendo, na integralidade, o Acórdão TC 014/2014, por meio
do qual foram julgadas irregulares as contas do Instituto
de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva – IPSJON, referentes ao exercício de 2010.
Suscitou, em síntese, a existência de prova nova, que
atestaria que, em 2015, foi promovido o acerto da movimentação ﬁnanceira das contas do Instituto.
Alegou, ainda, que o Acórdão TC 727/2015 teria violado
a literalidade de lei ao reconhecer a irregularidade relativa ao descumprimento do percentual máximo de 2%
(dois por cento) a ser gasto com taxa de administração.
Requereu, ao ﬁnal, o provimento do Pedido de Revisão
para o ﬁm de reformar o Acórdão TC 727/2015 e, por
consequência, julgar regulares as contas do Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de João Neiva –
IPSJON, referentes ao exercício de 2010.
Por meio da Instrução Técnica de Pedido de Revisão n.º
00012/2018-7, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC manifestou-se pelo não conhecimento do Pedido de Revisão, destacando que o documento suscitado como novo pelo recorrente não se enquadra no disposto no artigo 171, IV, da Lei Complementar n.º 621/2012, uma vez que o mencionado documento não teria eﬁcácia sobre a prova já produzida nos autos
do Processo TC 1400/2011.
Da mesma forma, a alegação de que o Acórdão TC
727/2015 teria violado a literalidade de lei apenas reﬂete a tentativa de rediscutir o mérito processual, o que
www.tce.es.gov.br

se conﬁgura inadequado em sede de Pedido de Revisão.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 03176/2018-5, de lavra do Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, ratiﬁcou integralmente o opinamento técnico, sugerindo o não conhecimento do Pedido de
Revisão.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Analisados os autos, acompanho a conclusão da área técnica e ministerial pelo não conhecimento do Pedido de
Revisão, adotando como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica de
Pedido de Revisão n.º 00012/2018-7, abaixo transcritos:
“2. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE - DOS PRESSUPOSTOS DO PEDIDO DE REVISÃO
Analisando as condições de admissibilidade do Pedido
de Revisão, observa-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual.
Em relação à tempestividade, veriﬁca-se, conforme Despacho 47253/2017 da Secretaria-Geral das Sessões, à ﬂ.
49, que o Acórdão TC-727/2015 foi publicado no Diário
Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal em 03/08/2015, tendo
transitado em julgado em 26/08/2015. Assim, tendo sido
o Pedido de Revisão protocolizado em 15/08/2015, tem-se que não operou o transcurso do prazo de dois anos
contados do trânsito em julgado da referida decisão, nos
termos do artigo 171 da LOTCEES (LC 621/2012), de forma que o presente pleito é tempestivo.
Quanto ao cabimento, constata-se que o instrumento
utilizado está previsto no artigo 171, da Lei Complementar 621/2012, reproduzido abaixo:
Art. 171. Da decisão deﬁnitiva em processo de prestação
ou tomada de contas, cabe pedido de revisão ao PlenáSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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rio, de natureza jurídica similar à da ação rescisória, sem
efeito suspensivo, apresentado uma só vez e por escrito
pelo responsável, pelo interessado, seus sucessores, ou
pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de dois anos, contados do trânsito em julgado, e fundado:
I – em erro de cálculo nas contas;
II – em evidente violação literal de lei;
III – em falsidade ou insuﬁciência da prova produzida na
qual se tenha fundamentado o acórdão recorrido;
IV – na superveniência de documentos novos com eﬁcácia sobre a prova produzida.
Importante destacar, inicialmente, que o Pedido de Revisão, tal qual a Ação Rescisória no Processo Civil, busca
corrigir eventuais equívocos, só identiﬁcados posteriormente, que maculam o ato decisório e comprometem a
lisura da prestação jurisdicional. Não se presta a discutir a justiça da decisão proferida, nem a valoração ou interpretação, pelos julgadores, das provas dos autos. Trata-se da identiﬁcação de um possível engano, que contaminou todo o julgamento e, exatamente por isso, deve ser reparado, ainda que já tenha ocorrido o trânsito
em julgado.
Assim, no Pedido de Revisão, a questão conﬂituosa, ou
mérito, não coincide com a lide principal, porque não
mais se permite rediscutir os fatos e provas já debatidos
e sopesados quando do julgamento da causa. O cerne do
instrumento processual gira em torno da ocorrência de
um engano: pela ocorrência de erro de cálculo; pelo total desprezo à literalidade da lei; pela falsidade ou insuﬁciência dos documentos nos quais se fundamentou a decisão; e pela superveniência de documentos novos capa-

zes de inﬂuenciar nas provas já consideradas.
Também é a partir da possibilidade de ocorrência de
uma ou algumas das situações anteriormente descritas
que se veriﬁca a admissibilidade da peça revisional: se é
cabível e adequada à hipótese dos autos.
Percebe-se, dessa forma, que há uma linha muito tênue
entre a análise do pressuposto processual de adequação
e a do próprio mérito do Pedido de Revisão, já que ambas perpassam pelos mesmos fundamentos. Entretanto,
na primeira, basta a simples possibilidade de ocorrência
para que o instrumento esteja adequado (atendidos os
demais requisitos de admissibilidade), numa veriﬁcação
perfunctória; já na segunda, a análise é exauriente, atestando se, de fato, as alegações do postulante merecem
prosperar.
Especiﬁcamente quanto à irregularidade relativa à ausência de movimentação e acúmulo de saldos de contas de ativo e passivo, indicando falta de regularização,
o Autor do presente Pedido de Revisão informa em suas
razões que a regularização foi feita no ﬁnal de 2015 e, visando comprovar o alegado, apresenta as “Notas de Lançamento Contábil Manual” (ﬂs. 16-28, que registram o
cancelamento de acúmulo do saldo das contas.
Contudo, entende-se que esta nova documentação não
se enquadra no estabelecido no inciso IV do art. 171 da
LC 621/2012, haja vista que não é capaz de inﬂuenciar
nas provas já consideradas, ou seja, não tem eﬁcácia sobre a prova já produzida nos autos da Prestação de Contas Anual (TC 1400/2011) e apreciada por este Tribunal
que o levaram a reconhecer como irregular a “ausência
de movimentação e acúmulo de saldos de contas de ativo e passivo”. Equivale dizer que, mesmo com esta “nova
documentação”, a irregularidade permaneceria no exerwww.tce.es.gov.br

cício de 2010, haja vista que a regularização somente
ocorreu no ﬁnal de 2015, conforme aﬁrma o próprio Requerente em seu Pedido de Revisão.
Já em relação à irregularidade relativa ao descumprimento do percentual máximo de 2% a ser gasto com taxa de administração o autor alega que o julgado deste
Tribunal violaria disposição literal de lei. Contudo, essa
questão já foi analisada na Manifestação Contábil de Recurso MCR 20/2014 (Processo 1936/2014, ﬂs. 145-154,
em apenso) e na Instrução Técnica de Recurso 110/2014
(Processo 1936/2014, ﬂs. 157-164, apenso), não havendo que se falar em violação à lei por esta Corte, ao contrário, já que restou demonstrado que o Instituto de Previdência, gerido pelo ora Requerente no exercício de
2010, ultrapassou o limite de gasto com taxa de administração ﬁxado em 2% (dois por cento) textualmente no
art. 15 da Portaria do Ministério da Previdência Social
402/2008. Na realidade percebe-se que Requerente se
utiliza da via do Pedido de Revisão como se mais um recurso incondicionado.
Portanto, considerando que o cabimento do Pedido de
Revisão requer o atendimento das situações peculiares
consignadas nos incisos do artigo 171 da LOTCEES e que
nenhuma delas se encontra evidenciada, impõe-se manifestar pelo não conhecimento do presente pedido.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, opina-se pelo não conhecimento do
Pedido do Revisão, por inexistência de arguição plausível das hipóteses para o seu cabimento, previstas taxativamente nos incisos do artigo 171, da Lei Orgânica desta
Corte de Contas”.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
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 Não conhecer o Pedido de Revisão;

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
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-1035/2018 – PLENÁRIO

1.2 Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Processos: 06867/2017-8, 03938/2015-2

2. Unânime.

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

3. Data da Sessão: 14/08/2018 - 27ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: PREVDRP - Instituto de Previdência de Dores do Rio
Preto

4. Especiﬁcação do quórum:

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Rodrigo Coelho do Carmo.

Recorrente: JOSE CARLOS MAGRO
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – PROVIMENTO PARCIAL – CONTAS REGULARES COM RESSALVA
– DETERMINAR – CIENTIFICAR – ARQUIVAR

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).

A CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN

Trata-se de RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO interposto
pelo senhor JOSÉ CARLOS MAGRO, ex-Diretor Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO
PRETO, contra o Acórdão TC n. 796/2017, proferido pela 1ª Câmara, nos autos do processo TC n. 3938/2015
(Prestação de Contas Anual do IPAS, referente ao exercício de 2014).
No Acórdão, o Colegiado acolheu o Voto do Relator, Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva, julgando IRREGULARES as Contas do recorrente, com a aplicação de
www.tce.es.gov.br

multa no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), em
razão das seguintes irregularidades:
I – Ausência de equilíbrio atuarial do regime próprio de
previdência apurado na avaliação atuarial anual;
II – Propor plano de amortização do déﬁcit atuarial para o período de 2012 a 2045, com alíquota suplementar
de até 66,60%, não suﬁciente para amortizar todo o déﬁcit atuarial do regime e 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.
Segue a transcrição do Dispositivo do Acórdão:
“ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3938/2015, ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e oito de junho de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Julgar irregular a Prestação Anual de Contas do Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto, referente ao
exercício de 2014, sob a responsabilidade do senhor José
Carlos Magro, em razão das irregularidades expressas na
Manifestação Técnica 1039/2016-1 constante da Instrução Técnica Inicial 1017/2016-5, na DECM 1561/2016-1
e no Termo de Citação 50066/2016-1, inserta nos itens
2.1 e 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva 01934/2017-1,
pelas razões expendidas no voto do relator, aplicando ao
responsável multa pecuniária, no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), com fundamento no artigo 135, incisos I
e II, da Lei Complementar Estadual 621/2012;
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
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 se encontram previstos no
Título VIII do mesmo diploma normativo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o senhor conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
presidente, o senhor conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva, relator, e o senhor conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun.
Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas
Heron Carlos Gomes de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de junho de 2017.”
Na Petição Inicial do recurso (f. 1/81), o responsável
questionou a ocorrência de irregularidades, pugnando
pelo acolhimento das justiﬁcativas para que os fatos sejam considerados sanados.
O recorrente instruiu a petição inicial com cópias do processo administrativo n. 47/2014 (f. 26/40), do Quadro
Comparativo entre os Resultados Atuariais de 2012/2013
a 2015/2016 (f. 13), do Demonstrativo do Resultado
Atuarial de 2013/2014 (f. 14/25) e da Avaliação Atuarial
2014/2015 (f. 41/81). A defesa constante do processo n.
3938/2015 ainda trouxe cópias das Leis Municipais n.
818/2016 (f. 89/90) e n. 752/2012 (f. 92/93).
A Secex-Previdência elaborou a Manifestação Técnica
n. 1691/2017 (f. 96/112), refutando as razões recursais,

mantendo as duas irregularidades e opinando pelo NÃO
PROVIMENTO.

Recurso de Reconsideração, nos termos dos artigos 395
e 396 do Regimento Interno.

Segue a transcrição da parte ﬁnal:

Quanto ao mérito, cabem algumas considerações.

“IV – CONCLUSÃO

I – Ausência de equilíbrio atuarial do regime próprio de
previdência apurado na avaliação atuarial anual (item
II da Manifestação Técnica n. 1691/2017, constante dos
presentes autos)

As razões constantes no presente processo foram analisadas, resultando na opinião pelo não provimento do
recurso de reconsideração interposto pelo recorrente.”
Ato contínuo, a Secex-Recursos elaborou as Instruções
Técnicas de Recurso n. 286/2017 e n. 358/2017 (f. 90/93
e 115/118), propondo o CONHECIMENTO e o NÃO PROVIMENTO da impugnação.
Segue a transcrição da parte ﬁnal da ITR n. 358/2017:
“IV. CONCLUSÃO
Com base nos elementos aqui expostos, opina-se, quanto aos requisitos de admissibilidade, pelo conhecimento
do presente recurso, reiterando os termos da Instrução
Técnica de Recurso, de ﬂs. 90/93.
No que tange ao mérito recursal, corrobora-se o entendimento trazido na Manifestação Técnica 01691/2017-1,
de ﬂs. 96/112, exarada pela Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal, no sentido de que não sejam acolhidos os argumentos trazidos pelo recorrente,
negando-se provimento ao recurso.”
O Ministério Público de Contas, em Parecer da lavra do
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou a área técnica (f. 122).
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Quanto à admissibilidade recursal, foram atendidos os
requisitos relativos à legitimidade, tempestividade, adequação e à regularidade formal, motivo por que acompanho a área técnica pelo CONHECIMENTO do presente
www.tce.es.gov.br

No processo n. 3938/2015, a Secex-Previdência elaborou
a Manifestação Técnica n. 1039/2016, apontando que o
Plano de Amortização do Déﬁcit Atuarial, adotado pelo
Município, era insuﬁciente, pois deixava a descoberto o
montante de R$ 9.701.023,56, razão pela qual as medidas propostas no Parecer Atuarial deveriam ser implementadas.
Segue a transcrição:
“3.2.1 Ausência de equilíbrio atuarial do regime próprio
de previdência apurado na avaliação atuarial anual
Base legal: art. 40, caput da Constituição Federal, art. 1º
da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal
Consta a informação do atuário no Parecer Atuarial,
item 6 do DEMAAT (Demonstrativo da Avaliação Atuarial
2014/data base: 31/12/2013), de que o plano de amortização atualmente vigente, por meio de alíquotas suplementares projeta créditos a receber no montante de R$
10.990.398,18 que não é suﬁciente para amortizar o déﬁcit de R$ 20.691.421,74 ocasionando um déﬁcit atuarial a ser amortizado no montante de R$ 9.701.023,56.
Relatório da Avaliação Atuarial do Instituto de Previdencia dos Servidores do Município de Dores do Rio
Preto [ﬂs.4]
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Apuramos a existência de um déﬁcit atuarial de R$
9.701.023,56, montante que representa 33,85% das Provisões Matemáticas calculadas. O PREVIDRP se encontra
em desequilíbrio atuarial.
[...]
Rio de Janeiro, 20 de maio de 2014.
Paulo Arthur Vieira
Atuário MIBA 1.521
Assim, sugere-se CITAR o Sr. José Carlos Magro, para
apresentar as razões de justiﬁcativas que julgar necessárias.”
Em resposta à citação, o responsável justiﬁcou que não
houve falta de gestão do déﬁcit atuarial, optando-se por
manter o Plano de Amortização instituído pela Lei n.
752/2012, uma vez que as propostas constantes do Parecer Atuarial eram inviáveis e mais agressivas, tornando
desnecessária a alteração do modelo em vigor.
Alegou que a comparação do Resultado Atuarial, entre
os exercícios de 2014 e 2016, evidenciou a passagem de
uma situação deﬁcitária para superavitária, conﬁrmando que a decisão de manter o Plano de Amortização foi
acertada.
Acrescentou que o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial demanda um trabalho de médio a longo prazo e que a situação confortável da Previdência Municipal permitiu
que o Plano de Amortização fosse alterado pela Lei n.
818/2016.
Na Instrução Técnica Conclusiva n. 1934/2017, emitida
no processo n. 3938/2015, a área técnica manteve a irregularidade, considerando que, no exercício de 2014, o
gestor deixou de adotar as providências necessárias ao

equacionamento do déﬁcit, conforme sugerido no Parecer Atuarial.
Segue a transcrição:
“2.1 – Ausência de equilíbrio atuarial do regime próprio
de previdência apurado na avaliação atuarial anual.
(item 3.2.1 da Manifestação Técnica, ﬂ. 59).

6.581.726,74, respectivamente, ressaltando que a Lei
Municipal 818/2016 aprovou novo plano de amortização
que garantirá ao Instituto de Previdência de Dores do Rio
Preto “conforto” no que se refere à situação atuarial.

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

Não obstante a expectativa com relação à Lei Municipal
nº 818/2016, no exercício em análise, PCA 2014, nenhuma providência fora posta em prática de forma a minimizar os efeitos de déﬁcit, mesmo com a advertência do
atuário com relação ao plano então em vigor:

(...)

Relatório de Avaliação Atuarial 2014

Análises:

Considerações Finais

Em suas justiﬁcativas, o gestor ressalta o zelo e a dedicação à causa previdenciária com que o Ente vem lidando com o Instituto, e cita o plano de amortização do déﬁcit atuarial aprovado pela Lei Municipal nº 752, de 24
de agosto de 2012. Prossegue o relato dizendo que “De
fato, no exercício sob análise, a saber 2014, o PREVIDR
convivia com déﬁcit auarial de R$ 9.701.023,56”, mas
não apresentou as providências que foram tomadas para o saneamento do saldo negativo.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município
de Dores do Rio Preto apresenta desequilíbrio ﬁnanceiro atuarial, indicando que as receitas previstas em lei
somadas ao seu patrimônio não serão suﬁcientes para,
no futuro, honrar o pagamento de todas as obrigações
previdenciárias devidas aos seus segurados. Apresentamos neste relatório três planos de amortização do déﬁcit que, se adotado, estabelece o equilíbrio ﬁnanceiro e
atuarial do sistema. (g.n.)

O gestor em sua defesa critica as três alternativas de
amortização do déﬁcit atuarial apresentadas pelo atuário, sem, contudo, demonstrar outra possibilidade de
amortização, uma vez que o plano vigente “é insuﬁciente para garantir o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial do sistema, havendo necessidade de se implanta um novo plano
de amortização que garanta o equacionamento do déﬁcit atuarial calculado”, conforme aﬁrma o atuário (DEMAAT, item 5).

Paulo Arthur Vieira

Ainda nas justiﬁcativas, faz registrar que das avaliações atuariais realizadas em 2015 e 2016, resultaram
superávit atuarial da ordem de R$1.232.750,63 e R$
www.tce.es.gov.br

Atuário MIBA 1.521
A restrição com relação ao desequilíbrio atuarial do PREVIDRP não foi solucionada.”
Nas razões recursais, o responsável reiterou as justiﬁcativas apresentadas no processo n. 3938/2015, acrescentando que não houve inércia na sua gestão nem prejuízo
à situação atuarial da previdência, pois, nos anos seguintes, houve superávit, o que levou o Atuário a opinar pela manutenção do Plano de Amortização instituído pela
Lei n. 752/2012, conforme o Parecer Atuarial 2014/2015.
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Na Manifestação Técnica n. 1691/2017, a Secex-Previdência analisou o recurso, concluindo que a irregularidade deveria ser mantida, pois o responsável não comprovou a adoção de medidas para a contenção do déﬁcit, no
exercício de 2014, sendo insuﬁciente a alegação de que o
equilíbrio atuarial foi alcançado nos anos seguintes.
Acrescentou que a cópia do processo administrativo n.
47/2014 não pode ser aproveitada como justiﬁcativa,
pois não há número de protocolo nem numeração das
páginas. Além disso, os documentos não demonstraram
a viabilidade ﬁnanceira e o respeito aos limites da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Destacou que o déﬁcit atuarial constitui uma situação de
extrema gravidade para o regime previdenciário, cujas
medidas de equacionamento devem ser veriﬁcadas
anualmente.
Observou que o Plano de Amortização, criado pela Lei
n. 818/2016, está sendo questionado pela área técnica
na correspondente Prestação de Contas Anual, por ultrapassar o prazo de 35 anos e pela falta de justiﬁcativa para
a mudança da forma de custeio, que passou de alíquota
suplementar para aporte periódico.
Segue a transcrição:
“II – AUSÊNCIA DE EQUILÍBRIO ATUARIAL DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA APURADO NA AVALIAÇÃO
ATUARIAL ANUAL
Base Normativa: art. 40, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB; art. 1º da Lei Federal
9.717/1998; e, art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
(...)
ANÁLISE TÉCNICA:

Inicialmente, importante destacar que o recurso apresentado encontra-se acompanhado de documentação
complementar, contendo: comparativo entre avaliações
atuariais, constante da avaliação atuarial de 2016 (ﬂ.
13); Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial –
DRAA/2014 (ﬂs. 14-25); processo administrativo PREVIDRP 47/2014, referente à apresentação do cálculo atuarial de 2014 (ﬂs. 26-40); estudo de avaliação atuarial, elaborado em dezembro de 2015 (ﬂs. 41-81).
Segundo alegações do recorrente, o PREVIDRP não se
manteve inerte perante o resultado atuarial deﬁcitário
apresentado pelo estudo de avaliação atuarial do exercício de 2014. Assim, justiﬁca-se apresentando processo administrativo, relacionado à apresentação do cálculo atuarial de 2014.
Trata-se do Processo Administrativo PREVIDRP 47/2014
(ﬂs. 26-40), tramitado pelo Instituto de Previdência de
Dores do Rio Preto, cujo único trâmite registrado em sua
capa se remete ao arquivo do PREVIDRP. Destaca-se que
o referido processo não apresenta numeração de páginas ou registros em protocolo.
O Processo Administrativo PREVIDRP 47/2014 inicia-se
com o ofício 95/2014 (ﬂ. 27), endereçado pelo diretor-presidente do PREVIDRP à Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto. Assim, conforme
ofício s/n (ﬂs. 31-32), a Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal requer análise por parte do Setor Contábil
para avaliação dos impactos ﬁnanceiros decorrentes do
plano proposto.
Ato contínuo, por meio do Parecer 19/2014 (ﬂs. 33-36),
o Setor Contábil manifesta-se favoravelmente ao projeto apresentado.
www.tce.es.gov.br

Porém, em 03 de fevereiro de 2017, o diretor-presidente
do PREVIDRP, Sr. Maxwel do Carmo Riva, de maneira injustiﬁcada e desprovida de motivações relacionadas ao
pleito, encerra o processo por cumprimento da demanda (ﬂ. 40).
Salienta-se que o encerramento do Processo Administrativo PREVIDRP 47/2014, em 03 de fevereiro de 2017,
ocorre apenas após a regular citação do responsável na
prestação de contas do exercício de 2014, ainda que o
trâmite anterior tenha ocorrido em 23 de dezembro de
2014, por parte do Setor Contábil da Prefeitura Municipal, que se manifesta favoravelmente ao pleito, mantendo-se o processo inerte por período superior a dois anos,
ao longo de duas outras avaliações atuariais.
Trata-se de circunstância de extrema gravidade para
qualquer RPPS, a identiﬁcação de déﬁcit atuarial que irá
exigir um intenso esforço por parte da municipalidade
para o seu equacionamento. Assim, a tramitação de processo interno no PREVIDRP, desprovido de protocolos ou
registros na Prefeitura Municipal, órgão destinatário do
pleito, prejudica a justiﬁca apresentada pelo recorrente,
que se omitiu perante a paralisação do Processo Administrativo PREVIDRP 47/2014, mesmo após o parecer favorável ao pleito emitido pelo Setor Contábil da Prefeitura Municipal.
Considerando eventual possibilidade de inviabilidade
do plano de amortização proposto pelo estudo de avaliação atuarial, caberia a elaboração de estudo que demonstrasse sua viabilidade ﬁnanceira e respeito aos limites da LRF. Porém, o Processo Administrativo PREVIDRP 47/2014 não foi capaz de demonstrar uma condução responsável, justiﬁcando a sua existência em busca
de alternativas para a restauração do equilíbrio atuarial
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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do RPPS.

cíﬁcas e tempestivas por parte do responsável.

Conforme relatado pelo recorrente, foram apresentadas três alternativas à amortização do déﬁcit atuarial do
RPPS, conforme estudo de avaliação atuarial elaborado
(DEMAAT). Porém, nem mesmo a opção pelo modelo de
aportes crescente foi justiﬁcada pelo Processo Administrativo PREVIDRP 47/2014, em ofensa aos princípios da
motivação e do interesse público.

O recorrente conclui suas justiﬁcativas ressaltando o
acerto na decisão de não modiﬁcar o seu plano de amortização em 2014, evidenciando-se um comparativo entre avaliações atuariais, presente na avaliação atuarial de
2016 (ﬂ. 13). Em referência à situação de conforto, ressalta o trabalho que se traduziu através da Lei Municipal
818/2016, responsável pela revisão do plano de amortização do déﬁcit atuarial do RPPS.

O recorrente transcreve trecho do parecer atuarial, onde
foi registrada a desnecessidade de elevação das alíquotas. Trata-se de parte do subitem ‘Resultados Atuariais’,
apresentado no item ‘6-Parecer Atuarial’ do estudo de
avaliação atuarial (DEMAAT), onde é feita a análise do
custo normal do RPPS. Dessa forma, o requerente ressalta que o custo normal apurado foi interior às alíquotas de contribuição praticada, que totalizaram 28,56%.
Veriﬁca-se que o recorrente utiliza a avaliação do custo normal do RPPS para justiﬁcar sua conclusão acerca
da desnecessidade de modiﬁcação do plano de amortização do déﬁcit atuarial. Porém, o equilíbrio atuarial do
RPPS envolve análise do custo normal e do custo suplementar, que devem ser analisados em conjunto para a
constatação de equilíbrio atuarial do RPPS, em conformidade com as diretrizes do art. 2º, incisos XV e XVI, da
Portaria MPS 403/2008.
Posteriormente, o recurso apresenta estudo de avaliação atuarial elaborado em dezembro de 2015 (ﬂs. 4181), justiﬁcando-se através de identiﬁcação de equilíbrio
atuarial do RPPS. Porém, entende-se que o equacionamento do déﬁcit atuarial em exercício posterior, desprovido da adoção de medidas por parte do gestor do RPPS,
não é capaz de afastar a irregularidade ocorrida no exercício de origem, exigindo-se a adoção de medidas espe-

Destaca-se que as contas do PREVIDRP, referente ao exercício de 2016, foram objeto de análise do Relatório Técnico 983/2017-1 (Processo TC 6992/2017-9), por parte
desta Secex-Previdência, e encontra-se em fase de citação dos responsáveis. Nessa oportunidade, foram identiﬁcados diversos indicativos de irregularidade relacionados à gestão atuarial do RPPS, envolvendo inconsistências no estudo de avaliação atuarial, ausência de lei para
a cobertura do custo normal do RPPS, plano de amortização manifestamente insustentável, data base das provisões incompatível com a data das demonstrações, entre outros.
Especiﬁcamente acerca do plano de amortização adotado por meio da Lei Municipal 818/2016, o Relatório Técnico 983/2017-9, por meio do item 3.5.3.2 – ‘Revisão Irregular do Plano de Amortização do Déﬁcit Atuarial’, defende que o plano foi implementado em desconformidade com os prazos e valores legalmente previstos pelos parâmetros gerais estabelecidos pela Portaria MPS
403/2008.
Com relação ao prazo do plano de amortização do déﬁcit
atuarial do RPPS, previsto pela Lei Municipal 818/2016,
defendeu-se que o ente desconsiderara o plano de
amortização inicialmente estabelecido pela Lei Municiwww.tce.es.gov.br

pal 752/2012, conferindo novo prazo de 35 anos, compreendido entre o período de 2017 a 2051, não observando, portanto, previsão contida no artigo 18, §§ 1º e
2º, da Portaria MPS 403/2008.
Além disso, a Lei Municipal 818/2016 estabelece uma redução na previsão de recursos destinados à amortização
do déﬁcit atuarial, não observando determinação contida no artigo 25 da Portaria MPS 403/2008, que exige
atendimento de diversos critérios objetivos para a revisão do plano de amortização do déﬁcit atuarial que implique em redução de alíquotas ou aportes destinados
ao RPPS.
Ultrapassadas as análises das alegações do recorrente,
conclui-se que a Manifestação Técnica – MT 1039/20161 (Processo apenso TC 3938/2015-2) questiona adequadamente a identiﬁcação de déﬁcit atuarial do RPPS, por
meio do resultado apresentado pela avaliação atuarial,
estudo técnico exigido anualmente, conforme estabelecido pelo inciso I do art. 1º da Lei Federal 9.717/1998.
No mesmo sentido, a Instrução Técnica Conclusiva – ITC
1934/2017-1 (Processo apenso TC 3938/2015-2) propõe
manutenção da irregularidade em função da inércia do
gestor decorrente da ausência de adoção de providências para o equacionamento do déﬁcit atuarial do RPPS,
identiﬁcado por meio da avaliação atuarial anual.
Diante do exposto; considerando que as alegações apresentadas pelo recorrente não foram suﬁcientes para
afastar a irregularidade ora questionada; e, considerando que a veriﬁcação do equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial
do RPPS deve ser realizada anualmente, em consonância
com o inciso I do art. 1º da Lei Federal 9.717/1998; sugere-se pela MANUTENÇÃO do presente item.”
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Observo que a Portaria n. 403/2008, do Ministério da
Previdência Social, disciplina os conceitos e procedimentos aplicáveis à avaliação atuarial dos regimes próprios
previdenciários, dentro os quais se insere a periodicidade anual.
O objetivo da avaliação atuarial é dimensionar os compromissos ﬁnanceiros decorrentes do plano de benefícios e apresentar um plano de custeio adequado à sua
cobertura, preservando-se o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial (Port. 403/08, artigos 1º, 2º, inciso VI, e 17, § 7º).
Nesse contexto, o Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial – DRAA, documento obrigatório das
prestações de contas anuais dos Institutos de Previdência, congrega as principais conclusões do avaliação, dentre as quais destaca-se o Resultado Atuarial do exercício
(Port. 403/08, art. 2º, inciso VIII).
O Resultado Atuarial, por sua vez, constitui uma estimativa da situação patrimonial do regime próprio de previdência, calculada a partir do patrimônio atual e da projeção de despesas e receitas ao longo do tempo (Port.
403/08, art. 17, §§ 1º e 4º).
Sendo a estimativa de recursos inferior à projeção das
obrigações, tem-se um resultado atuarial negativo ou
déﬁcit atuarial. Nessa hipótese, o art. 18 da Portaria n.
403/2008 determina que o Parecer Atuarial indique um
Plano de Amortização do déﬁcit, que deverá ser revisto anualmente com base na correspondente reavaliação
atuarial:
Art. 18. No caso da avaliação indicar déﬁcit atuarial deverá ser apresentado no Parecer Atuarial plano de amortização para o seu equacionamento.
§ 1º O plano de amortização deverá estabelecer um pra-

zo máximo de 35 (trinta e cinco) anos para que sejam
acumulados os recursos necessários para a cobertura do
déﬁcit atuarial.
§ 2º O plano de amortização poderá ser revisto nas reavaliações atuariais anuais, respeitando sempre o período
remanescente para o equacionamento, contado a partir do marco inicial estabelecido pela implementação do
plano de amortização inicial.
O Plano de Amortização consiste na instituição de uma
contribuição suplementar ou de aportes periódicos pré-ﬁxados e deve ser implementado por meio de lei, desde que haja viabilidade ﬁnanceira e orçamentária e respeito aos limites da LRF, conforme dispõe o art. 19 do regulamento:
Art. 19. O plano de amortização indicado no Parecer
Atuarial somente será considerado implementado a partir do seu estabelecimento em lei do ente federativo.
§ 1º O plano de amortização poderá consistir no estabelecimento de alíquota de contribuição suplementar
ou em aportes periódicos cujos valores sejam preestabelecidos.
§ 2º A deﬁnição do plano de amortização deverá ser
acompanhada de demonstração da viabilidade orçamentária e ﬁnanceira para o ente federativo, inclusive dos impactos nos limites de gastos impostos pela Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. (Nova redação dada pela PORTARIA MPS Nº 21, DE 16/01/2013)
§ 3º Poderão ser aportados ao RPPS, mediante lei do ente federativo, bens, direitos e demais ativos de qualquer
natureza para constituição dos fundos referidos no art.
249 da Constituição Federal, para o equacionamento do
déﬁcit atuarial, desde que garantidas a solvência e a liwww.tce.es.gov.br

quidez do plano de benefícios. (Incluído pela PORTARIA
MPS Nº 21, DE 16/01/2013)
As normas sobre a gestão dos regimes próprios anunciam a competência do Ente Federativo para a elaboração e a execução de medidas de equacionamento do resultado atuarial negativo, exigindo a atuação conjunta
dos Poderes Executivo e Legislativo e, como bem asseverou a área técnica, a autarquia previdenciária constitui
o órgão técnico competente para subsidiar tais decisões.
A implementação do plano de amortização demanda
uma prudente análise da situação ﬁnanceira e orçamentária do Município, em confronto com as condições provocadoras do déﬁcit atuarial, para que se possa eleger
as medidas viáveis à sua superação, sem comprometer
os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda que
as eventuais insuﬁciências sejam suportadas pelo próprio Ente.
No exercício de 2014, vigorava o Plano de Amortização
criado pela Lei n. 752/2012, que instituiu uma alíquota patronal suplementar de 7%, acrescida de 2,98 pontos percentuais, durante 20 anos, atingindo 66,67% da
Folha de Contribuição até 2045, além da alíquota normal de 17,56%.
A Avaliação Atuarial de 2014 (ano-base: 2013), emitida em maio/2014, apurou o Déﬁcit Atuarial de R$
9.701.023,56, montante não custeado pelo Plano de
Amortização em vigor, motivo pelo qual o Atuário indicou a necessidade de implantação de uma novo Plano,
sugerindo três alternativas:
Alíquota Suplementar Nivelada de 62,15%, durante
32 anos, atingindo uma contribuição patronal total de
79,71% da Folha de Pagamento;
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Alíquota Suplementar Escalonada, partindo de 12,96%,
em 2014, conforme previsto no Plano em vigor, até atingir 144,72%, de 2032 a 2045;
Aportes Preestabelecidos, começando em 456 mil reais,
no ano de 2014, alcançando 864 mil reais, em 2028, até
retornar ao ponto inicial, no exercício de 2045.
Diante da conclusão da Avaliação Atuarial, competia ao
gestor analisar a viabilidade dos Planos de Amortização
sugeridos ou propor alternativas, bem como atuar junto aos Poderes Executivo e Legislativo, visando a implementar as medidas necessárias ao equacionamento.
Na fase recursal, o responsável trouxe aos autos a cópia do processo administrativo n. 47/2014 (f. 26/40), instaurado em 23 de setembro de 2014, tendo por ﬁnalidade apresentar, ao Poder Executivo, o Cálculo Atuarial
2013/2014 e a proposta de Aportes Fixos, contendo as
seguintes peças:
Ofício n. 95/2014 (f. 27), datado de 23 de setembro de
2014 e dirigido à Assessoria Jurídica da Prefeitura, pelo qual o responsável apresentou o Cálculo Atuarial
2013/2014 e Minuta de um novo plano de amortização,
baseado em Aportes Fixos (f. 28/29), bem como solicitou a elaboração de Parecer Jurídico, Projeto de Lei e de
Mensagem ao Legislativo, além da manifestação do Contador;
Despacho do Instituto para o setor jurídico, datado de 1º
de outubro de 2014 (f. 30);
Manifestação da Assessoria Jurídica (f. 31/32), datada de
06 de outubro de 2014, na qual a advogada Christiane
Rios Pimentel solicitou diligência ao setor contábil, para
análise do impacto ﬁnanceiro da proposta;
Parecer Contábil n. 19/2014 (f. 33/37), emitido em 23 de

dezembro de 2014, no qual o Contador Dalmo Costa Beber comparou o Plano de Amortização vigente, baseado na alíquota suplementar, com a proposta de Aportes
Fixos, concluindo que a alteração seria benéﬁca ao Município, em razão da baixa variação anual do montante
de aportes e da segurança quanto ao cronograma de desembolso, que deixaria de depender das variações salariais;
Lei n. 752/2012 (f. 38/39);
Despacho para o Arquivamento dos autos, datado de 03
de fevereiro de 2017 e subscrito pelo senhor Maxwel do
Carmo Riva, Presidente do Instituto.
Da análise da documentação, concluo que assiste razão
à área técnica quanto à fragilidade do processo administrativo n. 47/2014, diante das deﬁciências apresentadas,
como a falta de protocolo ou de registro do recebimento, a ausência de numeração das páginas processuais,
a anotação de apenas um trâmite na capa do processo
e o longo período sem a movimentação dos autos (de
23/12/2014 a 03/02/2017), seguido de seu arquivamento com motivação genérica.
Entretanto, discordo do entendimento técnico no sentido de que tais deﬁciências prejudicaram a justiﬁcativa,
pois observa-se que algumas peças processuais foram
emitidas pela Assessora Jurídica e pelo Contador, não havendo motivos, a princípio, para questionar sua autenticidade.
Desse modo, o processo administrativo n. 47/2014 representa uma iniciativa do gestor em implementar a proposta constante do Parecer Atuarial 2013/2014, mas tal
esforço mostrou-se insuﬁciente, pois não atingiu o objetivo de revisão do Plano. Além disso, os autos ﬁcaram
www.tce.es.gov.br

um longo período sem tramitar, imotivadamente, desde
a emissão do Parecer Contábil, ocorrida em 23 de dezembro de 2014, até o arquivamento, em fevereiro de
2017, demonstrando a falta de atuação do responsável.
Desse modo, acompanho a área técnica pela manutenção da irregularidade, mas entendo que a infração não
é capaz de macular as Contas, pois, mesmo sendo insuﬁciente, houve uma iniciativa do responsável em adotar
providências, entendimento já adotado no processo TC
n. 3163/2014.
Acrescento uma DETERMINAÇÃO, dirigida ao atual gestor do Instituto, para que, a cada exercício, adote as providências necessárias à implantação das propostas contidas nas Reavaliações Atuariais e/ou justiﬁque a não
implantação, cientiﬁcando-se, ainda, o Prefeito, o Presidente da Câmara Municipal e o Controlador Geral do
Município.
II – Propor plano de amortização do déﬁcit atuarial para o período de 2012 a 2045, com alíquota suplementar
de até 66,60%, não suﬁciente para amortizar todo o déﬁcit atuarial do regime e sem demonstrar a sua compatibilidade com a capacidade ﬁnanceira e orçamentária
do município e com os limites de gastos com pessoal estabelecido na LRF, para o período compreendido (item
III da Manifestação Técnica n. 1691/2017, constante dos
presentes autos)
No processo n. 3938/2015, a Secex-Previdência elaborou a Manifestação Técnica n. 1039/2016, questionando a falta de demonstração da viabilidade orçamentária
e ﬁnanceira do Plano de Amortização do Déﬁcit Atuarial
adotado pelo Município, bem como da falta de comprovação do respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Destacou que competia ao Instituto subsidiar o Município na formulação e na execução da política pública
previdenciária, incluindo a elaboração de um Plano de
Amortização adequado.
A área técnica salientou que o Plano criado pela Lei n.
752/2012 previa que, entre os anos de 2032 e 2045, a
alíquota previdenciária patronal atingiria 84,16% da Folha de Pagamento, percentual indicativo da inviabilidade
ﬁnanceira da amortização.
Segue a transcrição:
“3.2.2 Propor plano de amortização do déﬁcit atuarial
para o período de 2012 a 2045, com alíquota suplementar de até 66,60%, não suﬁciente para amortizar todo o
déﬁcit atuarial do regime e 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

ra e de que o mesmo respeitará os limites de gastos de
pessoal, por todo o seu prazo de vigência.
Propor um plano de amortização com alíquotas insustentáveis, além da capacidade de pagamento dos entes
envolvidos, promoverá um “falso” equilíbrio do plano de
benefícios do RPPS, visto que os estudos atuariais projetarão o recebimento destas receitas no longo prazo, entretanto estas não serão recebidas, e ainda, caso consigam ser pagas, estas despesas com o pagamento destas “super” alíquotas deverão respeitar os percentuais
de gastos com pessoal previstos na LRF.
Nogueira, nos esclarece sobre a necessidade de tratarmos com a devida importância o equilíbrio ﬁnanceiro e
atuarial, com vistas a não comprometer as demais políticas públicas que a municipalidade também deve desenvolver:

rentes dessas alíquotas de até 66,60% não são suﬁcientes para amortizar o déﬁcit atuarial calculado em
R$ 20.691.421,74, pois só geram créditos a receber no
montante de R$ 10.990.398,18, permanecendo um déﬁcit sem cobertura de R$ 9.701.023,56.
Ressalta-se que no período de 2032 a 2045 o gasto com
encargos sociais sobre a folha de pagamento (alíquota
normal + alíquota suplementar) totaliza 84,16%, ou seja, o Poder Executivo deverá arcar com valores de quase
duas folhas de pagamento:
Tabela 01: Alíquotas Suplementares instituídas para
amortização do déﬁcit atuarial
Tabela
Fonte: Lei Municipal nº. 570, de 10/10/2002.
Diante deste cenário, não restou demonstrado a viabilidade orçamentária, ﬁnanceira e de observância dos limites de gastos com pessoal do plano de amortização estabelecido por Lei Municipal nº 570/2002, nos termos do
art. 19 da Portaria MPS nº. 403/2008, tendo em vista o
custo total que deverá ser arcado pela prefeitura no período de 2018 a 2045:

Umas das principais funções de uma autarquia previdenciária é subsidiar o ente na formulação e execução de
suas políticas públicas, é essa entidade especializada que
deve contextualizar a problemática do equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial, analisar o mérito, realizar estudos atuariais e propor as soluções mais adequadas para a municipalidade.

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 188 que ameaçarão os direitos
dos servidores públicos. (ﬂs. 187) grifo nosso

§ 1º O plano de amortização poderá consistir no estabelecimento de alíquota de contribuição suplementar
ou em aportes periódicos cujos valores sejam preestabelecidos.

Cabe ao gestor da autarquia previdenciária a iniciativa da
proposição de um plano de amortização adequado para
equilibrar o déﬁcit ﬁnanceiro e atuarial, além de mensurar a sua adequação/viabilidade orçamentária, ﬁnancei-

O plano de amortização do RPPS de Dores do Rio Preto optou pela instituição de alíquota suplementar, por
meio da Lei Municipal nº. 570/2002. Entretanto o próprio estudo atuarial esclarece que os créditos decor-

§ 2º A deﬁnição do plano de amortização deverá ser
acompanhada de demonstração da viabilidade orçamentária e ﬁnanceira para o ente federativo, inclusive
dos impactos nos limites de gastos impostos pela Lei

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
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Art. 19. O plano de amortização indicado no Parecer
Atuarial somente será considerado implementado a partir do seu estabelecimento em lei do ente federativo.

Segunda-feira, 5 de novembro de 2018

28

ATOS DO PLENÁRIO

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. (Redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013)

ção do déﬁcit apurado em 2014 poderia agravar a situação atuarial, exigindo medidas mais agressivas.

Assim, sugere-se CITAR o Sr. José Carlos Magro, para
apresentar as razões de justiﬁcativas que julgar necessárias.”

Segue a transcrição:

Em resposta à citação, o responsável justiﬁcou que o Plano de Amortização criado pela Lei n. 752/2012 foi indicado na correspondente Avaliação Atuarial e constituía a
melhor opção para o custeio do déﬁcit.
Destacou que a alíquota patronal suplementar foi paga
em dia, evidenciando a capacidade e a possibilidade ﬁnanceira do Plano.
Acrescentou que, após estudos e avaliações, foi implementado um novo Plano de Amortização, por meio da
Lei Municipal n. 818/2016, sendo também alcançado um
superávit de R$ 6.581.726,74, no exercício de 2016, fatos
que demonstrariam o zelo e o comprometimento na gestão do equilíbrio atuarial.
Na Instrução Técnica Conclusiva n. 1934/2017, emitida
no processo n. 3938/2015, a área técnica manteve a irregularidade, considerando que o gestor não apresentou
os estudos de viabilidade orçamentária e ﬁnanceira e de
respeito aos limites da LRF nem demonstrou que o Plano de Amortização vigente constituía a melhor opção para o Município.
Observou que a edição da Lei n. 818/2016 não supre a
omissão relativa ao exercício de 2014. Além disso, o pagamento tempestivo da alíquota patronal suplementar
não é capaz de indicar a viabilidade do Plano a longo prazo.
Enfatizou que o equilíbrio atuarial deve ser cumprido
anualmente e que a falta de providências para a conten-

“2.2 Propor plano de amortização do déﬁcit atuarial para o período de 2012 a 2045, com alíquota suplementar
de até 66,60%, não suﬁciente para amortizar todo o déﬁcit atuarial do regime e sem demonstrar a sua compatibilidade com a capacidade ﬁnanceira e orçamentária
do município e com os limites de gastos com pessoal estabelecido na LRF, para o período compreendido. (item
3.2.2 Manifestação Técnica, ﬂ. 60).
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.
(...)
Análises:
No exercício de 2014, estava em vigor o Plano de Amortização adotado pela Lei Municipal nº 752/2012.
Apurou-se no Relatório da Avaliação Atuarial, exercício de 2014, com data base de cálculo em 31/12/2013,
que o atuário apurou um déﬁcit atuarial da ordem de
R$ 9.701.023,56 e propôs três alternativas para o saneamento de débito (Relatório de Avaliação Atuarial-2014,
item 5):
a) alíquota de contribuição suplementar nivelada, com
incidência inicial de 62,15% sobre a folha de contribuição dos segurados ativos, durante os próximos 32 anos;
b) alíquotas escalonadas, iniciando em 2014 com alíquota de 12,96%, aumentando anualmente até estabilizar
em 144,72% durante os anos compreendidos entre 2032
www.tce.es.gov.br

a 2045; e
c) aportes preestabelecidos, com valores anuais aumentando de R$ 456.000,00, em 2014, até R$ 864.000,00, em
2028; depois reduzindo deste valor até R$ 459.421,74 no
último ano, 2045.
O gestor, em suas justiﬁcativas, ﬂ.85, com relação às proposituras do atuário, rebate-as, assim se expressando:
Em outras letras, das três opções apresentadas no estudo técnico atuarial, a primeira opção apresenta clara inviabilidade ﬁnanceira e econômica com alíquota adicional de 62,15% (sessenta e dois virgula quinze por cento)
já no primeiro exercício. A segunda opção, consiste em
alíquotas crescentes muito mais agressivas em seu crescimento do que a alíquota escalonada, conforme pode
ser visto no item 5.2 do estudo técnico. E, por ﬁm, a terceira opção consiste em aportes preestabelecidos com
crescimento expressivo.
Isso deixa claro, que as opções de equacionamento do
déﬁcit apresentadas pela equipe atuarial não fugiu do
que já vinha sendo aplicado pelo PREVIDRP em seu plano de custeio vigente. Ou seja, não há reinvenção de metodologia “mágica” para custeio de déﬁcits.
O gestor aﬁrma que o plano de amortização adotado pelo Ente era, na época do estudo, a melhor opção para
amortizar o déﬁcit atuarial, sem, contudo, demonstrar
as razões nem o estudo de viabilidade. Acrescenta que o
Município manteve o pagamento em dia, demonstrando
não haver “incapacidade e/ou impossibilidade ﬁnanceira”. Essa aﬁrmativa resulta de uma análise a curto prazo, quando a ponderação feita pela Manifestação Técnica 1039/2016-1 alcançou um período crítico mais à frente (2032 a 2045).
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Em 2014, o plano de amortização implantado pela Lei
Municipal nº 752/2012, permaneceu vigente.
Em 2016, o Ente editou a Lei Ordinária Municipal nº
818/2016 (ﬂs. 89), que estabeleceu novo método de
amortização do déﬁcit, com base no resultado da avaliação do exercício de 2016, por meio de aportes periódicos, com parcelas vincendas a partir de 2017, resultando um superávit atuarial de R$ 6.581.726,74. Não foi
apresentado os estudos exigidos pela Portaria MPS nº
403/2008, que recomenda a demonstração da viabilidade orçamentária e ﬁnanceira para o ente federativo, e os
impactos nos limites de gastos impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
A simples edição da lei, não implica na imediata solução do problema, havendo necessidade de análises mais
aprofundadas acerca da viabilidade orçamentária e ﬁnanceira que deverão vir a efeito nas análises da PCA do
exercício 2016, quando deverão ser apreciados a metodologia que ﬁxou o valor dos aportes, assim como, o estudo da viabilidade orçamentária e ﬁnanceira, na forma
da lei.
Mesmo tendo o ente editado lei no exercício de 2016, fato esse que em nada modiﬁca a situação fática de 2014,
que foi de déﬁcit atuarial, e a ausência de providência só
agrava a situação de desequilíbrio e faz com que o tempo para solucionar o problema se reduza e, por isso, soluções mais agressivas sejam necessárias, podendo comprometer a situação ﬁscal e a execução das políticas públicas do ente.
A Constituição Federal, a partir da EC 20/1998, instituiu
o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial como princípio basilar
dos RPPS. Esse princípio de cumprimento obrigatório deve ser observado anualmente, conforme estabelecido na

Lei Federal nº 9.717/1998, art. 1º, Inciso I.
Dada a importância que assumem os regimes próprios
de previdência social - RPPS, a par do que estabelece a
Constituição Federação no que diz respeito aos limites
obrigatórios dos gastos com a educação e a saúde, urge a necessidade de se intensiﬁcar a cobrança do cumprimento da veriﬁcação do equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial, na forma da lei, a ﬁm de evitar a irresponsabilidade ﬁscal.”
Nas razões recursais, o responsável aﬁrmou que o Instituto não se mostrou inerte diante do déﬁcit atuarial apurado em 2014, pois foram adotadas medidas para o seu
equacionamento, consubstanciadas no envio do Ofício
n. 95/2014 ao Prefeito Municipal, contendo o Resultado
Atuarial de 2013/2014 e cobrando providências.
Ressaltou que os regulamentos da Previdência Social
não ﬁxam um prazo para que os regimes próprios adotem as sugestões contidas na Avaliação Atuarial, cuja implementação pode demandar um longo tempo, pois depende de estudos e de procedimentos legais.
Justiﬁcou que a análise da viabilidade orçamentária e ﬁnanceira insere-se na competência do Poder Executivo,
competindo ao Instituto apenas a elaboração de estudos técnicos.
Destacou que, na prática, o pagamento da contribuição
patronal suplementar não indicou uma incapacidade ou
impossibilidade ﬁnanceira na execução do Plano adotado nem importou no descumprimento dos limites da
LRF.
Alegou que a análise do déﬁcit atuarial não pode se restringir a apenas um exercício, acrescentando que, nos
anos seguintes, houve uma evolução sustentável da siwww.tce.es.gov.br

tuação atuarial do Instituto, alcançando-se o superávit, o
que permitiu a implantação de um novo Plano de Amortização, conforme a Lei n. 818/2016, demonstrando o zelo e o comprometimento da gestão.
Na Manifestação Técnica n. 1691/2017, a Secex-Previdência analisou o recurso, concluindo que a irregularidade deveria ser mantida, pois o gestor não demonstrou o
respeito aos limites da LRF nem a viabilidade orçamentária e ﬁnanceira do Plano de Amortização aplicado em
2014, cuja competência pertencia ao Instituto, enquanto autarquia especializada no suporte à política pública
previdenciária.
Segundo a área técnica, o gestor também não comprovou que a manutenção do Plano criado pela Lei n.
752/2012 foi a melhor alternativa dentre as propostas de
amortização constantes do Parecer Atuarial 2013/2014.
Reforçou que Ofício n. 95/2014, encaminhado ao Prefeito, não contém o número de protocolo, e que o processo administrativo n. 47/2014 foi encerrado de modo injustiﬁcado.
Observou que o repasse da alíquota patronal suplementar não é capaz de elidir a irregularidade, pois o responsável deveria demonstrar que o Plano de Amortização
era sustentável a longo prazo. Do mesmo modo, o superávit atuarial não afasta a infração.
Quanto à Lei n. 818/2016, que substituiu a alíquota suplementar pelo aporte periódico, o setor técnico enfatizou que o Instituto deixou de justiﬁcar a alteração, bem
como de demonstrar o respeito à LRF e a viabilidade orçamentária e ﬁnanceira do novo Plano.
Segue a transcrição:
“III – PROPOR PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFISegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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CIT ATUARIAL PARA O PERÍODO DE 2012 A 2045, COM
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE ATÉ 66,60%, NÃO SUFICIENTE PARA AMORTIZAR TODO O DÉFICIT ATUARIAL
DO REGIME E 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
Base Normativa: art. 40, caput, da CRFB; art. 1º da Lei
Federal 9.717/1998; arts. 1º, § 1º, 19, inciso III, e 69 da
Lei de Responsabilidade Fiscal; e, art. 19, § 2º, da Portaria MPS 403/2008.
(...)
ANÁLISE TÉCNICA:
Inicialmente, importante ressaltar que o recurso apresentado encontra-se acompanhado de documentação
complementar, contendo: comparativo entre avaliações atuariais, referente à avaliação atuarial de 2016 (ﬂ.
13); Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial –
DRAA/2014 (ﬂs. 14-25); processo administrativo PREVIDRP 47/2014, referente à apresentação do cálculo atuarial de 2014 (ﬂs. 26-40); estudo de avaliação atuarial, elaborado em dezembro de 2015 (ﬂs. 41-81).
Segundo alegações do recorrente, o PREVIDRP protocolou o ofício 95/2014 informando acerca do resultado do
estudo atuarial e cobrando providências do ente. Porém,
não foi localizado registro em protocolo nos autos do referido processo, mas apenas o ofício inicial, acompanhado pelas análises da Assessoria Jurídica e do Setor Contábil da Prefeitura Municipal, assim como pelo enceramento súbito e injustiﬁcado do processo por cumprimento
da demanda, em momento posterior à citação do res-

ponsável pelas irregularidades questionadas.
Questiona-se o motivo do encerramento do Processo
Administrativo PREVIDRP 47/2014, cujo assunto versava
acerca da apresentação do cálculo atuarial do exercício
de 2014, mas não apresenta o referido estudo de avaliação atuarial em seu conteúdo, dentre outros documentos requeridos à regular condução desse processo.
Coaduna-se com o entendimento do recorrente, referente aos estágios necessário à implementação de plano de custeio do RPPS, “o que gera longo tempo”. Esse
“longo tempo” decorre da necessidade de elaboração de
estudo atuarial, análise da sua viabilidade orçamentária
e ﬁnanceira, análise dos impactos incidentes sobre os limites previstos pela LRF, elaboração de projeto de lei,
aprovação, para posterior implementação do plano de
amortização.
Porém, o Processo Administrativo PREVIDRP 47/2014
propõe um modelo de aportes ﬁxos para o plano de
amortização do déﬁcit do RPPS, supostamente discutido com o Poder Executivo, mas desprovido das análises
perpetradas ao longo da escolha, assim como do próprio
estudo de avaliação atuarial promovido, representando
medida desproporcional com a exigência de justiﬁcativa
hábil a demonstrar o interesse público envolvido.
Dessa forma, entende-se que o recorrente, ao defender
que “o plano de custeio aplicado neste ente municipal é
fruto da melhor das opções apresentadas através do estudo técnico há época”, não se baseia em estudos técnicos capazes de justiﬁcar sua aﬁrmação. Além disso, equivocadamente, conclui que “por sua vez não havia outro
meio de custeio do déﬁcit atuarial”, desconsiderando
outros dois modelos propostos pelo estudo de avaliação
atuarial do exercício de 2014.
www.tce.es.gov.br

Em relação ao presente ponto de análise, importante se
faz apresentar as diretrizes estabelecidas pelo art. 19, §
2º, da Portaria MPS 403/2008, utilizada com base normativa para fundamentar a irregularidade, conforme segue:
§ 2º A deﬁnição do plano de amortização deverá ser
acompanhada de demonstração da viabilidade orçamentária e ﬁnanceira para o ente federativo, inclusive dos impactos nos limites de gastos impostos pela Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. (Redação
dada pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013)
Observa-se que o dispositivo normativo é claro em relação à necessidade de demonstração da viabilidade orçamentária e ﬁnanceira no momento da deﬁnição do plano
de amortização, restando injustiﬁcada a opção do ofício
95/2014 (ﬂ. 27) pelo modelo de aportes ﬁxos, assim como do encerramento súbito do processo.
Com relação à aﬁrmação apresentada pelo recorrente
de que o estudo de viabilidade orçamentária e ﬁnanceira caberia ao Poder Executivo, refutando responsabilidade ao PREVIDRP, entende-se que essa atribuição deve
ser desempenhada pelo Poder Executivo, através de sua
autarquia especializada, consubstanciada através do Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto – PREVIDRP.
Ressalta-se análise da MT 1039/2016-1 (ﬂs. 60-63), nos
autos do Processo apenso TC 3938/2015-2, responsável
pela citação do responsável no processo de prestação de
contas do exercício de 2014, que resultou no julgamento
pela irregularidade das contas aqui questionadas, com
base no Acórdão TC – 796/2017 – Primeira Câmara:
Umas das principais funções de uma autarquia previdenciária é subsidiar o ente na formulação e execução de
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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suas políticas públicas, é essa entidade especializada que
deve contextualizar a problemática do equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial, analisar o mérito, realizar estudos atuariais e propor as soluções mais adequadas para a municipalidade.
Cabe ao gestor da autarquia previdenciária a iniciativa da
proposição de um plano de amortização adequado para
equilibrar o déﬁcit ﬁnanceiro e atuarial, além de mensurar a sua adequação/viabilidade orçamentária, ﬁnanceira e de que o mesmo respeitará os limites de gastos de
pessoal, por todo o seu prazo de vigência. (...)
Assim, depreende-se que não deve prosperar a tentativa de afastar do PREVIDRP a responsabilidade pela elaboração de estudo de viabilidade orçamentária e ﬁnanceira do plano de amortização do déﬁcit atuarial, pois
se trata de autarquia previdenciária criada para atender
à política pública relacionada à previdência dos servidores municipais, representando entidade especializada do
Poder Executivo, sendo possível a participação de outros
órgãos/entidades envolvidos.
Com relação à aﬁrmação de que o ente federativo “cumpriu a contento com o pagamento em dia da devida alíquota escalonada de aportes atuariais”, demonstrando
capacidade ﬁnanceira em arcar com o compromisso assumido através da Lei Municipal 752/2012, assim como
dos índices previstos na LRF, ressalta-se que a viabilidade
ﬁnanceira e orçamentária do plano de amortização do
déﬁcit atuarial envolve a análise de sustentabilidade no
longo prazo, principalmente no período em que a alíquota escalonada alcança os percentuais máximos, momento que exigirá o maior esforço ﬁnanceiro por parte da
municipalidade para o equacionamento do déﬁcit atuarial do RPPS.

Finalmente, com relação à Lei Municipal 818/2016, decorrente de estudo de avaliação atuarial que teria apurado um superávit atuarial de R$ 6.581.726,74, no exercício de 2016, entende-se que o estudo atuarial elaborado
em exercício posterior, ainda que apure superávit atuarial do RPPS, não afasta a responsabilidade do gestor em
avaliar a viabilidade ﬁnanceira e orçamentária do plano
de amortização proposto.

Diante do exposto; considerando que as alegações apresentadas pelo recorrente não foram suﬁcientes para
afastar a irregularidade ora questionada; e, considerando que a análise de viabilidade ﬁnanceira e orçamentária do plano de amortização do déﬁcit deve ser apurada
no momento da sua escolha, em obediência ao § 2º do
art. 19 da Portaria MPS 403/2008; sugere-se pela MANUTENÇÃO do presente item.”

Além disso, ressalta-se que o Relatório Técnico 983/20179, em análise às contas do exercício de 2016 (Processo
TC 6992/2017-9), ainda pendente de citação dos responsáveis e julgamento do pleito, defende que o plano de
amortização do déﬁcit atuarial foi implementado em desacordo com os prazos e valores legalmente previstos
pelos parâmetros gerais estabelecidos pela Portaria MPS
403/2008, conforme seu item 3.5.3.2 – ‘Revisão Irregular
do Plano de Amortização do Déﬁcit Atuarial’.

Observo que a Portaria n. 403/2008, do Ministério da
Previdência Social, dispôs sobre as regras gerais aplicáveis aos regimes próprios.

Ultrapassadas as análises das alegações do recorrente,
conclui-se que a Manifestação Técnica – MT 1039/20161 (Processo apenso TC 3938/2015-2) questiona adequadamente a ausência de viabilidade ﬁnanceira e orçamentária do plano de amortização do déﬁcit atuarial estabelecido por meio da Lei Municipal 752/2012, assim como
do seu respeito aos limites de gastos estabelecidos pela LRF, conforme exigência do § 2º do art. 19 da Portaria
MPS 403/2008.

O § 2º do art. 19 determina que a despesa a ser gerada
pelo Plano de Amortização deve ser submedida ao estudo de viabilidade orçamentária e ﬁnanceira, inclusive quanto ao impacto nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

No mesmo sentido, a Instrução Técnica Conclusiva – ITC
1934/2017-1 (Processo apenso TC 3938/2015-2) propõe
manutenção da irregularidade em função da responsabilidade da unidade gestora do RPPS perante necessidade
de se apurar a viabilidade ﬁnanceira e orçamentária do
plano de amortização do déﬁcit atuarial, assim como do
seu respeito aos limites de gastos estabelecidos pela LRF.
www.tce.es.gov.br

Os artigos 18 e 19 da Portaria estabelecem que o Déﬁcit
Atuarial apurado na Avaliação ou na Reavaliação Atuarial
deverá ser equacionado por meio de um Plano de Amortização, custeado pela criação de uma contribuição previdenciária suplementar ou pela ﬁxação de aportes periódicos destinados ao Regime Próprio.

Segue a transcrição:
Art. 18. No caso da avaliação indicar déﬁcit atuarial deverá ser apresentado no Parecer Atuarial plano de amortização para o seu equacionamento.
§ 1º O plano de amortização deverá estabelecer um prazo máximo de 35 (trinta e cinco) anos para que sejam
acumulados os recursos necessários para a cobertura do
déﬁcit atuarial.
§ 2º O plano de amortização poderá ser revisto nas reavaliações atuariais anuais, respeitando sempre o período
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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remanescente para o equacionamento, contado a partir do marco inicial estabelecido pela implementação do
plano de amortização inicial.
Art. 19. O plano de amortização indicado no Parecer
Atuarial somente será considerado implementado a partir do seu estabelecimento em lei do ente federativo.
§ 1º O plano de amortização poderá consistir no estabelecimento de alíquota de contribuição suplementar
ou em aportes periódicos cujos valores sejam preestabelecidos.
§ 2º A deﬁnição do plano de amortização deverá ser
acompanhada de demonstração da viabilidade orçamentária e ﬁnanceira para o ente federativo, inclusive dos impactos nos limites de gastos impostos pela Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. (Nova redação dada pela PORTARIA MPS Nº 21, DE 16/01/2013)
§ 3º Poderão ser aportados ao RPPS, mediante lei do ente federativo, bens, direitos e demais ativos de qualquer
natureza para constituição dos fundos referidos no art.
249 da Constituição Federal, para o equacionamento do
déﬁcit atuarial, desde que garantidas a solvência e a liquidez do plano de benefícios. (Incluído pela PORTARIA
MPS Nº 21, DE 16/01/2013) [grifamos]
Os estudos de viabilidade representam uma projeção
abrangendo toda a vigência do Plano de Amortização,
motivo pelo qual a alegada capacidade ﬁnanceira no
exercício de 2014 não é capaz de suprir a exigência normativa.
A Portaria ministerial não designa, expressamente,
quem é o gestor responsável pela elaboração da análise de viabilidade, mas determina que tal estudo deverá
preceder a deﬁnição do Plano de Amortização. Por sua

vez, a autarquia previdenciária constitui o órgão técnico
competente para a gestão do regime próprio, motivo pelo qual se deve atribuir ao gestor do Instituto a obrigação
de apresentar a análise de viabilidade, que fundamentou
a escolha do Plano de Amortização.
Destaco que a demonstração da viabilidade orçamentária e ﬁnanceira e do impacto sobre os limites da LRF mostra-se um instrumento essencial ao planejamento e ao
controle da despesa pública, em especial, porque a insuﬁciência de recursos deverá ser custeada pelo Ente, na
forma do art. 26 da Portaria MPS.
A análise da viabilidade constitui uma medida de responsabilidade na gestão ﬁscal dos regimes próprios previdenciários, pois busca garantir o equilíbrio das contas públicas, princípio anunciado no art. 1º, § 1º, da Lei
Complementar n. 101/2000.
Ocorre que o responsável não apresentou os estudos
de viabilidade, embora tivesse várias oportunidades de
fazê-lo, contrariando o § 2º do art. 19, razão pela qual
mantenho a irregularidade.
Entendo, porém, que a infração não é capaz de macular
as Contas, pois, embora existindo a obrigação de realizar tais estudos, o Anexo 06 da Instrução Normativa TC
n. 28/2013, que regulamentou a remessa das prestações
de contas anuais, não exigiu o envio da documentação
descrita no § 2º do art. 19 da Portaria MPS n. 403/2008.
Acrescento uma DETERMINAÇÃO, dirigida ao atual gestor do Instituto, para que encaminhe, na próxima prestação de contas anual, a análise dos limites da LRF e da viabilidade orçamentária e ﬁnanceira, relativas ao Plano de
Amortização em vigor, bem como que elabore os estudos
exigidos no art. 19, § 2º, da Portaria MPS n. 403/2008,
www.tce.es.gov.br

antes de proceder à revisão do Plano de Amortização,
cientiﬁcando-se, ainda, o Prefeito, o Presidente da Câmara Municipal e o Controlador Geral do Município.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso II,
e 86 da Lei Complementar n. 621/2012, divergindo da
área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pela relatora, em:
1.1 DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Reconsideração, reformando-se o Acórdão n. 796/2017 – 1ªCâmara, para julgar REGULARES COM RESSALVA as Contas
do senhor JOSÉ CARLOS MAGRO;
1.2 DETERMINAR, ao atual gestor, que:
1.1.1 A cada exercício, adote as providências necessárias
para a implantação das propostas contidas nas Reavaliações Atuariais e/ou justiﬁque a não implantação;
1.1.2 Encaminhe, na próxima prestação de contas anual,
a análise dos limites da LRF e da viabilidade orçamentária e ﬁnanceira, relativas ao Plano de Amortização em vigor, bem como que elabore os estudos exigidos no art.
19, § 2º, da Portaria MPS n. 403/2008, antes de proceder
à revisão do Plano de Amortização.
1.3 CIENTIFICAR o Prefeito, o Presidente da Câmara Municipal e o Controlador Geral do Município, sobre a preSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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sente decisão;
1.4 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Por maioria. Vencido o conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, que acompanhou a área técnica e o
MPEC, pela negativa de provimento.
3. Data da Sessão: 14/08/2018 - 27ª 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
Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 30/10/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Requereu, ao ﬁnal, a apuração das eventuais irregularidades, com imposição de sanção ao gestor responsável.
ACÓRDÃO TC-1036/2018 – PLENÁRIO
Processo: 01408/2018-9
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO
Representante: EUCLERIO DE AZEVEDO SAMPAIO JUNIOR
REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – CIENTIFICAR – ARQUIVAR.
A CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pelo senhor Euclério de Azevedo Sampaio Junior, denunciando, em suma, que o Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG, senhor Octaciano
Gomes de Souza Neto, estaria utilizando o Programa Cozinha Capixaba com ﬁnalidade eleitoreira, caracterizando desvio de ﬁnalidade do mencionado programa.
Sustentou, entre outros pontos, que os cursos do SESI
não deveriam ser ministrados por terceiros; que a escolha da SEAG teria sido forçada; que o gestor da SEAG estaria servindo de garoto propaganda do programa; e que
o uso eleitoral e criminoso da SEAG teria se tornado prática do Sr. Octaciano Gomes de Souza Neto e que o mesmo estaria em ritmo frenético de campanha eleitoral
desde a sua posse.
www.tce.es.gov.br

Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo
de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios, na
Instrução Técnica Conclusiva n.º 01201/2018-6, opinou
pelo não conhecimento e consequente arquivamento
da representação, por entender que a mesma não se encontra acompanhada de indícios de prova das irregularidades elencadas pelo representante.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público
de Contas, por meio do Parecer n.º 01539/2018-1, de lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, opinando pelo não conhecimento e arquivamento da representação.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas acerca do não conhecimento e arquivamento da representação. Adoto como razões de
decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na
Instrução Técnica Conclusiva n.º 01201/2018-6, abaixo
transcritos:
“2. ADMISSIBILIDADE:
É no artigo 94 da Lei Complementar Estadual n. 621/2013,
Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, que estão retratados os requisitos para admissibilidade das denúncias:
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;
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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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.
Tais requisitos são aplicados às representações por força
do artigo 99, parágrafo 2º da LOTCEES.
Os requisitos extrínsecos são aqueles que se referem às
formalidades processuais, permitindo o desenvolvimento válido e regular do processo. Tais requisitos estão descritos nos incisos I a V. Veriﬁca-se que os requisitos elencados acima restam cumpridos, com exceção do inciso
III, o que por si só enseja decisão pelo não recebimento
da presente denúncia.
O cerne da representação se trata de possível benefício
eleitoral do Gestor da SEAG em evento de lançamento
do programa Cozinha Capixaba e a alegação de que tal
fato implicaria na ocorrência de desvio de ﬁnalidade do
referido programa, no intuito de comprovar tal tese o representante acostou documentação com uma matéria
de cobertura do mencionado evento com depoimentos
e fotos do Governador Paulo Hartung, do Secretário Octaciano Neto e do Chef de Cozinha Juarez Campos, disponibilizada à época na página da SEAG na internet e outra matéria de mesmo teor disponibilizada no sítio eletrônico www.folhaonline.es.

Abordando ponto a ponto o que requer o representante
nos manifestamos da seguinte forma:
a) Entendemos que a simples veiculação de imagem e
depoimento do Gestor sobre o mencionado programa
no evento de seu lançamento não se presta a evidenciar o caráter eleitoreiro do mesmo, objetivamente não
foi apresentada norma eleitoral supostamente inﬂigida
ou o benefício diretamente relacionado aos fatos relatados. Ademais, aﬁrmar que tais fatos evidenciam desvio de ﬁnalidade do Programa não possui sustentáculo
fático, mormente por sequer ter apresentado qualquer
relação dos gastos aplicados no Programa com o suposto benefício eleitoreiro ao gestor da pasta ou o prejuízo
aos objetivos do Programa, quais sejam capacitação gastronômica e valorização dos produtos locais, provocados
pelos fatos relatados. Cumpre destacar que nas referidas matérias também são apresentadas todas as informações sobre o programa quanto ao seu funcionamento, objetivos, forma de inscrição, cronograma e outras,
ou seja, as matérias obviamente se prestam a divulgar o
Programa, sendo natural o a exposição de depoimentos
sobre o mesmo nesse sentido.
b) Da mesma forma entendemos que o representante extrapola a interpretação do que fora objetivamente
apresentado ao aﬁrmar que existe um uso indevido de
recursos federais do SESI para patrocinar esse programa
“em ano eleitoral e no formato ora denunciado”, pensar
dessa forma, visto a subjetividade da aﬁrmação, praticamente sugere um congelamento ano sim ano não das
atividades estatais de fomento ao empreendedorismo e
utilização inteligente dos alimentos, considerando o calendário eleitoral brasileiro.
c) Carece de mesma fundamentação fática e legal a aﬁrwww.tce.es.gov.br

mação da impropriedade na escolha da SEAG para o desenvolvimento do programa, não foi apresentada qualquer vedação para tal pactuação, apenas o entendimento subjetivo do representante, e foi desconsiderada a informação a seguir transcrita do próprio material apresentado pelo denunciante, ou seja, que: “O Programa
Cozinha Capixaba é voltado para proﬁssionais da área
gastronômica e tem o objetivo de oferecer a capacitação para desenvolver a gastronomia regional, capacitar
os proﬁssionais e, com isso, incentivar o turismo, e gerar
emprego e renda. Além disso, serão valorizados os produtos produzidos no Estado, como embutidos, queijos,
frutos do mar e carnes. Vinte e cinco municípios receberão os cursos.”. Possui a mesma subjetividade a aﬁrmação de que o Secretário Estadual é o garoto propaganda do Programa, considerando o que foi apresentado, ou seja, simples matérias sobre o evento de lançamento do programa com depoimento sobre o mesmo
efetuado pelo gestor da Secretaria Estadual responsável
pela sua realização.
d) O denunciante aﬁrma que o uso de proﬁssionais externo (sic) de renome em detrimento dos proﬁssionais
do SESI para anunciar e lecionar “objetivaram a promoção pessoal e eleitoral do Secretário Octaciano com recursos federais” e secundarizou a estrutura do SESI. Todavia, não apresentou norma legal que estaria sendo infringida com tal prática, caso a mesma tenha ocorrido,
ao se debruçar sobre o tema devemos levar em conta
ainda que o Programa é uma parceria entre o SESI, Governo do Estado e prefeituras municipais e envolve fornecimento de equipamentos, custeio e organização, não
sendo possível aﬁrmar a necessidade de utilização unicamente do quadro de pessoal do SESI.
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Apesar de não ter sido explícito infere-se quanto a esse
apontamento que o Deputado se refere à participação
do Chef Juarez Campos na aula show inaugural do Programa, quanto a isso cumpre repisar que o evento se tratou do lançamento do Programa e informar que o mesmo também é composto pelo lançamento de livros de
culinária com o foco em valorização dos produtos do Espírito Santo, os tais livros foram elaborados com a participação de renomados chefs de cozinha do nosso Estado, sendo que na ocasião o Chef Juarez Campos representou os demais conforme informações colhidas no sítio eletrônico do SESI em parte de uma matéria sobre o
Programa, como segue:
“O programa
Peixe, café, banana, mamão, morango, milho, coco, inhame, laticínios e carnes foram os alimentos selecionados
para promover a educação nutricional dos capixabas nos
dois primeiros livros do Cozinha Capixaba. Foi realizado
um resgate histórico para contextualizar a importância
de cada um deles e uma equipe multidisciplinar, formada por nutricionista, historiador, especialista em economia doméstica e alguns dos principais chef’s de cozinha
do Estado, atuou na criação dos livros do Cozinha Capixaba, que servirão de material didático durante os cursos.
A versão digital do material está disponível para download no site do Sesi-ES: Tenha a versão digital dos livros.
O volume I pode ser baixado aqui e, o volume II, aqui.

e Paulo Gaudio. “Fiquei apaixonado pelo projeto desde
o primeiro momento em que fui apresentado a ele. Sou
um educador nato e me envolvi com aﬁnco no projeto
dessa escola móvel para resgatar, melhorar e divulgar
nossa gastronomia”, relatou o chef, antes de sugerir que
a unidade do Cozinha Capixaba esteja presente em festivais gastronômicos do Estado. “Uma ótima ideia”, concordou o presidente do Sistema Findes”.

vez que o mesmo teve a sua imagem e seus depoimentos expostos nas matérias de forma semelhante do Secretário de Estado.

e) Por ﬁm o representante requereu o “depoimento pessoal de todos os responsáveis e o uso de todas as provas
admitidos em direito”, destacando novamente o caráter
genérico do solicitado, informamos que não compete ao
representante a deﬁnição da forma de instrução dos processos de competência desta Corte.

3. CONCLUSÃO

Além da ausência de provas e subjetividade das alegações conforme até aqui relatado, convergem para o não
recebimento da denúncia a aﬁrmação do próprio denunciante quanto à origem federal dos recursos possivelmente “malversados” e o enfoque altamente adstrito à
seara eleitoral das alegações do representante, apesar
do mesmo não apresentar sequer um normativo possivelmente infringido.

O chef Juarez Campos é um dos participantes do projeto

Nesse aspecto, quanto ao enfoque eleitoral somando a
ausência de provas, cumpre destacar parte da argumentação de suporte transcrita do ACÓRDÃO TC-1211/2015
– PLENÁRIO no sentido de que o indício de prova: “é elemento essencial para os esforços a serem depreendidos
pela Corte de Contas, além de evitar que tão importante
instrumento seja utilizado para interesses pessoais, políticos ou qualquer situação do gênero”.

Durante a cerimônia de lançamento do programa, o
chef Juarez Campos falou em nomes dos companheiros
de proﬁssão Júlio Lemos, Cleuza Costa, Francisco Assis

Ademais, caso devem-se prosperar as irregularidades
propostas para o Gestor responsável pela SEAG às mesmas também caberiam ao Governador do Estado, uma

Figura

www.tce.es.gov.br

Nesses termos, entende-se pelo não recebimento da representação por entender que não restou cumprido o
requisito elencado no artigo 94, inciso III da Lei Complementar Estadual n. 621/2013, Lei Orgânica do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo.
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
3.1 – Nos termos do artigo 94, §1º, e art. 99, §2º da LC
621/12, o não conhecimento da presente Representação, tendo em vista não restarem cumpridos os requisitos de admissibilidade.
3.1.1 Em consequência, nos termos do art. 330, IV, da
Res. 261/13, Regimento Interno do TCEES, o arquivamento dos presentes autos”.
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à
apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pela relatora, por:
1.1. NÃO CONHECER da Representação;
1.2. CIENTIFICAR a representante;
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Processos: 01624/2018-3, 05373/2013-5

2. Unânime.

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

3. Data da Sessão: 14/08/2018 - 27ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: PMARN - Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo

4. Especiﬁcação do quórum:

Interessado: LAN RENTAL LOCADORA DE MAQUINAS LTDA – ME [GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES),
ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES)], MARIO DE FREITAS, AGRO PECAS LTDA – ME [ANTONIO DE SANT ANA SILVA (CPF:193.759.728-87)], SUPER S.
LTDA – ME [ALEX VIEIRA SOARES (OAB: 23172-ES, OAB:118607-MG)], EDSON SOARES BENFICA JUNIOR, EDSON
SOARES BENFICA, MARIO DE FREITAS - ME, GVS CONSTRUCOES URBANIZACAO E TRANSPORTES LTDA EPP –
ME [GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES)], SERGIO PAULO DE OLIVEIRA [DARIO ROBERTO VIEIRA (OAB: 8122-ES)]

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
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-1037/2018 – PLENÁRIO

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

Recorrente: VS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME [GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB:
11307-ES)]
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
FALTA DE EFETIVA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA – CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO – MNATER ACÓRDÃO TC
1231/2017 – SEGUNDA CÂMARA.
A CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pela
empresa VS Assessoria e Consultoria Ltda-ME., em face do Acórdão TC 1231/2017 – Segunda Câmara, por
meio do qual suas razões de justiﬁcativas foram rejeitadas, sendo a mesma condenada ao ressarcimento de
www.tce.es.gov.br

R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), equivalentes a
29.217,76 VRTE, ao erário, além do pagamento de multa individual no valor equivalente a 1500 VRTE, em razão
da manutenção da seguinte irregularidade:
2.1.2 AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA E DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL – FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Base legal: Artigos 62 e 63, §2º, III da Lei Nacional nº
4320/64; Artigo 67 da Lei 8.666/93; Cláusula 9.2 do Contrato nº 65/2012.
Agentes responsáveis: Edson Soares Benﬁca (Prefeito
Municipal) e VS Assessoria e Consultoria Ltda. – ME (Empresa Contratada).
Ressarcimento: R$ 66.000,00, equivalente a 29.217,76
VRTEs - 2012
Em seu recurso, além de impugnar o Acórdão TC
1231/2017 – Segunda Câmara no que diz respeito à
mencionada irregularidade, a recorrente manifestou-se
quanto à manutenção da irregularidade atinente à “terceirização ilícita de atividade típica de Estado – atividade-ﬁm da Administração Pública”.
Ao ﬁnal, requereu o conhecimento e provimento do recurso para o ﬁm de reformar o acórdão recorrido e, por
consequência, afastar a responsabilidade da empresa
em relação à falta de comprovação da prestação dos serviços.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Controle Externo de
Recursos e Consultas – NRC, na Instrução Técnica de Recurso n.º 00204/2018-8, opinou pelo não conhecimento
do recurso no que diz respeito à impugnação relativa à
irregularidade consubstanciada na terceirização ilícita de
atividade-ﬁm da Administração Pública, uma vez que auSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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sente o interesse recursal da recorrente para tanto.
Quanto ao restante da matéria recursal, no mérito, sugeriu o não provimento do recurso, com a manutenção
integral dos termos do Acórdão TC 1231/2017 – Segunda Câmara, que condenou a Recorrente, em solidariedade com o Sr. Edson Soares Benﬁca, Prefeito Municipal de Alto Rio Novo no exercício de 2012, a ressarcir ao
Erário Municipal o valor de R$ 66.000,00, equivalente a
29.217,76 VRTE.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
03335/2018-1, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pelo não conhecimento parcial e não provimento
do Recurso de Reconsideração.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério
Público de Contas, entendendo pelo não conhecimento
parcial das razões recursais e, na parte efetivamente conhecida, pelo não provimento do Recurso de Reconsideração. Adoto como razões de decidir os fundamentos
expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica de Recurso n.º 00204/2018-8, abaixo transcritos:
“DO MÉRITO
Inicialmente cumpre esclarecer que a empresa VS Assessoria e Consultoria Ltda. ME foi condenada, solidariamente ao Sr. Edson Soares Benﬁca, Prefeito Municipal
de Alto Rio Novo no exercício de 2012, a ressarcir ao Erário Municipal o valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis
mil reais), equivalente a 29.217,76 VRTE, em razão da irregularidade disposta no item 2.1.2 da ITC 2988/2017
(TC 5373/2013), consistente na AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA E DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

CONTRATUAL – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
De acordo com a Instrução Técnica Inicial 18/2016 (TC
5373/2013, em apenso), ao se analisar a execução do
Contrato 65/2012, ﬁrmado entre a Prefeitura Municipal
de Alto Rio Novo e a empresa VS Assessoria e Consultoria Ltda. – ME para a prestação de serviço de consultoria
técnica tributária, constatou-se a inexistência de comprovação da prestação do serviço pactuado e, assim, a
ausência de liquidação das despesas em relação a todos
os 11 (onze) meses de vigência do referido instrumento
(fevereiro a dezembro de 2012).
Após a apresentação das justiﬁcativas pela empresa VS
Assessoria e Consultoria Ltda. – ME, elaborou-se a Instrução Técnica Conclusiva 2988/2017, que concluiu pela
manutenção da sobredita irregularidade, bem como pela condenação à restituição ao Erário Municipal da quantia de R$ 66.000,00, equivalente a 29.217,76 VRTE, haja
vista que não havia qualquer documentação apta a comprovar a prestação dos serviços, entendimento que foi
acompanhado pelo Ministério Público de Contas e pelo
Plenário deste Tribunal, nos termos do item 1.6 da decisão ora confrontada.

res do órgão, e que não coaduna com os princípios que
norteiam a Administração Pública a “transferência” de
suas funções precípuas e essenciais a terceiros, estranhos ao seu quadro.
E assim entendem que ocorreu afronta ao princípio
constitucional do concurso público de provas ou de provas e títulos (art. 37, inciso II, da CR/88), em dissonância
com os princípios da Finalidade, do Interesse Público e
da eﬁciência, inseridos no caput do art. 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo, assim como os princípios da motivação suﬁciente e da razoabilidade insculpidos no § 2° do art. 45 da mesma Carta Estadual.
No entanto, a Administração Municipal entendeu de modo diverso, tanto é que a contração atacada se fez necessárias.
Interessante trazer à baila, neste momento, os ensinamentos da professora Maria Sylvia Zanella Di, in Direito
Administrativo. 18ª ed. São Paulo: Atlas.

2.1 - TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA DE ATIVIDADE-FIM DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

... terceirização é a contratação, por determinada empresa (o tomador de serviço), do trabalho de terceiros
para o desempenho de atividade-meio, e que o conceito é o mesmo para a Administração Pública que, com
muita frequência, celebra contratos de empreitada (de
obra e de serviço) e de fornecimento, com fundamento no ar. 37, XXI, da CF/88, observadas as normas da Lei
n° 8.666/93, que regulamenta os contratos administrativos.

Inicialmente, antes de entrarmos no mérito da suposta
falta de efetiva liquidação da despesa, cumpre-nos esclarecer que os auditores desta Corte de Contas alegam
que os serviços em questão são de necessidade permanente e deveriam ser realizados pelos próprios servido-

Para a autora, a terceirização é uma das formas de inserção do particular na prestação do serviço público, que se
faz por meio de contrato administrativo. O terceiro é um
mero executor material, sendo viável quando diz respeito às atividades-meio dos entes públicos, não sendo ca-

Por ocasião do presente expediente recursal, alega, inicialmente, a Recorrente:

www.tce.es.gov.br
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bível quando destinar-se ao exercício de atribuições dos
servidores de cargos efetivos próprios dos quadros do
respectivo ente contratante, ou para o exercício de funções relativas ao poder de polícia administrativa ou prática de atos administrativos.
Primeiro é preciso registrar que o que se terceirizou não
foi a execução dos serviços do Departamento de Tributos, mas sim um Assessoramento especializado para dar
suporte aos servidores lotados neste setor.
Outro não é o entendimento desta Corte de Contas, que
através do Parecer Consulta TCE-S n° 02/2004, concluiu
que:
... a administração pública também pode se beneﬁciar
da terceirização, através de um contrato de prestação
de serviço, desde que não estejam presentes os elementos da subordinação nem da pessoalidade; não seja terceirizada atividade-ﬁm do órgão ou entidade; as
atividades próprias, típicas e fundamentais do Estado
e não sejam terceirizadas as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas por planos de cargos do
quadro de pessoal do órgão ou entidade terceirizante.
É de conhecimento notório que Alto Rio Novo é um município pequeno do interior do Espírito Santo que com
grande diﬁculdade de encontrar proﬁssionais qualiﬁcados para a prestação de serviços tão especíﬁcos como
os contratados. Desta forma, é de extrema importância
que atitudes como estas sejam tomadas para agregar conhecimento e melhorar as rotinas de trabalhos daquele
Município.
Ademais, os Tribunais deste país têm decidido que não
é absurda a contratação de empresa para serviços de assessoria, como pode ser demonstrado pela decisão cola-

cionada abaixo:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Contratada empresa
especializada para assessoria técnica na confecção do
orçamento anual e do plano plurianual. Embora desejável que esse trabalho fosse realizado pelo corpo técnico
do próprio Município, não incidia impedimento legal à
contratação de assessoria especializada, sobretudo pela sua complexidade. Deﬁciências técnicas do procedimento licitatório que não conﬁguram, tampouco, ato
de improbidade administrativa. Constando que o serviço foi realizado e não constando que o preço pago não
fosse o de mercado, não incide dever de ressarcimento. Demanda improcedente. Agravos retidos rejeitados
e apelações providas. (Processo: APL 994082031689 SP
-Relator (a): Edson Ferreira julgamento: 14/04/2010
-Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público -Publicação: 27/04/2010). (Grifo nosso).
Data vênia, máxima ao entendimento dos técnicos do
TCE-ES, mas não caracterizou burla ao PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO, aﬁnal, é possível
aferir uma grande diferença entre o objeto do contrato
em questão versus as atribuições dos servidores lotados
no Departamento de Tributos, uma vez que os serviços
rotineiros previstos nas leis municipais são e sempre foram exercidos por servidores pertencentes aos quadros
da Prefeitura. Ademais disso, registra-se que o Plenário desta Corte de Contas acolheu as justiﬁcativas apresentadas pela Prefeita Municipal de Marechal Floriano
e considerou regulares os atos de gestão analisados nos
autos do Processo TC n° 2524/2010, que trata de questão idêntica a discutida neste i tem, qual seja, a terceirização de serviços de assessoria técnica.
Ademais disso, registra-se que o Plenário desta Corte de
www.tce.es.gov.br

Contas acolheu as justiﬁcativas apresentadas pela Prefeita Municipal de Marechal Floriano e considerou regulares os atos de gestão analisados os autos o Processo TC
n° 2524/2010, que trata de questão idêntica a discutida
neste item, qual seja, a terceirização de serviços de assessoria técnica.
Especiﬁcamente sobre a terceirização ilícita de atividade típica de Estado (atividade-ﬁm da Administração Pública) importa esclarecer, de plano, que Recorrente não
foi responsabilizada por esta irregularidade. Ou seja, não
lhe foi aplicada nenhuma sanção, tampouco lhe foi imposta condenação a ressarcimento, em decorrência dessa infração.
Assim, resta evidente, a nosso ver, a ausência de interesse recursal para provocar o reexame dessa matéria por
meio do presente Recurso de Reconsideração, pelo que
opinamos pelo NÃO CONHECIMENTO das razões recursais relativas a Terceirização Ilícita de Atividade-ﬁm da
Administração Pública, com fulcro nos artigos 162, §2º;
e 159, da LC 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), bem como artigo 396, incisos I, II e III, e 397, III, do RITCEES (Res.
TC 261/2013).
No tocante à irregularidade relativa à AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA E DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, sobre a qual sofreu, de fato,
gravame, sustenta a Recorrente:
2.2 FALTA DE EFETIVA LIQUIDAÇAO DA DESPESA
A aﬁrmação de que os serviços contratados através do
Contrato Administrativo ° 065/2012 não foram executados não merece prosperar.
É do conhecimento de todos os servidores que exerciam
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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suas atividades na Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, mormente àqueles que
atuavam diretamente om o Departamento de Tributos,
que a empresa Recorrente (VS) através de seu sócio, o Sr.
Cláudio Schwambach, executava os serviços descritos o
Anexo I do Convite ° 013/2012, quais sejam:
1) Acompanhamento do gerenciamento da arrecadação
do IPTU, ITBI, Dívida Ativa1e Taxas;
2) Orientação procedimentos Municipal; para adequação administrativos e Implantação relacionados de à novos Receita;
3) Consultoria na instrução de processos administrativos, tanto na área de Tributos Mobiliários como na área
e tributos Imobiliários e Dívida Ativa;
4) Consultoria para elaboração de Projetos de Lei, Decretos, Portarias, Instruções de Serviços necessários à Administração Municipal na área tributária;
5) Consultoria na instrução de processos relacionados à
impugnação de Lançamento o IPTU, ITBI, ISSQN e Taxas;
6) Orientação no cadastramento ﬁscal;
7) Orientação para cadastro de tributos mobiliários e
imobiliários;

objetivando prestar o pronto atendimento e sanar dúvidas suscitadas pelo Setor de Tributação da Prefeitura.
Tanto é assim que, mesmo após 05 (cinco) anos da execução dos referidos serviços, o sócio e responsável técnico da empresa Recorrente entrou em contato com alguns servidores que orientou à época, para solicitar auxílio na comprovação da prestação dos serviços, e foi prontamente atendido, conforme se vê das declarações anexas (Docs. 02 e 03), demonstrando que não houve prejuízo ao erário.
No que diz respeito ao fato de que os pagamentos pelos serviços oriundos do Contrato Administrativo n°
065/2012 foram efetuados sem que houvesse a correspondente liquidação da despesa, em descumprimento
ao disposto nos artigos 62 e 63, § 2°, inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64, salientamos que as Notas de Liquidação de Despesa se fazem presentes em todos os processos de pagamentos relacionados ao contrato suso mencionado, não havendo que se falar em ausência de liquidação de despesa, devendo tal irregularidade ser afastada.
Tal fato, inclusive, foi mencionado pelos auditores deste
Tribunal, comprovando que os serviços foram prestados,
ex vi do trecho extraído do Processo TC 5373/2013 e devidamente transcrito abaixo:

ços, o que se admite apenas para argumentar, como não
restou comprovado prejuízo ao erário e má-fé por parte
da Recorrente, ainda assim não há razões para manter
a presente irregularidade, devendo a atual administração ser instada a aprimorar os procedimentos de ﬁscalização e comprovação da despesa, na forma do art. 162,
§§ 1° e 2° da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo), que
assim prescreve:
Art. 162. As contas serão julgadas regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer
outra falta de natureza formal, que não seja de natureza grave e de que não represente dano injustiﬁcado
ao erário.
§ 1° O acórdão de julgamento deverá indicar os motivos
que ensejam a ressalva das contas.
§ 2° Na hipótese prevista no caput, o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe
tenha sucedido, a adoção de medidas necessárias à correção das impropriedades ou faltas identiﬁcadas, de
modo a prevenir a reincidência e a evitar a ocorrência
de outras semelhantes.

10) Orientação no levantamento, inscrição e preparo da
Dívida Ativa;

Pois bem, compulsando os autos, observo, as ﬂs.
903/965, Notas de Empenho e Notas de Liquidação assinadas pelos Senhores Prefeito e Secretário. (Destacamos)

Ademais disso, registra-se que o Plenário desta Corte
de Contas acolheu, dentre outras, as justiﬁcativas apresentadas pela Prefeita Municipal de Marechal Floriano
e considerou regulares os atos de gestão analisados nos
autos do Processo TC nº 2524/2010, que trata de questão igual idêntica a discutida neste Recurso, qual seja, a
falta de liquidação despesa, senão vejamos:

11) Consultas e respostas via telefone, fax e/ou e-mail,
durante o horário comercial; 12) Realização de visitas “in
loco”, semanalmente (no mínimo um dia na semana),

Ad argumentandum tantum, caso esta Corte de Contas
rejeite os argumentos acima pelo fato de que a Contratada não apresentou os Relatórios de Execução de Servi-

Apesar da ITC n° 1794/2013 concluir que os serviços
não foram prestados com base na ausência de relatórios da referida prestação de serviços, não vislumbro

8) Orientação para lançamento de tributos mobiliários e
imobiliários;
9) Orientação na ﬁscalização de tributos mobiliários e
imobiliários;

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 5 de novembro de 2018

40

ATOS DO PLENÁRIO

meios de manter esse entendimento, visto que os documentos colacionados com a defesa são suﬁcientes
para elidir tal conclusão da área técnica. Afasto, portanto, a irregularidade.

os serviços descritos no instrumento contratual, fato esse corroborado pelas declarações prestadas por alguns
servidores, e juntadas aos autos, após solicitação do sócio e responsável técnico da referida empresa.

Obviamente que caberá determinação à atual gestão
municipal para que em procedimentos futuros proceda
à adequada liquidação, fazendo colacionar ao processo
correspondente ao pagamento, os comprovantes e efetiva prestação do serviço, como relatórios e documentos aﬁns. (Grifo nosso)

Há que se destacar, de plano, que o Contrato 065/2012
previa uma série de atividades a serem implementadas
pelo ora Recorrente, tais como orientações de toda ordem, consultas e, até, visitas “in loco”, que mereciam, a
ﬁm de comprovar a sua efetiva realização, documentos
muito mais sólidos e consistentes do que a simples declaração de servidores de que, de fato, houve a prestação pactuada.

Vejam, Ilustres Conselheiros, que no caso de Marechal
Floriano os técnicos concluíram que os serviços não foram prestados e esta Corte afastou a referida irregularidade baseada nos documentos apresentados pela defesa. Ora, se o caso em questão se apresenta idêntico, como pode esta Corte de Contas manter a suposta irregularidade aqui tratada? Dois pesos e duas medidas? E o
princípio da segurança jurídica?
Assim, levando-se de que os serviços contratados foram
prestados pela Administração, não há que se falar em irregularidade liquidação da despesa.
Insurge-se a Recorrente contra a condenação que lhe
foi imposta pela decisão ora contrastada, em virtude da
ausência de comprovação da prestação dos serviços de
consultoria técnica tributária durante o período contratado, que compreendeu os meses de fevereiro a dezembro de 2012, totalizando o valor de R$ 66.000,00, sujeito a devolução.
Argumenta que seria “de conhecimento de todos os servidores que exerciam suas atividades na Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo” que a
empresa VS Assessoria e Consultoria Ltda.-ME executava

Certamente, o propósito do artigo 63, da Lei 4320/64,
quando estatui que “a liquidação da despesa consiste na veriﬁcação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do
respectivo crédito”, exige um conjunto probatório mais
robusto, a partir, por exemplo, da apresentação de relatórios e eventuais pareceres elaborados, especialmente em se tratando de serviços que demandam esse tipo
de trabalho.
No entanto, conforme destacado na Instrução Técnica
Conclusiva 2988/2014, a empresa contratada “não apresentou qualquer documento que comprovasse a efetiva
prestação dos serviços contratados, tais como: a) relatórios de atividades mensais protocolizados na Prefeitura
(mesmo que não liquidados); b) atestado de visita in loco de proﬁssional da empresa, fornecido pela Prefeitura;
c) materiais que demonstrem atividades desenvolvidas
pela empresa na Prefeitura”, apenas as notas ﬁscais emitidas pela empresa, “exceto em relação ao mês de março, e os cheques e comprovantes de depósito, os quais
servem para demonstrar o pagamento, mas não a efetiwww.tce.es.gov.br

va prestação do serviço”.
Sustenta, ademais, a Recorrente que “as Notas de Liquidação de Despesa se fazem presentes em todos os processos de pagamentos relacionados ao contrato suso
mencionado, não havendo que se falar em ausência de
liquidação de despesa”. Todavia, o que se questiona neste item é a ausência da própria liquidação da despesa,
assim entendida como a “comprovação de que o credor
cumpriu todas as obrigações constantes do empenho”,
com a ﬁnalidade de “reconhecer ou apurar a origem e o
objeto do que se deve pagar, a importância exata a pagar e a quem se deve pagar para extinguir a obrigação”,
e não a simples falta de um determinado documento, no
caso, a Nota de Liquidação da Despesa. Não é a existência pura e simples da NLD que comprova a execução do
serviço, como pretende defender a Recorrente.
De outro lado, sugere, numa argumentação secundária,
que as contas não deveriam ser julgadas irregulares, e
sim, regulares com ressalva, haja vista o teor do artigo
162 do RITCEES, que preconiza que “as contas serão julgadas regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal,
que não seja de natureza grave e de que não represente
dano injustiﬁcado ao erário”.
Contudo, não se subsume a situação ora analisada à hipótese descrita na sobredita norma, por lhe faltar os requisitos elementares nela previstos, quais sejam, falta de
natureza formal e ausência de dano injustiﬁcado ao erário.
Por ﬁm, cita a Recorrente a decisão proferida no TC
2524/2010 que, nos termos das razões recursais, teria
apreciado “questão igual idêntica a discutida neste Recurso”, na qual as contas do responsável foram julgadas
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Entretanto, o próprio trecho do Acórdão prolatado naqueles autos (Acórdão 983/2014) destacado pela Recorrente já sinaliza que não se trata da mesma situação, restando ali consignado que os documentos colacionados
pela defesa foram suﬁcientes para elidir a irregularidade
atinente à falta de liquidação da despesa, e, ainda:

-nos pelo NÃO PROVIMENTO deste Recurso de Reconsideração, com a consequente manutenção do Acórdão
TC-1231/2017 – Segunda Câmara, que condenou a Recorrente, em solidariedade com o Sr. Edson Soares Benﬁca, Prefeito Municipal de Alto Rio Novo no exercício
de 2012, a ressarcir ao Erário Municipal o valor de R$
66.000,00, equivalente a 29.217,76 VRTE”.

Pretendendo comprovar a prestação dos serviços, com
relação ao Convite 07/2009, a defendente juntou cópias
de alguns pareceres proferidos pelo escritório contratado.

Ante o exposto, acompanhando integralmente 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.

Quanto ao Convite 03/2009 o defendente anexou lista
de processos judiciais do município, argumentando pela inviabilidade de se juntar todos os pareceres proferidos pela empresa contratada, uma vez que são em grande número.

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

regulares, invocando o Princípio da Segurança Jurídica.

Com relação aos serviços de assessoria contábil, informou que anexou os processos referentes à sua contratação.
Por todo o exposto, entendemos não assistir razão à Recorrente quanto ao afastamento da condenação imposta no item 1.6 do Acórdão TC-1231/2017 – Segunda Câmara, devendo ser mantida a decisão sub examine em
todos os seus termos.
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, opinamos pelo NÃO CONHECIMENTO
das razões recursais relativas a Terceirização Ilícita de
Atividade-ﬁm da Administração Pública, por ausência
de interesse recursal.
No mérito, qual seja, Ausência de Liquidação de Despesa e de Fiscalização da Execução Contratual – Falta de
Comprovação da Prestação dos Serviços, manifestamo-

Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pela relatora, em:
1.1 NÃO CONHECER o Recurso de Reconsideração, no
que diz respeito à impugnação relativa à irregularidade
consubstanciada na terceirização ilícita de atividade-ﬁm
da Administração Pública, uma vez que ausente o interesse recursal da recorrente para tanto;
1.2. No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de
Reconsideração, mantendo incólume o Acórdão TC
1231/2017 – Segunda Câmara.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/08/2018 - 27ª Sessão Ordinária do
Plenário.

dente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
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-1067/2018 – PLENÁRIO
Processos: 03090/2018-8, 07257/2015-3, 06749/20151, 07634/2008-1
Classiﬁcação: Embargos de Declaração
UG: CMVV - Câmara Municipal de Vila Velha

4. Especiﬁcação do quórum:

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presi-

Recorrente: IVAN CARLINI
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Procuradores: MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES),
DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES), FERNANDA VARELA SERPA (OAB: 20259-ES)

Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 1694/2017 - PLENÁRIO – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO – ARQUIVAR.

O embargante aponta a existência de omissão no Acórdão TC 1694/2017 no que respeita à análise da aplicação
dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eﬁciência e boa-fé que, alega o Embargante, propiciariam
a minoração da multa que lhe foi aplicada no Acórdão
recorrido.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração
interpostos pelo senhor Ivan Carlini, por meio de sua
procuradora Fernanda Varela Serpa, protocolado em
10/04/2018, em face do Acórdão TC 1694/2017 (Processo TC 7257/2015), que julgou o Pedido de Reexame
apresentado pelo ora embargante, in verbis:
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. Conhecer do presente Recurso;
1.2. Negar provimento ao presente recurso, e manter os
termos do Acórdão TC 065/2015;
1.3. Dar ciência ao recorrente.
2. Unânime.

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

A Secretaria Geral das Sessões apresenta no Despacho
17673/2018 informações sobre o prazo recursal e sua
tempestividade.
Veriﬁcado que a documentação acostada demonstra
atender os requisitos que autorizam o processamento
do feito, e, tendo em vista o pedido do embargante para que sejam concedidos efeitos modiﬁcativos no Acórdão TC 1694/2017, encaminhei os autos para análise e
instrução da Secretaria de Controle Externo de Recursos,
nos termos do §5º do art. 411 do RITCEES.
Esta apresentou a Instrução Técnica de Recursos
174/2018 onde conclui pelo conhecimento dos presentes embargos e pela negativa de provimento.
O Ministério Público de Contas, da lavra do Procurador
de Contas Luciano Viera, delibera no mesmo sentido no
Parecer do Ministério Público de Contas 2581/2018.

3. Data da Sessão: 19/12/2017 - 45ª Sessão Ordinária do
Plenário.

2 FUNDAMENTAÇÃO

4. Especiﬁcação do quórum:

A Lei Complementar nº 621/2012, em seu artigo 152, inciso III, combinado com artigo 167, caput e §1º, prevê
que os Embargos de Declaração podem ser opostos pe-

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Relator),

2.1 Dos pressupostos recursais

www.tce.es.gov.br

la parte dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados na
forma prevista naquela lei, com indicações das matérias
obscuras, omissas ou contraditórias porventura existentes no Acórdão.
Analisando as condições de admissibilidade do recurso
observa-se que o senhor Ivan Carlini é parte capaz e possui interesse e legitimidade processual, foi o expediente
interposto tempestivamente, é cabível contra Acórdão
e o recorrente aponta contradição na decisão, podendo
ser conhecido, conforme analisado na Instrução Técnica
de Recursos 174/2018, in verbis:
![...]
2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE
2.1 Dos pressupostos recursais
Em sede de admissibilidade, veriﬁca-se que a parte é capaz e possui legitimidade processual.
Quanto à tempestividade, veriﬁca-se que, de acordo com o Despacho 17673/2018 (ﬂ. 15) da Secretaria
Geral das Sessões – SGS, a notiﬁcação do Acórdão TC
1694/2017-Plenário foi disponibilizada no Diário Oﬁcial
Eletrônico deste Tribunal no dia 02/04/2018, considerando-se publicada no dia 03/04/2018, de sorte que o
prazo para interposição de Embargos de Declaração venceu em 10/04/2018. Nesse passo, tendo em vista que o
expediente recursal foi interposto em 10/04/2018, tem-se o mesmo como TEMPESTIVO, nos termos do art.
411, §2º, do Regimento Interno do TCEES.
Quanto ao cabimento é necessário observar-se que o
recurso de Embargos de Declaração presta-se a suprir
eventual obscuridade, omissão, contradição ou erro material em acórdão ou parecer prévio emitido por este Tribunal, conforme inteligência dos artigos 167, caput, da
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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LC 621/2012 e 1022, I, II e III, do CPC 2015). Dessa forma, tendo em vista que o expediente recursal tece alegações visando apontar possíveis omissões e contradições no julgado recorrido tem-se que o recurso apresentado é cabível.
Desse modo, considerando que se encontram presentes
os pressupostos recursais de admissibilidade, opina-se
pelo CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração interpostos pelo senhor Ivan Carlini.
2.2 Do mérito
Quanto a análise meritória adoto a fundamentação
apresentada na Instrução Técnica de Recursos 174/2018:
“[...]
3 DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pelo senhor Ivan Carlini, em face do Acórdão TC
1694/2017-Plenário, proferido nos autos (Processo TC
7257/2015, em apenso) do Pedido de Reexame anteriormente interposto pelo Recorrente em impugnação
ao Acórdão TC 065/2015-Plenário, por sua vez, emitido nos autos da Denúncia de que trata o Processo TC
7634/2008 (em apenso) que o condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
por reconhecer sua responsabilidade na irregularidade
atinente à nomeação de duas servidoras em desvio de
função e percebendo remuneração superior aos respectivos cargos efetivos para os quais haviam sido recrutadas através de concurso público. Para melhor elucidação
acerca da irregularidade que motivou o apenamento do
ora Recorrente trazemos à colação trecho do Acórdão TC
065/2015-Plenário:
[...]

Veriﬁco que a denúncia tratada se refere ao desvio de
função de duas servidoras efetivas - Andréa Silva Borel
e Vera Lucia Queiroz Resende, que ingressaram nos idos
de 1991 e 1992 na Prefeitura Municipal de Vila Velha,
nos cargos efetivos de Auxiliar de Coordenação Legislativo e de Assistente Legislativo, respectivamente, e no entanto, exerciam, desde 2007 e 2008, o cargo de Taquigrafo Parlamentar I, recebendo como tal.
[...]
Tais fatos conﬁrmam que o proceder da Mesa Diretora da Câmara de Vila Velha, no exercício 2006, está longe do virtuosismo da administração moderna e eﬁciente conforme propalado pelos gestores, presa que estava
ao patrimonialismo, com a prática de ato que em última
análise, visava apenas conceder melhoria remuneratória
a determinados servidores. Não se constrói uma boa administração cultivando ilegalidades e imoralidades.
[...]
Nos presentes Embargos de Declaração o Recorrente
alega, em síntese, que haveria omissão no Acórdão TC
1694/2017 uma vez que não teria enfrentado a argumentação tecida no Pedido de Reexame a respeito da
aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eﬁciência e boa-fé que, na ótica do Embargante,
propiciariam a minoração da multa que lhe foi aplicada
no julgado recorrido.
Passando-se à análise veriﬁca-se que não há omissão a
ser suprida pelos seguintes fundamentos a seguir alinhavados:
A decisão recorrida, qual seja, o Acórdão TC 1694/2017,
encontra-se composta pelo Voto da Relatoria que, por
sua vez, consigna, de forma expressa, o fato de ter
www.tce.es.gov.br

acompanhado o “[...] entendimento exarado na Instrução Técnica de Recurso ITR 65/2016 e nos Pareceres
4497/2017 do Ministério Público de Contas [...]” (grifos
nossos).
De se notar que os argumentos lançados pelo Recorrente em seu Pedido de Reexame, dentre eles o sustentado
acerca da mitigação da pena imposta fundamentada nos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eﬁciência e boa-fé, foram suﬁcientemente examinados na aludida Instrução Técnica de Recurso ITR 65/2016, conforme pode se veriﬁcar do arrazoado ora colacionado:
DO MÉRITO
No que tange ao desvio de função de duas servidoras
efetivas do Legislativo Municipal, a defesa do recorrente inicialmente alega que as servidoras foram “designadas temporariamente para exercer o cargo de Taquígrafo
Parlamentar I através da Portaria nº 402/06”, pois à época não era ﬁnanceiramente viável a realização de concurso público para o provimento dos cargos.
Alega ainda que o “remanejamento das servidoras representou economia de verba pública”, porquanto não
houve contratação temporária de novos servidores.
No que diz respeito à multa que lhe foi imposta, aduz
que a situação deve ser analisada sob a ótica do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como no princípio da continuidade dos serviços públicos.
Reforça que se tratou de ato administrativo motivado
por uma situação emergencial, ou seja, de um ato isolado e não corriqueiro naquela Casa de Leis e intenta demonstrar a sua boa-fé ante a ausência de imputação de
ressarcimento ao erário.
A defesa argumenta ainda que não obstante a situação
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ﬁnanceira da Câmara que supostamente gerou óbice à
realização de concurso público, as eleições municipais
ocorridas em 2008 também geraram um entrave à nomeação de qualquer servidor durante os três meses que
a antencederam.
Invoca decisões supostamente análogas à situação apresentada nos autos exaradas pela 1ª Câmara do TCU, que
determina aos seus jurisdicionados que, no prazo estipulado, adotem providências com vistas a solucionar o
desvio de função constatado por empregados celetistas,
estagiários e servidores no exercicio de suas atividades.
Inicialmente, convém aclarar que a alegada diﬁculdade
ﬁnanceira do Legislativo Municipal efetivamente não
tem o condão de afastar a irregularidade apurada, tendo em vista que cada ordenador de despesas deve se
responsabilizar pelos problemas existentes em sua gestão.
Compulsando os autos é possível veriﬁcar que a demanda aduzida pelo recorrente sequer se reveste de qualquer excepcionalidade e transitoriedade. Isto porque o
desvio de função das servidoras perdurou de 05 de abril
de 2006 a 01 de junho de 2009, ou seja, mais de três
anos sem que qualquer providência fosse tomada para
corrigir a situação.

Pública é a realização de concurso público, salvo a nomeação dos cargos em comissão e a permissão constitucional concedida à União, aos Estados e aos Municípios
para edição de leis que estabeleçam os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público, o que
não é o caso dos autos.
É inconteste o fato de que ao recorrente caberia confrontar o ato praticado com as disposições constitucionais e legais vigentes, o que lhe permitiria ter plena ciência da irregularidade iminente. Nessa esteira, cabe ainda enfatizar que ao membro integrante da Mesa Diretora não cabe a faculdade de se eximir de suas atribuições,
eis que se trata de um ônus por ele aceito e, portanto, indeclinável. Impende aos membros da Mesa Diretora ﬁscalizar e denunciar a quem de direito acerca de fatos que
destoam da normalidade, sempre em obediência à legalidade e primando pela lealdade institucional, eﬁciência
e moralidade administrativas.
Ademais, veriﬁca-se o equívoco da defesa ao suscitar
período eleitoral como impedimento para regularizar a
situação, pois não obstante este só ter se iniciado dois
anos após o ato irregular praticado, inexiste restrição para abertura de concursos, lançamento de editais, inscrições ou a realização de provas no período eleitoral.

A inércia da Mesa Diretora, composta pelo então recorrente, diante do desvio de função das servidoras designadas para exercer “provisoriamente” o cargo de Taquígrafo Parlamentar I por meio da Portaria nº 402/2006,
propiciou a perenização da irregularidade apontada, que
afronta diretamente a regra constitucional insculpida no
artigo 37, inciso II, da Carta Maior.

De acordo com o artigo 73 da Lei Federal nº 9.504/1997,
o que ocorre é uma limitação nas nomeações, contratações e admissões nos três meses que antecedem a eleição. Entretanto, o normativo expressamente ressalva
que não há óbice para a nomeação dos aprovados em
concursos públicos homologados antes dos três meses
que antecedem o pleito.

A regra matriz para a acessibilidade na Administração

Sendo assim, resta evidente que os argumentos lançawww.tce.es.gov.br

dos quanto a situação ﬁnanceira, bem como o das vedações do período eleitoral, não merecem prosperar.
A par da irregulariade praticada pelo recorrente, veriﬁca-se ainda a existência de grave infração à regra constitucional de acesso ao serviço público, de forma que também resta totalmente afastada a frágil argumentação
da defesa de que não houve dano ao erário e de que o
recorrente teria agido de boa-fé.
O abrandamento do formalismo que norteia as regras
de acesso ao serviço público não se demonstra apropriado no presente caso, pois o acolhimento da assertiva de que o recorrente agiu para dar continuidade ao
serviço público ante uma suposta diﬁculdade ﬁnanceira
enfrentada pela Câmara Municipal, sem dano à Administração Pública, vai de encontro aos preceitos expressamente contidos na Constituição Federal.
Destarte, ao deixar de observar os ditames constitucionais, bem como ao permitir que a situação se perdurasse por mais de um exercício ﬁnanceiro, manifestou o recorrente conduta potencialmente lesiva aos cidadãos do
município e à própria Administração Pública Municipal,
passível de punição.
O professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes destaca os
seguintes requisitos como necessários para aplicação de
uma multa pelo Tribunal de Contas: tratar-se de ato ilegal; de despesas ou irregularidades nas contas; previsão
em lei; limite máximo; ampla defesa e contraditório e,
por ﬁm, ausência de prescrição. (Tribunais de Contas do
Brasil – jurisdição e competência, 2ª ed. Belo Horizonte:
Fórum, 2005, pp. 446/447).
Nestes termos, revela-se necessário a manutenção da
multa aplicada, pois para que haja uma irregularidade
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passível de punição com multa, não se exige que o ordenador tenha agido de má-fé, fazendo-se necessário
somente a comprovação de que o ato por ele praticado
esteja em desacordo com o ordenamento pátrio.
Isso porque, o administrador público, em todos os momentos de sua atuação, está adstrito aos ditames do
princípio da legalidade, pelo qual só pode fazer ou deixar
de fazer o que estiver expressamente autorizado em lei
e nas demais espécies normativas.
Por ﬁm, no que tange às decisões do Tribunal de Contas
da União mencionadas pela defesa, convém mencionar
que inexiste submissão desta Corte às decisões daquele Tribunal, até mesmo porque não se trata de entendimento consolidado naquele âmbito, mas tão somente
de decisões de Câmara proferidas quando da apreciação
de situações concretas que se apresentaram.
Portanto, como as argumentações lançadas pela defesa
do recorrente não conseguiram demonstrar a legalidade do ato praticado sob a sua responsabilidade, e tampouco conseguiu afastar a irregularidade apontada na
decisão recorrida, pugna-se pela sua manutenção (g.n).
Da leitura do excerto da ITR 65/2016, supra colacionado
e acolhido de maneira expressa como fundamentação
do Acórdáo TC 1694/2017-Plenário, desvela-se a inexistência de qualquer omissão no julgado recorrido quanto
à apreciação das matérias aventadas no presente recurso de Embargos de Declaração, matérias estas atinentes
ao sopesamento, pelo Órgão Colegiado, dos princípios
da razoabilidade, proporcionalidade, eﬁciência e boa-fé
de modo a possibilitar a redução da pena aplicada. Como se pode ver nos trechos acima destacados houve a
adequada contemplação das matérias que o Embargante
alega terem sido omitidas, tendo-se, inclusive, concluído

pela manutenção da multa imposta.
De se notar, nesse passo, que a integração, no ato decisório, de argumentos lançados em peças processuais
elaboradas pela Área Técnica ou pelo Ministério Público
de Contas, afasta a possibilidade de omissão no julgado,
conforme já se pronunciou, em inúmeras ocasiões, o Tribunal de Contas da União (TCU), senão vejamos:
Acórdão 8696/2017 (2ª Câmara)
Sumário:
1. Não se conﬁgura omissão na decisão quando o relator incorpora às suas razões de decidir os arrazoados da
unidade técnica ou do Ministério Público junto ao TCU,
constantes do relatório da deliberação.
Voto:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por [embargante] contra o Acórdão 3.073/2017-TCU-Segunda
Câmara.
2. Em exame preliminar, conheço dos Embargos de Declaração por considerar presentes os requisitos de admissibilidade descritos no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c
art. 287 do Regimento Interno do TCU (RITCU), uma vez
que foram interpostos tempestivamente por pessoa legítima, com interesse em agir e sob a alegação de omissões na deliberação.
3. O embargante alega que o Acórdão 3.073/2017-TCU-Segunda Câmara incorreu em omissões. Primeiro, porque não foi valorada a ocorrência de boa-fé em sua conduta, no momento do exame de suas alegações de defesa, contrariando, na sua visão, o estabelecido no art.
12, § 2º, da Lei 8443/1992, bem como no art. 202, § 2º,
do Regimento Interno do TCU, julgamento que poderia
redundar na regularidade com ressalvas de suas contas.
www.tce.es.gov.br

Segundo, porque não teria apresentado, de forma objetiva, os critérios que levaram à ﬁxação da multa no montante em que foi deﬁnida.
4. Compuseram a deliberação recorrida, nos termos do
art. 69 do Regimento Interno do TCU, o Relatório, a fundamentação (Voto) e o dispositivo (Acórdão). Consta do
referido Relatório (peça 57), transcrição da instrução da
unidade técnica, onde foi abordada a boa-fé do responsável, não havendo o que se falar em omissão do julgado
(com grifos acrescidos):
46. Em face da análise promovida nos itens 14/44 propõe-se rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. [recorrente - ora embargante], uma vez que não foram suﬁcientes para sanear as irregularidades a ele atribuídas.
47.Os argumentos de defesa tampouco lograram afastar
o débito imputado ao responsável. Ademais, inexistem
nos autos elementos que demonstrem sua boa-fé ou a
ocorrência de outros excludentes de culpabilidade. Desse modo, suas contas devem, desde logo, ser julgadas irregulares, nos termos do art. 202, § 6º, do Regimento Interno/TCU, procedendo-se à sua condenação em débito.
5. Ademais, incorporei o exame da Unidade Técnica ao
Voto que proferi (peça 56), como se depreende do trecho que transcrevo a seguir:
8. Adoto como razões de decidir o exame empreendido
pela unidade instrutiva, sem prejuízo das considerações
que faço a seguir.
6. Conforme assentado na jurisprudência desta Corte
de Contas, não se conﬁgura omissão na decisão quando o relator incorpora às suas razões de decidir os arrazoados da unidade técnica ou do MPTCU, constantes
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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do relatório da deliberação. Nesse sentido o Acórdão
3111/2014-Plenário.
7. Para refutar a omissão relacionada à multa, transcrevo
o elucidativo enunciado do Acórdão 2037/2016-Segunda Câmara, de Relatoria da Ministra Ana Arraes:
Não conﬁgura omissão apta ao provimento de embargos
de declaração a ausência de indicação do critério utilizado para estipular o montante da multa, uma vez que a
dosimetria da sanção é orientada por juízo discricionário
de valor acerca da gravidade das irregularidades veriﬁcadas no caso concreto, tendo como limites apenas aqueles ﬁxados legal e regimentalmente (arts. 57 e 58 da Lei
8.443/92 e art. 268, incisos I a VIII, do Regimento Interno do TCU).
8. À luz dessas considerações, veriﬁco que não há omissões no julgado combatido, devendo ser rejeitados os
presentes embargos.
Acórdão:
9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los;
Acórdão 1118/2017 (2ª Câmara)
Não há omissão apta ao acolhimento de embargos de
declaração quando a matéria é enfrentada na instrução
da unidade técnica que consta do relatório e integra as
razões de decidir da deliberação embargada, bem assim, na hipótese de haver aspectos divergentes entre
o encaminhamento por ela proposto e o que foi compreendido pelo julgador, quando tais questões são objeto de considerações especíﬁcas.
Voto:
Examino os embargos de declaração opostos por [em-

bargante] ao Acórdão 6.841/2016-TCU-2ª Câmara, prolatado em recurso de reconsideração interposto contra
o Acórdão 2.816/2015-TCU-2ª Câmara, que, ao apreciar
tomada de contas especial (TCE), julgou irregulares as
contas do recorrente e de Marivaldo Paes da Costa, condenou-os em débito solidário e aplicou-lhes multa (art.
57 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992).
2. De início, entendo que os presentes embargos devem
ser conhecidos, por preencherem os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, notadamente os insculpidos no art. 34, §1º, da Lei Orgânica, c/c o art. 287, §
1º, do Regimento Interno do TCU.
3. No que respeita às preliminares de mérito, bem assim ao caráter pedagógico que deve ser conferido às deliberações deste Tribunal de Contas, registro que os embargos de declaração são, em regra, recurso integrativo, objetivando extirpar da decisão embargada, além da
obscuridade e contradição, a omissão. Do mesmo modo, o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre
a matéria é o de que tais espécies de falhas são aquelas
decorrentes do próprio julgado e que prejudicam a sua
perfeita compreensão, e não aquelas que bem entenda
o embargante, muito menos como meio transverso visando impugnar os fundamentos da decisão atacada. (cf.
STJ, Edcl Resp 351490, DJ 23/9/2002).
[...]
7. Terceiro, e complementando as preliminares de mérito anteriormente citadas, resta assente neste tribunal que não há omissão apta ao acolhimento de embargos de declaração quando a matéria é enfrentada
na instrução da unidade técnica que consta do relatório e integra as razões de decidir da deliberação embargada, bem assim, na hipótese de haver aspectos diverwww.tce.es.gov.br

gentes entre o encaminhamento por ela proposto e o
que foi compreendido pelo julgador, quando tais questões são objeto de considerações especíﬁcas. Nessa linha, por exemplo, os Acórdãos 463/2007, 1.861/2009,
3.111/2014, 302/2015, 2.309/2015, e 294/2016, do Plenário; 1.576/2007, 663/2008, 5.589/2009, 3.339/2013,
e 131/2015, estes da 1ª Câmara; e 268/2007, 133/2008
e 8.345/2016, da 2ª Câmara.
Acórdão:
9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei
8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los;
9.2. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e
voto que o integram, ao embargante.
Acórdão 302/2015 (Plenário)
Não conﬁgura omissão a decisão que incorpora às razões de decidir do relator os arrazoados realizados no
âmbito da unidade técnica ou do Ministério Público/
TCU, constantes do relatório integrante da deliberação,
sendo dispensável a sua repetição no voto fundamentador da decisão.
Voto:
7. Na linha da jurisprudência assente neste Tribunal, não
se conﬁgura omissão na decisão que incorpora às razões
de decidir do relator os arrazoados realizados no âmbito da unidade técnica ou do MP/TCU, constantes do relatório integrante da deliberação, sendo dispensável a sua
repetição no voto fundamentador da decisão.
8. No acórdão embargado o então relator adotou a análise empreendida pela unidade técnica como razões de
decidir (item 8 do voto).
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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9. Assim, não há que se falar em omissão no julgado,
eis que a questão atinente ao percentual de subcontratação da obra foi devidamente tratada pela unidade técnica, que apontou a inadequação da referida alegação com a questão tratada nos autos. De fato, o embargante foi chamado ao processo para se defender da
falta de aplicação de sanções à contratada e da formalização de termo de quitação e pagamento de valores às
empresas executoras da obra, sem as devidas justiﬁcativas. A irregularidade da subcontratação, por se referir
ao exercício de 2005, foi tratada em outro processo (TC
025.974/2010-6).

suais e legais, 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, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. CONHECER dos presentes Embargos de Declaração
interpostos em face do Acórdão TC 1719/2017 (Processo TC835/2015);

Dessa forma, não se reconhece a existência de omissão
no Acórdão TC 1694/2017-Plenário quanto à apreciação
dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eﬁciência e boa-fé alegados no Pedido de Reexame, outrora apresentado pelo ora Embargante, como fundamento
para a mitigação da pena que lhe foi aplicada.

1.3. ARQUIVAR os autos do presente processo após o
trânsito em julgado;

4 CONCLUSÃO

1.4. DAR CIÊNCIA da decisão ao recorrente.

4.1 Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente Instrução Técnica de Recurso opina-se:

2. Unânime.

4.1.1 pelo CONHECIMENTO do recurso de Embargos de
Declaração interposto pelo senhor Ivan Carlini, sendo-lhe NEGADO PROVIMENTO em razão do não acolhimento das razões recursais.

4. Especiﬁcação do quórum:

1.2. Quanto ao mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume os termos do referido Acórdão;

3. Data da Sessão: 21/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária do
Plenário.

[...]”

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

Pelas razões expostas, nego provimento aos presentes
Embargos de Declaração.

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites proces-

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

Respeitosamente,
Em 15 de junho de 2018.

www.tce.es.gov.br

Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO CONSELHEIRO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao Procurador-geral
LUCILERNE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-1068/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06894/2016-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social
de Vila Velha
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: PEDRO IVO DA SILVA, KARIDENY NARDI
MODENESI, ARNALDO BORGO FILHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VILA VELHA - SEMAS –
EXERCÍCIO DE 2015 - REGULAR – QUITAÇÃO –- ARQUIVAR.
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Secretaria Municipal de Assistência Social de Vila Velha - SEMAS, relativos ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Arnaldo Borgo Filho, Sr. Custodio
Pinheiro Da Silva, Sr. Karideny Nardi Modenesi e Sr. Pedro Ivo Da Silva Ordenadores de Despesas.

Arnaldo Borgo Filho (doc. 19-20), Karideny Nardi Modenesi (doc. 24) e Sr. Pedro Ivo Da Silva apresentaram justiﬁcativas.
Posteriormente, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou Instrução Técnica Conclusiva nº 1403/2018-1 (doc. 30), opinando que:

liação 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.

“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
Sra. Karideny Nardi Modenese, Sr. Peddro Ivo da Silva e
Sr. Arnaldo Borgo Filho na forma do artigo 84, I da Lei
Complementar Estadual 621/2012, no exercício de funções de ordenador de despesas da Secretaria Municipal
de Assistência Social de Vila Velha”.

A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 30 de abril de 2016, ou seja, dentro do prazo regimental.

Ato contínuo, a SecexContas elaborou o Relatório Técnico Contábil (doc. 06), manifestando-se em relação à
referenciada prestação de contas do exercício de 2015,
e opinando pelo chamamento dos responsáveis ao processo para apresentação de justiﬁcativas quanto: a) não
conformidade, quanto aos bens em almoxarifado, entre
saldo de inventário e saldo contábil; b) não conformidade, quanto aos bens imóveis, entre saldo de inventário
e saldo contábil. Sugeriu ainda, por meio de Manifestação Técnica 00771/2017-5 (doc. 07), que fosse a manifestação encaminhada a Secretaria de Controle Externo
de Previdência e Pessoal –Secex Previdência para devida
manifestação.

Encaminhado os autos ao Ministério Público de Contas,
este manifestou-se através de Parecer 03271/2018-5
(doc. 34) da lavra do Procurador de Contas, Doutor Luis
Henrique Anastácio da Silva, que acordou com a Unidade Técnica, anuindo a todos os termos elencados na Instrução Técnica Conclusiva e pugnando pela regularidade
da prestação de contas dos responsáveis.

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.

Por meio de Instrução Técnica Inicial 00495/2017-2
(doc. 08) a SecexContas manifestou-se, acordando com
a citação dos responsáveis, que foi determinada através
da Decisão Monocrática 00612/2017-5 (doc.12.

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo –
TCEES tem suas competências previstas nos artigos 71
a 75, da Constituição Federal; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a ava-

Por meio de Manifestação Técnica 00661/2017-9 (doc.
04), a Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas, recomendando a análise simpliﬁcada Nível 2 na
avaliação de Contas da SEMAS - Secretaria Municipal de
Assistência Social de Vila Velha.

Devidamente citados (Docs. 13-17), os responsáveis Sr.

É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO:
Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL da Secretaria Municipal de Assistência Social de
Vila Velha - SEMAS, referente ao exercício de 2015, portanto, estamos a apreciar as “Contas de Gestão”.

www.tce.es.gov.br

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.

Isto posto, veriﬁco que os autos se encontra devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Superada a análise das formalidades, passo à análise das
irregularidades apontadas pela Área Técnica.
DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
O corpo técnico deste Tribunal, em Relatório Técnico
00325/2017-4 (Doc. 04), observou a presença de inconsistências na Prestação de Contas sub examine, que meSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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recem destaque neste voto:
Não conformidade, quanto aos bens em almoxarifado,
entre saldo de inventário e saldo contábil (Item 3.2.2.1.1
do RTC) – Base legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96
De acordo com o Relatório Técnico (doc. 04), há divergências entre os montantes apresentados nos demonstrativos contábeis e entre os inventários de bens em almoxarifado, que totaliza o valor de R$ 55.255,69 (cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e
sessenta e nove centavos). Em razão disso, determinou
a citação dos responsáveis para apresentar justiﬁcativas
acerca da inconsistência apontada.
Em sua defesa, os responsáveis aduziram (docs. 19/20,
24, 26) que:a) “a irregularidade deu-se por falta de uniformidade (compatibilidade) entre os sistemas utilizados
à época pela Prefeitura de Vila Velha”; b) que a responsável pela contabilidade, justiﬁcou, em documento próprio, tais diferenças; c) que a divergência apontada, fora
sanada no ano de 2016.
Em análise às justiﬁcativas apresentadas pelos Responsáveis, a Equipe Técnica, através de ITC 1403/2018-1,
afastou a irregularidade, após veriﬁcar a prestação de
contas do ano de 2016, em TC nº 5042/2017, e constatar
que os valores condiziam com a justiﬁcativa à irregularidade apontada na prestação de contas em análise.
Quanto a irregularidade em análise, assim como o Corpo
Técnico, veriﬁquei que a prestação de contas apresentada pelos responsáveis, referente ao ano de 2016, autuada nesta Corte sob o nº 5042/2017, e constatei que
em tabela 14, disponibilizada em doc. 57, pg. 14, consta,
de fato, uma diferença ínﬁma no valor de R$540,01 (quinhentos reais e um centavo) entre o balanço patrimonial

e o inventário, quanto aos bens de almoxarifado. E que
assim como o indicado pela área técnica, houve a regularização das divergências, apontadas.
Tais razões são suﬁcientes para integrar ao meu voto os
argumentos levantados pela área técnica, posto que fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, julgar irregulares as contas face a baixa materialidade da irregularidade, em especial por já ter sido reparada no ano de 2016.
A respeito do princípio da razoabilidade, válido transcrever as palavras de Hely Lopes Meirelles:
“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 (...)”.
Desta forma, considerando que a irregularidade foi saneada, acompanho o entendimento técnico e afasto a irregularidade em análise.
Não conformidade, quanto aos bens imóveis, entre saldo de inventário e saldo contábil. (Item 3.2.2.1do RTC).
Base legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96
Veriﬁcou a equipe técnica que houve uma divergência
no valor de R$ 1.386.304,84 (um milhão, trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos) entre o balanço patrimonial e o inventário
de bens móveis.
Em sua defesa (docs. 19/20, 24 e 26), os Responsáveis
alegaram que houve divergência entre os sistemas utilizados àquela época, e que as inconformidades possuem
caráter contábil e não de gestão. Suscitaram ainda que
as supostas irregularidades “não conﬁguram atos de geswww.tce.es.gov.br

tão, mais sim erros de registro e controle de dados sob
a responsabilidade das Secretarias de Administração e
de Finanças”. Por ﬁm, alegaram que a irregularidade em
análise fora corrigida no exercício de 2016.
A Equipe Técnica, manifestou-se por meio de ITC
1403/2018-1, e afastou a irregularidade, ora analisada,
pois conforme prestação de contas referente ao exercício do ano de 2016 (Processo TC), não fora encontrada
nenhuma divergência quanto aos bens imóveis.
Em respeito ao suscitado pelos responsáveis, assim como pela área técnica, analisei o RTC 00956/2017-6, do
processo TC 5042/2017-4, e constatei que em tabela
apresentada à pg. 14, doc. 57, do referido processo, não
há, nenhuma diferença entre o balanço patrimonial e o
inventário dos bens imóveis.
Ainda assim, para que não restasse dúvidas, analisei a
documentação anexada aos docs. 30/32 do processo de
prestação de contas 5042/2017-4, e constatei mais uma
vez, não existir diferença entre o balanço patrimonial e
inventário, referente ao exercício de 2016. Logo, restou
comprovada a correção da irregularidade analisada, referente ao exercício de 2015.
Pelo exposto, entendo que a irregularidade fora devidamente justiﬁcada e integro ao meu voto os argumentos aduzidos pela área técnica, afastando a irregularidade em análise, posto que conforme documentos anexados aos autos em análise, e ao Processo de Prestação de
Contas sob o nº 5042/2017-4, as mesmas foram sanadas
no exercício de 2016.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO para
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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ciação 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. JULGAR REGULARES as contas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Vila Velha – SEMAS, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos
Sr. Pedro Ivo Da Silva, Sr. Karideny Nardi Modenesi, Sr.
Arnaldo Borgo Filho, nos termos do inciso I, do artigo
84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação aos
responsáveis, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal.

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCILERNE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1.2. DAR CIÊNCIA aos interessados.
1.3. Após os tramites regimentais, ARQUIVAR os autos.

ACÓRDÃO TC-1069/2018 – PLENÁRIO

2. Unânime.

Processos: 10395/2016-8, 02693/2014-3

3. Data da Sessão: 21/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

4. Especiﬁcação do quórum:

Relator: Domingos Augusto Taufner

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

Recorrentes: Edilson Souza Rocha e Maria de Fátima Fiorino Biancardi

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Linhares

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 895/2016 PLENÁRIO – CONHECER – DAR PROVIMENTO – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelos Srs. Edilson Souza Rocha e Maria de Fátima Fiorino Biancardi, em face do Acórdão TC
895/2016 proferido pelo Plenário, nos autos do Processo TC 2693/2014.
Por meio do Acórdão guerreado, o Plenário desta Corte de Contas decidiu à unanimidade, nos termos do voto
do Relator Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
“[...] JULGAR IRREGULAR a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de Linhares, sob a responsabilidade da senhora Maria de Fátima Fiorino Biancardi e
do senhor Edilson Souza Rocha, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2013, na forma do inciso III, alínea “d” do
art. 84, da Lei Complementar nº 621/2012, aplicando-lhes MULTA INDIVIDUAL no valor de R$ 3.000 (três mil
reais) [...]”
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas emitiu a Manifestação Técnica nº 848/2017-9 (doc.
10) relativa ao recurso, na qual opinou pelo afastamento
dos indícios de irregularidade apontados nos itens 2.1 e
2.2, resultando assim na análise detida constante na Instrução Técnica de Recurso ITR nº 87/2017-7 (doc. 12)
opinando ainda pelo conhecimento e provimento do recurso de reconsideração.
Remetidos os autos ao Ministério Público de Contas, manifestou-se mediante Parecer n° 30446/2017-3 (doc. 15)
de lavra do Exmo. Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira, anuindo ao posicionamento da área técnica.
Cabe destacar que os Recorrentes apresentaram pedido
de sustentação oral a ser realizado por seus patronos.
É sucinto relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO

www.tce.es.gov.br
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Com relação ao cabimento do presente recurso, encontra amparo no artigo 164, caput, da Lei Complementar
Estadual n° 621/2012. As condições especíﬁcas de admissibilidade, insertas no art. 165 da Lei Complementar 621/2012 c/c 405 do Regimento Interno desta Corte
de Contas, foram atendidas. Também, foi veriﬁcada sua
tempestividade e o atendimento aos requisitos de admissibilidade, tendo os Recorrentes legitimidade e interesse para interposição.
Assim, CONHEÇO o presente Recurso, conforme já me
manifestei em Decisão Monocrática nº 1787/2016-1
(doc. 06)
O presente recurso foi interposto em face do Acórdão
895/2016, consistente no julgamento irregular da prestação de contas, bem como aplicação de multa pecuniária aos responsáveis supramencionados, com alicerce na mantença dos indícios de irregularidade, que passo a analisar:
2.1 – Não apropriação e recolhimento da totalidade
das contribuições previdenciárias; (item 3.1.1 do RTC
171/2015).
No que tange o item 2.1 - Não apropriação e recolhimento da totalidade das contribuições previdenciárias, veriﬁco que foram analisados os empenhos das contribuições
patronais registrados no Balancete da Despesa resultando em valor a menor que o constante na folha de pagamento, conforme evidenciado na tabela a seguir:
Tabela 01: Contribuições previdenciárias da unidade
gestora
Regime
de E m p e n h o s Folha de Pa- Divergência
Previdência (Balancetes) gamento

Regime Geral 5.470.561,52
de Previdência
Totais
5.470.561,52

5.488.817,41

-18.255,89

5.488.817,41

-18.255,89

vido da contribuição patronal FAP no exercício de 2013
como sendo de 1,1125%, no entanto, tal alíquota, conforme doc. 01, é do exercício de 2014, pois, na verdade, a alíquota de 2013 é de 1,1764%, conforme doc. 02.

No RTC 171/2015 foi apontado que a liquidação do passivo com juros, multa e atualização monetária em razão
do não recolhimento tempestivo das contribuições previdenciárias.

Dessa forma, estamos encaminhando em anexo o doc.
03, novo arquivo FOLRGP do exercício de 2013, no qual
está demonstrada a alíquota FAP de 2013 correta que é
1,1764%.

Em sede de justiﬁcativas, os gestores sustentaram que
o valor registrado fora de R$ 5.470.561,52 equivalente a
apenas 0,33% do montante que seriam objeto de apuração posterior, considerando o grande número de processos para serem revistos em pouco tempo.

Assim, a alíquota patronal do Regime Geral de Previdência Social no exercício de 2013 se compõe de: 20,00%
(alíquota geral de contribuição) + ((RAT 2,00% X FAP
1,1764)) = 22,3528%. Diante disto, a base de cálculo correta no doc. 03 ora encaminhado é de R$ 24.473.719,27
X 22,3528% = R$ 5.470.561,52, que é exatamente igual
ao valor empenhado no exercício, não existindo, portanto, o possível recolhimento a menor de R$ 18.255,89,
conforme consta do Acórdão em apreço, motivo pelo
qual ainda deve ser afastada de pleno a irregularidade,
ﬁcando demonstrado, inclusive, que não houve descumprimento do art. 95, inciso I da Constituição Federal, art.
1º inciso II da Lei Federal 9.717/95, art. 30, inciso I, alínea b da Lei Federal 8.212/91 e art. 15, caput da Lei Federal 8.036/1990, e muito menos incapacidade por parte dos gestores para o exercício do múnus público nos
outorgado.

Ao tempo da prolação do voto, o relator constatou a ausência de esclarecimentos acerca desse ponto especíﬁco, visto que os responsáveis não comprovaram motivos
plausíveis que justiﬁcassem a ausência de recolhimento
das contribuições.
No âmbito recursal, os responsáveis juntaram aos autos
as seguintes razões de recurso:
A divergência apontada de um possível recolhimento a menor de R$ 18.255,89 no exercício em questão,
não reside no valor mensal informado pelo Setor de Recursos Humanos quando da geração da folha de pagamento, bem como no empenho mensal destes valores
pelo Setor de Contabilidade, mas, sim, no valor do Relatório Anual Acumulado das Contribuições Previdenciárias do exercício, que ao invés de demonstrar o valor acumulado mensal de R$ 5.470.561,52, demonstrou
um valor diferente deste em – R$ 18.255,89, ou seja de
R$ 5.488.817,41, no entanto, tal divergência derivou de
uma falha do referido Relatório, uma vez que o mesmo
aos ser gerado no exercício de 2014, calculou o valor dewww.tce.es.gov.br

Diante do exposto, vejo que o FAP – Fator Acidentário
de Prevenção de 1,1764 referia-se ao exercício de 2014,
conforme ressai das ﬂs. 09/10. Nesse sentido, o cálculo previdenciário das contribuições devidas pela unidade
gestora fora prejudicado, resultando assim no valor da
contribuição patronal errôneo, objeto de indício de irregularidade apontado.
De acordo com a nova folha de pagamento, restou eviSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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denciado o FAP referente ao ano de 2013, sendo este
compatível com o montante da contribuição empenhado, razão pelo qual afasto o indicativo de irregularidade.
2.2 – Retenção e recolhimento a menor da contribuição previdenciária dos servidores (item 3.1.2 do RTC
171/2015).
A irregularidade se refere a consignação da contribuição
previdenciária dos servidores inscrita na Demonstração
da Dívida Flutuante – Anexo 17 a menor em relação ao
valor total evidenciado na folha de pagamento, vejamos:
Tabela 02: Contribuições previdenciárias do servidor
Regime
de Anexo 17
Previdência
Regime Pró- 2.091.673,29
prio de Previdência Social
Totais
2.091.673,29

Folha de Pa- Divergência
gamento
2.094.508,29 2.835,00
2.094.508,29

2.835,00

Tal divergência não foi esclarecida na oportunidade da
citação, eis que apenas foi sustentado que a contabilidade havia registrado o valor informado na época pelo
setor de recursos humanos e que o valor divergente representava tão somente 0,13%, sendo que tal percentual
seria objeto de apuração posterior.
No presente recurso, os responsáveis juntaram aos autos
nova folha de pagamento, às ﬂs. 15/18, na qual é possível observar o total de R$ 2.091,673,28 relativo às contribuições previdenciárias do Regime Próprio de Previdência – RPPS e, tendo em vista a comparação com o valor
constante na Demonstração da Dívida Flutuante, restou
apenas a diferença de um centavo de real, que entendo
por insigniﬁcante, ante ao cumprimento de todos os outros requisitos contábeis, razão pelo qual também afasto
o indicativo de irregularidade.

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

1.6 DAR CIÊNCIA aos interessados;
1.7 Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

3. Data da Sessão: 21/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator

4. Especiﬁcação do quórum:

1. ACÓRDÃO

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

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
CONHECER o presente recurso de reconsideração;
1.2 No mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto
pelos Srs. Edilson Souza Rocha e Maria de Fátima Fiorino
Biancardi, para reformar o Acordão TC 895/2016 proferido pelo Plenário, nos autos do Processo TC 2693/2014,
no sentido de:
1.3 AFASTAR as irregularidades constantes dos itens: 2.1
- Não apropriação e recolhimento da totalidade das contribuições previdenciárias; 2.2 - Retenção e recolhimento a menor da contribuição previdenciária dos servidores.
1.4 JULGAR REGULARES as contas do Fundo Municipal
de Saúde de Linhares, referente ao exercício de 2013,
sob a responsabilidade dos Srs. Edilson Souza Rocha e
Maria de Fátima Fiorino Biancardi, 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.
1.5 DEIXAR DE APLICAR a multa imputada aos responsáveis supramencionados.
www.tce.es.gov.br

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
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 RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCILERNE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
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ACÓRDÃO TC-1070/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05500/2017-4
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: PMES - Polícia Militar do Espírito Santo
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: MARCOS ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – POLICIA MILITAR DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO – EXERCÍCIO DE 2016 - REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, relativas ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do
Sr. Marcos Antônio Souza do Nascimento, Ordenador
de Despesas.
Por meio de Análise Inicial de Conformidade
00226/2017-6 (evento 71), a Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas, considerou a presente
prestação de contas apta para análise e instrução técnica na forma regimental.
Ato contínuo, a SecexContas por meio do Relatório Técnico Contábil – RTC 01129/2017-9, manifestou-se em
relação à referenciada prestação de contas do exercício
de 2016, opinando pelo chamamento do responsável ao
processo e recomendando ao mesmo que: a) encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusi-

vo acerca das contas anuais (PCA), na forma estabelecida
no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 e Instrução
Normativa TC 34/2015, ou outro que lhe substituir; b)
Observe o Princípio da Segregação de Função quando da
designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo.
Em seguida, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, através de Instrução Técnica
Inicial 00120/2018-4 (evento 13), manifestou-se, e levando em consideração o RTC, sugeriu: a) Citação dos
responsáveis para apresentar, no prazo previsto em lei,
razões de justiﬁcativa e documentos que entenderem
necessários; b) remessa da Cópia do Relatório Técnico
Contábil junto ao termo de citação.
Ato contínuo, através de Despacho 11594/2018-1, o NCE
manifestou-se acordando com a citação do responsável
(evento 74).
Logo após, em Decisão SEGEX 00107/2018-9 (evento
75), o Secretário-Geral de Controle Externo do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, citou o Responsável nos termos das decisões anteriores, assim como,
advertiu-o quanto aos seus direitos e quanto as consequências da inobservância do determinado.
Devidamente citado (eventos 76-78), o responsável
apresentou defesa/justiﬁcativa (evento 79), informando
que: a) após citação, recorreu ao Atual Comandante Geral da PMES e requereu a documentação hábil a sua defesa, assim como, informou a recomendação desta Corte; b) que em resposta ao requerimento, a Diretoria de
Finanças informou que a divergência dos bens em almoxarifado, foram devidamente explicadas através de TERALM - Termo Circunstanciado de Inventário de Bens em
Almoxarifado já anexado ao processo, assim como a diwww.tce.es.gov.br

vergência no tocante aos bens móveis e saldos que fora explicada por meio de TERMOV - Termo Circunstanciado de Inventário de Bens Móveis, também já anexado ao processo.
Ainda em sua defesa, o Responsável suscitou que as divergências apuradas por esta Corte “não acarretaram
prejuízos ao Erário, foram praticados com base em informação prestada por órgão de assessoramento, assim
como não revelaram a existência de dolo ou culpa em
sua prática”. Requereu que esta Corte observasse o art.
22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), vez que a época das irregularidades constatadas, não possui condições de analisar os relatórios em
questão.
Em Peça complementar (evento 80), o Responsável requereu que esta Corte determinasse aos atuais Coronéis
PM Diretores da PMES, prestassem as informações sobre
as irregularidades constatadas, vez que este encontrava-se na Reserva Remunerada.
Em seguida, através de Despacho 26901/2018-6 (evento 81), o processo fora encaminhado ao gabinete deste Conselheiro para ciência e providência. Como consequência, através de Despacho 27199/2018-5 (evento
82) este Conselheiro encaminhou os autos ao Núcleo de
Contabilidade e Economia – NCE, para devida análise e
manifestação.
Posteriormente, o Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou Instrução Técnica Conclusiva nº
02568/2018-1 (evento 83), opinando que:
“Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES as conSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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tas do senhor Marco Antônio Souza do Nascimento, no
exercício de funções de ordenador de despesas da Polícia Militar do Espírito Santo, na forma do artigo 84, I, da
Lei Complementar Estadual 621/2012. ”
Encaminhado os autos ao Ministério Público de Contas,
através de Parecer 03271/2018-5 da lavra do Procurador de Contas, Doutor Luis Henrique Anastácio da Silva,
acompanhou o entendimento técnico, anuindo a todos
os termos elencados na Instrução Técnica Conclusiva.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO:
Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, referente ao exercício de 2016, portanto, estamos a
apreciar as “Contas de Gestão”.
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo –
TCEES tem suas competências previstas nos artigos 71
a 75, da Constituição Federal; 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.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 31 de março de 2017, ou
seja, dentro do prazo regimental.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação de Contas está composta por todas as demonstrações contábeis e demais documentos exigi-

dos 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.
Isto posto, veriﬁco que os autos se encontra devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Superada a análise das formalidades, passo à análise das
irregularidades apontadas pela Área Técnica.
DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
O corpo técnico deste Tribunal, em Relatório Técnico
01129/2017-9 (evento 72), observou a presença de inconsistências na Prestação de Contas sub examine, que
merecem destaque neste voto:
2.1 Divergência entre os valores apurados no inventário
anual dos bens em almoxarifado e os saldos registrados
no balanço patrimonial (Item 3.2.2.1do RTC) – Base legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96
De acordo com o Relatório Técnico (evento 72), há divergências entre os montantes apresentados nos demonstrativos contábeis e entre os inventários de bens em almoxarifado, que totaliza o valor de R$ 3.895,84. Em razão disso, determinou a citação do responsável para
apresentar justiﬁcativas acerca da inconsistência aponwww.tce.es.gov.br

tada.
Em sua defesa, o responsável aduziu (evento 80) que: a)
a divergência em análise fora justiﬁcada pelo Contador
da PMES, através de TERALM - Termo Circunstanciado
de Inventário de Bens em Almoxarifado que fora devidamente juntado no processo em apreço; b) que existe um
órgão responsável pela elaboração de relatórios de inventário físico dos bens almoxarifados, bem como, gerar
relatórios mensais para realizada de baixas na contabilidade, e conferência de notas de entrada; c) que ocorrera uma divergência entre os relatórios supracitados em
razão de erro no próprio sistema e que devido ao ocorrido, fora solicitado uma averiguação via e-mail; d) que a
divergência apontada, fora sanada no ano de 2017 , logo
após correção no sistema responsável.
Ainda em sua defesa (evento 79), o Responsável alega que após citação, recorreu ao Comandante Geral da
PMES requerendo documento hábil a comprovação do
solicitado, e que em resposta, fora informado que a justiﬁcativa para a inconsistência apontada já estava nos
autos através de TERALM; que as divergências apresentadas eram imperceptíveis a seus olhos, que, na época,
exercia a função de ordenador de despesas e que decorreram de detalhes técnico-contábeis; que as irregularidades apontadas, trata-se de erro material, não trazendo nenhum prejuízo ao erário, nem revelaram dolo ou
culpa; por ﬁm, requereu que este tribunal, ao julgar as
contas prestadas, observasse o art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro LINDB.
Em análise às justiﬁcativas apresentadas pelo Responsável, a Equipe Técnica, através de ITC 2568/2018-1, afastou a irregularidade, entendendo que restou demonstrado a boa-fé por parte do Responsável; além de constar,
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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na prestação de contas em análise, documentos justiﬁcando as divergências apontadas, assim como, há compatibilidade entre a contabilidade e o físico.
Quanto a irregularidade em análise, constato que de fato, a boa-fé do Gestor restou comprovada, vez que o termo constante no evento 42, já estava anexado no processo e já continha as explicações acerca das divergências e acerca das medidas que foram tomadas para apurar as mesmas.
Além disso, ao ser citado o Gestor imediatamente se
manifestou nos autos, explicando as divergências e recorrendo aos setores responsáveis para que se manifestassem sobre a mesma, juntando aos autos documentos (evento 80, ﬂs. 06/52) que comprovasse a veracidade do alegado.
Pelo exposto, acompanho o entendimento técnico, e
afasto a irregularidade em análise, vez que os sistemas
SIGA e o SEGEFES informam os mesmos saldos para as
contas que apresentavam divergências “alimentos para
animais “ e “ explosivos e munições”, restando a irregularidade sanada, assim como, restando comprovada a boa-fé do gestar em justiﬁcar as mesmas.
Divergência entre os valores apurados no inventário
anual dos bens móveis e os saldos registrados no balanço patrimonial (Item 3.2.2.1do RTC). Base legal: Lei
4.320/64, arts. 94 a 96

- Termo Circunstanciado de Inventário de Bens Móveis
(evento 33), e expôs que as divergências se deram em
razão das notas ﬁscais nº10450, nº10438, que não foram
lançadas no Sistema Integrado de Gestão Administrativa SIGA, ocorrendo a liquidação apenas no ano de 2017,
e da nota ﬁscal nº 2802, que apesar de ter sido liquidada no ano de 2016, só foi lançada no SIGA, também no
ano de 2017.
Conforme se constata em evento 31, há uma nota explicativa que fora anexada ao processo com intuito de justiﬁcar as irregularidades que futuramente pudessem ser
apontadas.
Entendo assim que a irregularidade apontada, fora devidamente justiﬁcada, posto que conforme documentos
anexados aos autos, as mesmas foram sanadas no exercício de 2017, não perdurando a divergência entre inventário de bens móveis e registros contábeis, razão pela qual afasto a irregularidade em análise, acompanhando o entendimento técnico
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO para
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO

Veriﬁcou a equipe técnica que houve uma divergência
no valor de R$27.669,10 (vinte sete mil seiscentos e sessenta e nove reais e dez centavos) entre o balanço patrimonial e o inventário de bens móveis.

Vistos, relatados e discutidos nestes autos do Processo,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:

Em sua defesa, o Responsável alegou que o contador
da PM, justiﬁcou as irregularidades através de TERMOV

1.1 JULGAR REGULARES as contas da Polícia Militar do
Espírito Santo, relativas ao exercício de 2016, sob a reswww.tce.es.gov.br

ponsabilidade dos Senhor Marcos Antônio Souza do Nascimento, 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.
DAR CIÊNCIA aos interessados.
Após os tramites regimentais, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/08/2018 - 28ª 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, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coellho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
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 RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Em substituição ao procurador-geral
LUCILERNE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-1071/2018 – PLENÁRIO
Processos: 02574/2010-5, 04985/2010-8
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2009
UG: CMVV - Câmara Municipal de Vila Velha
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: CAMARA VILA VELHA
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ção de Contas Anual, exercício 2009, da Câmara Municipal de Vila Velha, sob a responsabilidade do Sr. Ivan
Carlini, estando apensado aos presentes autos o TC
4985/2010, que trata da Auditoria Ordinária realizada
naquela Câmara Municipal.
Por meio do Relatório Técnico Contábil – RTC 185/2010,
veio a 5ª. Controladoria Técnica, analisar o processo da
prestação de contas encaminhada pelo Of. 162/2010,
de 25/03/2010 e autuada em 30/03/2010 de acordo,
portanto, com o artigo 105, da Resolução nº 182/02 –
TCEES, dando pela notiﬁcação do Sr. Ivan Carlini quanto
a apresentação de documentos faltantes, bem como pela citação do mesmo para apresentar justiﬁcativas/correções acerca de itens daquele relatório.
Em face dos apontamentos anunciados naquele Relatório Contábil, a Instrução Técnica Inicial ITI 693/2010,
datada de 15/7/2010, veio sugerir a notiﬁcação e citação do Sr. Ivan Carlini, responsável pelo Legislativo em
2009, que apresente as razões/retiﬁcações julgadas necessárias acerca dos indicativos de irregularidades, o
que foi acatado pelo Plenário - Decisão Preliminar TC0361/2010. Por meio da Manifestação Técnica Cheﬁa
MTP nº 222/2010 ante o não atendimento do Termo de
Notiﬁcação 1446/2010, proposta nova citação ao responsável, sob pena de aplicação das penas constantes
da Lei Complementar nº 32/93.
Após análise da documentação acostada e dos argumentos de defesa apresentados pelo responsável, foi elaborada a INSTRUÇÃO CONTÁBIL CONCLUSIVA Nº ICC
5/2011, de 11/01/2011 (folhas 292/303), opinando sob
o aspecto técnico-contábil, pela irregularidade das contas, em razão das seguintes ocorrências: a) Não comprovação da compatibilidade entre o saldo de extrato conciSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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liado e saldo contábil, conﬁgurando infração aos artigos
85, 93, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/64 (item I.II.1 da Instrução Contábil Conclusiva nº 5/2011) e, b) Não reconhecimento da dívida não recolhida à Prefeitura do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de servidores, conﬁgurando infração aos artigos 85, 87, 89, 98, 101 a 105,
todos da Lei 4.320/64 (item I.II.2 da Instrução Contábil
Conclusiva nº 5/2011);
A Instrução Técnica Inicial Complementar nº 113/2011
de 28/01/2011, apresenta proposta para redeﬁnir o
prazo de vencimento para julgamento das contas para
06/10/2011 e citação do Sr. Ivan Carlini, face as irregularidades apontadas na ICC 5/2011.
A INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA ITC Nº 2102, da
5ª Controladoria Técnica (ﬂs. 393/397), acerca dos itens
apontados na ICC 5/2011, do exame efetuado, quanto
ao aspecto técnico-contábil, opina pela regularidade das
contas, nos termos do art. 59, I da Lei Complementar
32/93 e alterações posteriores, pela regularização acerca do item relativo a não comprovação da compatibilidade entre saldo de extrato conciliado e saldo contábil
uma vez que às ﬂs. 331-333 contam os mencionados extratos além de declaração emitida pela instituição ﬁnanceira informando que o saldo da conta em 31/12/09 era
de R$ 4.971,50 e, quanto ao item II.II não reconhecimento da dívida não recolhida à prefeitura do IRRF retido de
servidores, optando por recomendar para os próximos
exercícios, que o registro seja efetuado em rubrica própria, permitindo acompanhar a evolução do saldo, ou,
que, neste sentido, tal informação seja complementada
por notas explicativas, em face dos documentos acostados às ﬂs. 382/389.
Elaborada a INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL 812/2011, de

05/09/2011 (ﬂs. 405 a 537), relativa a AUDITORIA ORDINÁRIA – PROCESSO 4985/2010, conforme disposto
no Relatório de Auditoria Ordinária - RA-O nº 111/2011,
com documentação de suporte, em cumprimento ao
Plano e Programa de Auditoria nº 021/10, constatado indícios de irregularidades quanto:
a) Simulação de Realização de Procedimento Licitatório,
com infringência ao caput do artigo 3º (princípio da probidade administrativa), inciso I do artigo 29, inciso IV do
artigo 29, caput do artigo 41 e inciso I e § 2º do artigo 43
da Lei Federal nº 8.666/1993, nos Convite nº 001/2009 –
Processo Administrativo 0019/2009/Contrato 002/2009,
Convite 006/2009 – Processo Administrativo 0028/2009/
Contrato 008/2009 e Convite 009/2009 – Processo Administrativo 0783/2009 – Contrato 11/2009, tendo como responsáveis o Sr. Ivan Carlini, Presidente da Câmara, Presidente e membros da Comissão Permanente de
Licitação – CPL e empresas envolvidas na licitação e contratação.
b) Relativamente ao item I.2.1 - Ausência de Licitação, por
infringência ao inciso XXI do artigo 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, artigo 2º da Lei Federal
nº 8.666/1993, artigo 68 da Lei Federal nº 4.320/1964
e caput do artigo 1º Resolução CMVV nº 601/2005, tendo como suposto responsável o Sr. Ivan Carlini, Vereador
Presidente da Câmara Municipal.
c) Relata, ainda, infringências ao § 1º do artigo 37 da
Constituição da República Federativa do Brasil, § 1º do
artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo, relativamente a Realização e Pagamento de Despesa com
Caráter de Promoção Pessoal, tendo como responsáveis
o Sr. Ivan Carlini – Vereador Presidente e João Batista
Gagno Intra – Vereador
www.tce.es.gov.br

d) Por ﬁm, aquela Instrução Técnica Inicial nº 812/2011
traz no item I.4 - Liquidação Irregular de Despesa com
Pagamentos Indevidos, decorrentes da Ausência de
Comprovação da efetiva Prestação de Serviços, com
possível infringência aos artigos 62 e 63 da Lei Federal
nº 4.320/1964, tendo como responsáveis os Srs. Ivan
Carlini – Vereador Presidente, Marcos André Nogueira Frasson – Coordenador Administrativo e Financeiro,
Carlos Magno de Jesus Pereira – Chefe do Departamento de Serviços Gerais, A.M.M. da Costa Serviços de Informática – ME (Insel Assistência Técnica), na pessoa de
sua representante legal.
A Manifestação Técnica Preliminar MTP 215/2012 veriﬁcou a não inclusão de dois responsáveis no voto
proferido e, consequentemente, na DECM Preliminar
628/2011, proferidos pelo Conselheiro Marcos Miranda Madureira, vindo sugerir correção daquele fato, com
o ﬁto de garantir aos responsáveis, Antônio Marcos de
Freitas – Vereador e a sociedade empresária PS Detalhes
Acrílicos Ltda. ME o contraditório e a ampla defesa, sendo editada a DECM 174/2012 pela Conselheira Substituta, Márcia Jaccoud Freitas, para apresentação de justiﬁcativas referentes aos indícios de irregularidades apontados na ITI 812/2011.
Por meio da Decisão TC 6157/2012-Plenário de
18/12/2012, declarada revelia do Sr. Antônio Marcos de
Freitas – Vereador, face o descumprimento do Termo de
Citação nº 1476/2012. Também declarada a revelia das
sociedades empresárias Carlos Alberto Bittencourt ME
e Molduvidros Comércio de Molduras e Acessórios Ltda. – Decisões TC 2734/2012 e TC 6157/2012 (ﬂs. 2581
e 2604).
Elaborada a INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA – ITC Nº
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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1042/2013 (ﬂs. 2606/2813) pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, conclui quanto a análise contábil pela regularidade das contas e relativamente a Auditoria Ordinária constata as mesmas irregularidades apontadas na ITI 812/2011, concluindo por manter como irregulares os itens 6.2.1- Simulação de realização de procedimento licitatório – Convite nº 006/2009
(item 2.1.2), envolvendo os agentes públicos Ivan Carlini, Maria Elza Avelar Ponzo, Marcos André Nogueira
Frasson, Gabriela Braum Kiepert e a empresa contratada Manola Confecções Ltda – ME, na pessoa da Sra. Nilza
Liuth Manola, responsável pela administração da sociedade, conforme Cláusula 7ª do contrato social (ﬂs. 450);
6.2.2 - Realização de despesa por meio da utilização irregular de recursos em regime de adiantamento (item
2.2); 6.2.3 - Ausência de Licitação e 6.2.5 - Realização e
Pagamento de Despesas com Caráter de Promoção Pessoal (item 2.5), apontando dano passível de ressarcimento ao erário municipal no valor de R$ 1.527,00 (792,42
VRTE) pelo vereador João Batista Gagno Intra, solidariamente ao Presidente da Câmara Municipal, Sr. Ivan Carlini, conforme apontado no item 6.2.4.8 daquela instrução conclusiva.
Sugere, por ﬁm, a aplicação de multa individual aos acima nominados, na forma dos artigos 62 e 96, inciso II,
da Lei Complementar nº 32/93, bem como relativamente ao item 6.2.1, dado a gravidade das irregularidades
cometidas sejam os autos encaminhados ao Ministério
Público Estadual, uma vez tipiﬁcado o cometimento dos
crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei 8.666/93.
Conclui, sugerindo determinação quanto a implementação de Sistema de Controle Interno naquela Câmara e
recomendação acerca do registro da dívida fundada per-

tinente ao IRRF vindo, ﬁnalmente, com base no art. 79,
inciso III da Resolução TC 182/02 opinar pela irregularidade das contas tendo em vista a prática de ato ilegal e a grave infração à norma legal ou regulamentar de
natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional
ou patrimonial (art. 84, III, alíneas “c”, “d” e “e”, da LC
621/201212).
Relativamente ao item 6.2.4 ( itens 6.2.4 e 6.2.4.1 a
6.2.4.17) que trata da Realização e Pagamento de Despesas sem Comprovação de Interesse Público daquela
Instrução Técnica Conclusiva 1042/2013 (item I.2.2 da
Instrução Técnica Inicial nº 812/2011, individualizadas
na sequência I.2.2.A a I.2.2.Q a conduta de cada edil),
passível de ressarcimento ao erário solidariamente ao
Presidente da Câmara Municipal, Sr.Ivan Carlini, e à Sra.
Maria Elza Avelar Ponzo, e os vereadores Almir Neres de
Souza, Anderson de Oliveira Almeida, Antonio Marcos de
Freitas, Antonio Souza dos Santos, Belarmino Nunes Filho, João Artem, João Batista Gagno Intra, Jonimar Santos Oliveira, José Ricardo Rangel Peyroton, Ozias Nunes
Pereira, Robson Rodrigues Batista, Rogério Cardoso Silveira, Tenório Miguel Merlo, Valdir Neitzel, Valter Rito
Roncon e Wanderson PireS, o assunto foi autuado em
processo apartado, com vistas à reabertura da instrução
processual, conforme Decisão Plenária nº 2884/2016,
gerando o TC nº 1707/2017.
Remetido novamente os autos ao Ministério Público Especial de Contas, elaborado o Parecer nº 3685/2016
da lavra do Dr. Luciano Vieira, Procurador-Geral (ﬂs.
305/311), se manifestou da prescrição nos seguintes termos:
Giro outro, extrai-se do art. 71 da LC n. 621/2012 que
“prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribuwww.tce.es.gov.br

nal de Contas nos feitos a seu cargo”. Já o § 1° do referido
artigo prevê que “a prescrição poderá ser decretada de
ofício ou mediante provocação de qualquer interessado,
após manifestação escrita do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas”.
No caso vertente, observa-se dos autos que o prazo iniciou-se no momento da ocorrência do fato – ano de
2009 – interrompendo-se com a citação válida dos responsáveis – a última juntada ocorreu em 19/10/2012,
restando, portanto, menos de um ano para ocorrência
da consumação da prescrição da pretensão punitiva em
relação aos apontamentos que não trouxeram qualquer
prejuízo ao erário.
Quanto ao mérito, acolheu a proposição técnica e no
que se refere ao item 2.5 da ITC 1042/2013, entendeu
que resta caraterizada irregularidades no conteúdo do
material gráﬁco apresentado na prestação de contas do
edil João Batista Gagno Intra, em clara afronta ao art. 37,
§ 1°, da Lei Magna
Assim, divergindo do NEC, ressaltou que a ilegalidade assinalada se refere exclusivamente aos impressos apresentados nas prestações de contas relativas às 6ª e 8ª
verbas, que demonstram o expresso enaltecimento da
ﬁgura política do vereado João Batista Gagno Intra, sendo de sua responsabilidade exclusiva o dever de ressarcimento do montante de R$ 800,00, nos termos do art. 70,
parágrafo único, da Constituição Federal.
Pugnado assim pela irregularidade das contas, condenação do Sr. João Batista Gagno Intra, a ressarcir ao erário
municipal a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais),
além de culminação de multa e aplicação da pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de conﬁança, proposta de pena de demissão, declaSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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ração de inidoneidade da sociedade empresária Manola
Confecções Ltda – ME.
Por ﬁm, que sejam reputados regulares os atos praticados por Maria Meiber Guimarães Martinho e por Carlos
Magno de Jesus Pereira e pelas sociedades empresárias
Manoel Alves Lascola – ME, Auto Locadora Manola Ltda
– ME, Carlos Alberto Bittencourt – ME, Quality Cópias Ltda, Livraria e Papelaria Vila Palestina Ltda, Composição e
Serigraﬁa e Comunicação Visual Ltda – ME, Molduvidros
Comércio de Molduras e Acessórios Ltda – ME, PS Detalhes Acrílicos Ltda – ME e A.M.M. da Costa Serviços de
Informática – ME.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
De início faço registrar que os técnicos deste sodalício e
o MPC analisando o processo referente à Prestação de
Contas Anual – TC 2574/2010 concluiu pela regularidade das contas, tendo em vista que o ente encontrava-se
regular quanto aos limites legais e constitucionais, gastos com pessoal, gasto total com subsídio de vereadores,
gasto com folha de pagamento, gasto total do Poder Executivo, bem como no tocante às demonstrações contábeis (ﬂ. 270), conclui, ainda, apesar de não registrado na
análise contábil, que houve o cumprimento dos limites
legais e constitucionais no gasto individual com subsídio
de vereadores, pela Câmara Municipal de Vila Velha.
De outra banda, consoante se veriﬁca dos autos, após
trâmites processuais com obediência ao princípio do
contraditório e ampla defesa, a unidade técnica e o MPC
excluíram as irregularidades e/ou responsáveis constantes dos itens abaixo, que pelos próprios fundamentos ali
esposados acolho a manifestação, fazendo parte integrante deste voto, vejamos:

2.1.1 Convite nº 001/2009 Processo Administrativo nº
0019/2009. Contrato nº 002/2009, de 19/01/2009. Responsáveis: Ivan Carlini – Vereador Presidente Maria Elza Avelar Ponzo – Presidente da CPL Marcos André Nogueira Frasson – membro da CPL Maria Meiber Guimarães Martinho – membro da CPL Manoel Alves Lascola –
ME, na pessoa de seu representante legal Auto Locadora
Manola Ltda. – ME, na pessoa de seu representante legal Carlos Alberto Bittencourt – ME, na pessoa de seu representante legal;
2.1.2 Convite nº 006/2009 Processo Administrativo nº
0028/2009. Contrato nº 008/2009, de 01/04/2009. Responsáveis: 1-Quality Cópias Ltda., na pessoa de seu representante legal. 2- Livraria e Papelaria Vila Palestina Ltda. – ME, na pessoa de seu representante legal;
2.1.3 Convite nº 009/2009 Processo Administrativo nº
0783/2009. Contrato nº 011/2009, de 14/05/2009. Responsáveis: 1- Ivan Carlini – Vereador Presidente. 2- Maria
Elza Avelar Ponzo – Presidente da CPL 3- Gabriela Braum
Kiepert - membro da CPL. 4- Maria Meiber Guimarães
Martinho – membro da CPL. 5- Composição Serigraﬁa e
Comunicação Visual Ltda. – ME, 6- Molduvidros Comércio de Molduras e Acessórios Ltda. – ME e 7- PS Detalhes
Acrílicos Ltda. – ME 2.1.3 Convite nº 009/2009 Processo Administrativo nº 0783/2009. Contrato nº 011/2009,
de 14/05/2009. Responsáveis: 1- Ivan Carlini – Vereador
Presidente. 2- Maria Elza Avelar Ponzo – Presidente da
CPL 3- Gabriela Braum Kiepert - membro da CPL. 4- Maria Meiber Guimarães Martinho – membro da CPL. 5Composição Serigraﬁa e Comunicação Visual Ltda. – ME,
6- Molduvidros Comércio de Molduras e Acessórios Ltda.
– ME e 7- PS Detalhes Acrílicos Ltda. – ME;
2.6 Liquidação irregular de despesa com pagamentos inwww.tce.es.gov.br

devidos, decorrentes da ausência de comprovação da
efetiva prestação de serviços Infringência: artigo 62 e 63
da Lei Federal nº 4.320/196436 . Responsáveis: Ivan Carlini – Vereador Presidente. Marcos André Nogueira Frasson – Coordenador Administrativo e Financeiro. Carlos
Magno de Jesus Pereira – Chefe do Departamento de
Serviços Gerais. A.M.M. da Costa Serviços de Informática – ME (Insel Assistência Técnica), na pessoa de sua representante legal 36 Art. 62. O pagamento da despesa só
será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. Referência: Convite nº 005/2009 Processo Administrativo nº 0051/2009.
2.7 Ausência de Sistema de Controle Interno Responsável: Ivan Carlini – Vereador Presidente
II.1 - PRELIMINARMENTE:
II.1.1. DA EXCLUSÃO DA ANÁLISE QUANTO AO ITEM
I.2.2 (individualização na sequência I.2.2.A a I.2.2.Q) da
INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL:
Conforme se extrai da Decisão – Plenário nº 2884/2016,
foi determinada a formação dos autos apartados com
vistas à reabertura da instrução processual, para apuração do indicativo de irregularidade descrito no item I.2.2
(individualização na sequência I.2.2.A a I.2.2.Q) da Instrução Técnica Inicial ITI 812/2011 e contidos na Instrução Técnica Conclusiva ITC 1042/2013, Item 2.4 (individualização na sequência 2.4.1 a 2.4.17), que trata da
“Realização e Pagamento de Despesas sem comprovação
de Interesse mediante o desmembramento e/ou reprodução de peças destes autos de nº 2574/2010.
Restou, determinado, ainda, a relatoria ao Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, por prevenção,
em razão de ter relatado o Processo TC 7659/2009, que
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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gerou o Acórdão 1794/2015.
Nesse contexto, deixo de apreciar as irregularidades
apontadas e descritas no item acima mencionado.
II.1.2. PRESCRIÇÃO:
Compulsando os autos, observa-se que as inconsistências detectadas nos autos TC 4985/2010 referem-se a fatos ocorridos em 2009, suspendendo o prazo prescricional em novembro/2012, com a última juntada do termo
de citação nos autos, exaurindo-se por completo em novembro de 2017.
O Ministério Público de Contas, por meio de parecer nº
3685/2016 da lavra do Procurador Luciano Vieira, manifestou pela eminente ocorrência da prescrição. Portanto,
justo fazer algumas considerações quanto ao fenômeno
prescricional.
O instituto da prescrição consiste na extinção da pretensão punitiva em razão da inércia do titular durante razoável espaço de tempo. Muitas vezes, o tempo atua como fato de grande inﬂuência nas relações jurídicas, acarretando a manutenção de situações já consolidadas. Tal
instituto busca, na realidade, preservar a paz social, a ordem jurídica, a estabilidade social e, principalmente, a
segurança jurídica.
Em relação à utilização do instituto da prescrição na função de controle, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo pela possibilidade de incidência em razão do
direito à segurança jurídica, prevista no artigo 5º da
Constituição Federal, vez que se encontra fortemente relacionada ao Estado Democrático de Direito.
No caso concreto, os autos chegaram ao meu gabinete
em dezembro de 2016, onde veriﬁquei a necessidade
de desmembrar o presente processo em razão de que o

item referente à realização de despesa sem interesse público decorrente de verba de gabinete já estavam sendo
analisadas em outros autos, motivo pelo qual saneando
os autos foi gerada a Decisão Plenária 2884/2016, retornando ao meu gabinete em maio de 2017, onde constatando a presença de requerimento de defesa oral, levei
os autos a julgamento em novembro de 2017, retornando os autos em janeiro de 2018, já com a incidência da
prescrição.
Todavia consoante se depreende do parecer ministerial,
divergindo do entendimento técnico pugnou pelo ressarcimento referente ao item 2.5 da ITC onde nos termos
do artigo 71, §5º da LC 621/2012, passo então à análise,
posto que a prescrição não impede a atuação ﬁscalizadora do Tribunal de Contas quando houver ocorrência de
prejuízo ao erário, que passo a manifestar.
II.2- MÉRITO:
II.2.1. REALIZAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESA COM
CARÁTER DE PROMOÇÃO PESSOAL: Responsáveis: Ivan
Carlini – Vereador Presidente João Batista Gagno Intra –
Vereador.

Nesse contexto, pugna pelo ressarcimento no valor total
de R$ 1.527,00.
Fez ressaltar a equipe de auditoria que o ressarcimento
ora analisando, está apontado no item I.2.2.H da ITI, devendo ser observado o princípio “non bis in idem”.
Em justiﬁcativa os responsáveis trazem argumentos genéricos, sem contudo, trazer razões de defesa especíﬁca
quanto ao ora apontado.
Com muita propriedade a unidade técnica aﬁrmou que
está vedada expressamente pela Constituição Federal a
presença de nomes, símbolos ou imagens em publicidade de órgãos públicos que caracterizem promoção pessoal.
Assim sugeriu a mantença da irregularidade, contudo
entende que não deve ser computado novo ressarcimento em razão de que já há apontamentos destas despesas em outro item que analisa as despesas sem interesse público de verbas de gabinete.

Analisando as prestações de contas de verbas de gabinete recebidas pelo Sr. João Batista Gagno Intra, observou inicialmente a unidade técnica que havia ausência
de materiais gráﬁcos impressos, impedindo a avaliação
de atendimento ao interesse público, bem como a existência de promoção pessoal decorrente da 3ª e da 5ª
verbas.

O MPC analisando os autos, entende que quanto as 3ª
e 5ª verbas em razão de ausência de documentos deve permanecer a irregularidade e ressarcimento referente ao item de despesas decorrente de verba de gabinetes. Lado outro, quanto as verbas 6ª e 8ª, as mesmas
demonstram que houve promoção pessoal devendo ser
mantidas, tão somente, neste item, impondo-se o encaminhamento cópia desta decisão para que seja anexada aos autos instaurado por força da Decisão Plenário
TC 2884/2016.

Observou, ainda, que o material gráﬁco constante das
verbas 6ª e 8ª demonstram a presença de existência social, constando o endereço eletrônico e telefone de contato.

Pois bem, de fato de acordo com a documentação constante dos autos, restou caracterizada a despesa sem interesse público diante da promoção pessoal do Sr. João
Batista Gagno Intra referente as 6ª e 8ª verbas no valor
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de R$ 800,00, contudo, penso que diante da análise mais
completa a ser feita em decorrência das despesas sem
interesse público decorrente de verbas de gabinete nos
autos TC 7659/2009 de relatoria do Conselheiro Rodrigo
Chamoun, penso que mais razoável que seja mantida naqueles autos o possível ressarcimento em homenagem
ao princípio da efetividade e celeridade processual, onde ﬁcará menos oneroso a esta Corte de Contas a monitorar o referido possível pagamento.

1.2 DEIXAR DE APRECIAR a irregularidade descrita no
item I.2.2 (individualização na sequência I.2.2.A a I.2.2.Q)
da Instrução Técnica Inicial ITI 812/2011 e contidos na
Instrução Técnica Conclusiva ITC 1042/2013 - Item 2.4
(individualização na sequência 2.4.1 a 2.4.17), que trata
da “Realização e Pagamento de Despesas sem comprovação de Interesse mediante o desmembramento e/ou
reprodução de peças destes autos de nº 2574/2010, nos
termos do presente voto;

Feitas estas considerações, mantenho a irregularidade
e quanto ao ressarcimento entendo prejudicado nesta
oportunidade pelas razões acima expostas.

1.3 ACOLHER as razões de justiﬁcativa e JULGAR REGULARES, na forma dos artigos 62 e 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93 os atos praticados por MARIA MEIBER GUIMARÃES e por CARLOS MAGNO DE JESUS PEREIRA e pelas sociedades empresárias MANOEL
ALVES LASCOLA – ME, AUTO LOCADORA MANOLA LTDA – ME, CARLOS ALBERTO BITTENCOURT – ME, QUALITY CÓPIAS LTDA, LIVRARIA E PAPELARIA VILA PALESTINA LTDA., COMPOSIÇÃO E SERIGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – ME, MOLDUVIDROS COMÉRCIO
DE MOLDURAS E ACESSÓRIOS LTDA – ME, PS DETALHES
ACRÍLICOS LTDA – ME e A.M.M DA COSTA SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA – ME;

Ante o exposto, acompanho parcialmente o 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 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual quanto aos aspectos contábil ﬁnanceiro em razão de que o
ente encontra-se regular quanto aos limites legais e
constitucionais, gastos com pessoal, gasto total com subsídio de vereadores, gasto com folha de pagamento, gasto total do Poder Executivo, bem como no tocante às demonstrações contábeis; da Câmara Municipal de Vila Velha referente ao exercício de 2009, sob a responsabilidade do Sr. Ivan Carlini;

1.4 RECONHECER a prescrição da pretensão punitiva
quanto aos itens 2.1.2 ; 2.2; 2.3; 2.5 da ITC nº 1042/2013,
referente ao processo de ﬁscalização TC 4985/2010, extinguindo-se o feito com resolução de mérito com base
com base no artigo 374 do Regimento Interno desta Casa
de Contas, c/c o artigo 487, II, do CPC, deixando de aplicar as penalidades sugeridas;
1.5 DETERMINAR, com amparo no art. 87, inciso VI, da
LC 621/2012, ao atual administrador da Câmara Municipal de Vila Velha que IMPLEMENTE O SEU SISTEMA
DE CONTROLE INTERNO, caso ainda não o tenha feito,
www.tce.es.gov.br

por ser esta uma exigência constitucional, nos termos
propostos pela Resolução TC 227/2011, de 25 de agosto
de 2011, alterada pela Resolução TC 257/2013 (DOE de
05/09/2011 e 12/03/2013, respectivamente), que estabeleceu Guia de Orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública.
1.6 RECOMENDAR ao atual gestor e ao contabilista responsável pela Câmara Municipal de Vila Velha, caso já
não tenha feito, que o registro da DÍVIDA FUNDADA pertinente ao IRRF retido de servidores e devido à Prefeitura Municipal seja efetuado em rubrica própria (e não, à
rubrica imprópria “Parcelamento PMSS/INSS NR 7584”),
permitindo acompanhar a evolução do saldo com clareza e transparência, ou que, neste sentido, tal informação
seja complementada por notas explicativas.
1.7 REMETER CÓPIAS DOS DOCUMENTOS necessários à
instauração de processo criminal ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO na forma do artigo 471 da Resolução TC 261/2013, dado a gravidade das
irregularidades apontadas nos autos, diante de supostos crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei de Licitações – Lei 8.666/93, em razão da conduta adotada quando da realização de procedimento licitatório – Convite
006/2009 (item 2.1.2 da ITC 1042/2013) pelos Srs. IVAN
CARLINI, MARIA ELZA AVELAR PONZO, MARCOS ANDRÉ
NOGUEIRA FRASSON, GABRIELA BRAUM KIEPERT e pela Sra. NILZA LIUTH MANOLA, representante da sociedade empresária MANOLA CONFECÇÕES LTDA – ME, conforme documento acostado às ﬂs. 450 dos autos.
1.8 REMETER os presentes autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, nos termos do art.
62, parágrafo único da LC 621/2012;
DAR ciência aos interessados;
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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1.10 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado;
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO CONSELHEIRO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCILERNE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Instaurada

4, foram devidamente cientiﬁcados os responsáveis de
que a mesma não desaﬁava qualquer tipo de recurso,
nos termos do art. 398 do Regimento Interno desta Corte.

UG: SECULT - Secretaria de Estado da Cultura

FUNDAMENTAÇÃO

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

A Decisão 0699/2018-4, com fundamento no art. 157,
§ 3º do Regimento Interno deste Tribunal – Resolução
261/2013 – tem por objeto o saneamento do processo,
na forma do § 4º do mesmo artigo e é cabível sempre
que, mesmo rejeitando as alegações de defesa, o Tribunal reconhecer a boa-fé do agente responsável e a inexistência de irregularidade grave nas contas, como se conﬁgurou no caso presente.

ACÓRDÃO TC-1072/2018 – PLENÁRIO
Processo: 02828/2016-2

Responsável: WALACE ANTONIUS HERSBACH VIANA,
BERT KARL BREUEL, ASSOCIACAO DESPORTIVA, CULTURAL, SOCIAL E EDUCACIONAL DE CAPOEIRA E ARTES
AFRO- BRASILEIRAS ALIANCA
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA – NÃO RECOLHIMENTO NA FORMA DO
ART. 157, §4° DO RITCEES – CONTAS JULGADAS IRREGULARES
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pela Secretaria de Estado da Cultura em razão do Convênio nº 017/2013, ﬁrmado com a Associação Desportiva, Cultural, Social e Educacional de Capoeira e Artes
Afro-Brasileiras Aliança, na qual este Tribunal de Contas,
na forma do art. 157 § 3º de seu Regimento Interno, decidiu pela rejeição das alegações de defesa e pela notiﬁcação dos responsáveis solidários, para que, no prazo de
30 dias, recolhessem a importância devida, o equivalente a 27.584,809 VRTE’s, em razão da ausência de prestação de contas dos recursos advindos do Convênio acima
mencionado, NOTIFICANDO-SE os mesmos para que o ﬁzessem no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de julgamento das contas como irregulares.
Registre-se que na referida decisão – Decisão 0699/2018www.tce.es.gov.br

A liquidação do débito nessa oportunidade processual
enseja o julgamento pela regularidade com ressalva das
contas e quitação.
Trata-se de decisão preliminar, da qual não cabe recurso,
na forma do art. 398, III do Regimento Interno.
Não ocorrendo o recolhimento tempestivo da importância devida, o Tribunal julgará o mérito das contas, nos
termos de sua Lei Orgânica.
Nesse sentido, caberia aos agentes responsáveis, tomando ciência da rejeição de suas alegações de defesa, recolherem a importância devida. Como não o ﬁzeram, passa-se ao julgamento de mérito.
Insta ressaltar que mantenho hígida toda a fundamentação esposada na Decisão TC0699/2018-4 no que respeita à rejeição das justiﬁcativas apresentadas bom como à
relativa a não imposição da penalidade de inabilitação e
proibição de contratação pugnada pelo parquet de contas, por entender que a imposição do ressarcimento e
multa já são suﬁcientes para repreensão da conduta, de
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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forma que, em última análise, a aplicação das penalidades sugeridas pelo parquet acabaria por, talvez, inviabilizar a continuidade dos trabalhos e a própria existência
da Associação Civil, vindo a prejudicar inúmeros beneﬁciados pela sua atuação.
Ante todo o exposto, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR IRREGULARES AS CONTAS de Associação
Desportiva, Cultural, Social E Educacional De Capoeira e
Artes Afro-Brasileiras Aliança, Bert Karl Breuel e Walace
Antonius Herbach Viana em razão da ausência de prestação de contas dos recursos advindos do Convênio nº
017/2013, mantendo-se a obrigatoriedade de ressarcimento no valor equivalente a 27.584,809 VRTE’s;
1.2. APLICAR sanção pecuniária individual aos responsáveis no valor equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais),
com fulcro no art. 135, inciso II da LC 621/12 e art. 389,
inciso II do Regimento Interno desta Corte;
1.3. NOTIFICAR os responsáveis, na forma do artigo 358,
inciso III da Resolução TC n° 261/2013 da decisão que venha ser prolatada;
1.4. ARQUIVAR os autos após certiﬁcado o trânsito em
julgado administrativo.
2. Unânime.

3. Data da Sessão: 21/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
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 SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO CONSELHEIRO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
www.tce.es.gov.br

Em substituição ao procurador-geral
LUCILERNE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-1073/2018 – PLENÁRIO
Processo: 07690/2017-3
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UGs: PML - Prefeitura Municipal de Linhares, SEMOB –
Secretaria Municipal de Obras de Linhares
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Representante: Membros do Ministério Público Estadual
(ES, ELDA MÁRCIA MORAES SPEDO)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES – IRREGULARIDADES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os presentes autos de Representação impetrada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em face da Prefeitura Municipal de Linhares, em razão
de supostas irregulares em processos licitatórios realizados pelo Município, cujo detalhamento das irregularidades restou descrito da seguinte forma na peça inaugural
(doc. eletrônico 03):
fatos: suposto direcionamento e~ processos de licitação realizados pelo Município de Linhares (Contrato
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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199/2010, Contrato 004/2011 e Contrato 015/2012) em
favor da empresa Placar Sinalização Ltda. EPP; supostas irregularidades nos processos licitatórios referentes
aos Contrato 199/2010, Contrato 004/2011 e Contrato
015/2012 ﬁrmados entre o Município de Linhares e Placar Sinalização Ltda.: EPP (irregularidades listadas: na MT
3112015 -ﬂs. 1245/1252 do ‘IC) ~ suposto fracionamento indevido do objeto “aquisição e instalação de abrigo
de ônibus no Município de Linhares” em 03 (três) contratos (Contrato 199/2010, Contrato 004/2011 e Contrato
015/2012 e respectivos aditivos contratuais), suprimindo-se a modalidade de licitação obrigatória;
autoria: Município de Linhares, João Cleber Bianchi (então Secretário Municipal de Obras de Linhares ), Thiago
Bruneli Pessoa e pessoa jurídica Placar Sinalização Ltda.
EPP e seus sócios;
circunstâncias e elementos de convicção: cópia integral dos processos licitatórios referentes ao Contrato
199/2010, Contrato 004/2011 e Contrato 015/2012 (e
respectivos aditivos) ﬁrmados entre o Município de Linhares e Placar Sinalização Ltda. EPP, bem como as razões lançadas na Manifestação Técnica N° 31/2015 (ﬂs.
124511252 do IC), em especial (c .I) a inobservância a todos os incisos do artigo 31 da Lei 8.666/93, ( c.2) a ausência de publicidade do Edital 228/2010 do Pregão Presencial, (c.3) a ausência de projeto básico detalhado, ilegalidade na exigência de visto do CREA-ES e CAU-ES como condição de habilitação do licitante para o certame, (
c.4) a ausência de estudo técnico para estabelecer o modelo e o quantitativo de abrigos, os locais a serem instalados e o cronograma de implantação, (obs.) a ausência
de tais documentos é deduzida de leitura da íntegra dos
processos licitatórios referentes ao Contrato 199/201 O,

Contrato 004/2011 e Contrato 015/2012 (e respectivos
aditivos) constantes na documentação anexa.
Após os trâmites regulares do processo, os autos foram
alvo de análise pela Secex/Engenharia, tendo resultado
na Manifestação Técnica MT 332/2018-2 (doc. eletrônico 15), que concluiu pelas seguintes propostas de encaminhamento:
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto nesta Manifestação, propõe-se o não
conhecimento das acusações de irregularidade contra os
responsáveis, pelo não atendimento aos requisitos de
admissibilidade constante do II e III do art.94 Lei Complementar 621/2012 e opina-se que se proceda a comunicação do Representante conforme conclusão.
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados
ao Ministério Público Especial de Contas, que através do
Parecer 2519/2018-6 (doc. eletrônico 19), da lavra do Ilmo. Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, anuiu integralmente com as proposições da unidade técnica
explicitadas na invocada MT 332/2018-2.
Numa análise perfunctória dos autos, extrai-se que a discussão nodal circunda em torno de suspeitas de irregularidades em processos de licitação realizados no Município que resultaram nos Contratos n° 199/2010, n°
004/2011 e n° 015/2012, ﬁrmados com a empresa Placar Sinalização Ltda. EPP, a saber: suposto direcionamento no processo licitatório, suposto fracionamento indevido do objeto “aquisição e instalação de abrigo de ônibus
no Município de Linhares”, suprimindo-se a modalidade
de licitação obrigatória.
Ademais, ainda que tenha o representante suscitado
possível ofensa a princípios licitatórios, estas se limitawww.tce.es.gov.br

ram a alegações abstratas e sem comprovação da caracterização de dano ao erário. Além disso, veriﬁcou-se que
os fatos em questão se encontram abarcados pela prescrição, que alcançou as cláusulas editalícias que apresentariam irregularidades.
Nessa linha, entendo que, de fato, não se encontram
devidamente delineados nos autos os elementos informativos e comprovatórios exigidos nos artigos 94 da LC
621/2012 ao conhecimento da representação, especialmente no tocante às exigências previstas no art. 177, II e
III do RITCEES c/c art. 94, II e III da referida LC.
Por todo o exposto, perﬁlho do mesmo entendimento
exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela
área técnica, endossado pelo Ministério Público de Contas, tornando-os parte integrante do presente voto, e
VOTO pelo não conhecimento da presente representação, nos termos da MT 332/2018-2.
Assim, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Não conhecer a presente Representação, nos termos
do art. 177, §1° do RITCEES, em razão do não atendimento aos requisitos de admissibilidade dispostos no artigo
177, II e III do RITCEES c/c art. 94, II e III da LC 621/2012;
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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1.2 Cientiﬁcar o representante da presente decisão;
1.3 Arquivar os autos, na forma do art. 330, I do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO CONSELHEIRO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCILERNE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-1074/2018 – PLENÁRIO
Processo: 00829/2012-1
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida
UGs: BANDES - Banco de Desenvolvimento do Espírito
Santo S/A, PMF - Prefeitura Municipal de Fundão
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: Peterson Marçal Damasceno
Responsável: JOSE SATHLER NETO, WALDENOR CEZARIO
MARIOT, JOSE ANTONIO BOF BUFFON, MARIA DULCE
RUDIO SOARES, JOAO GUERINO BALESTRASSI, GUILHERME HENRIQUE PEREIRA, GILMAR DE SOUZA BORGES,
ROSIANA NUNES, SIAO PETROLEO S.A, BELTRAO FILHO E
ADVOGADOS ASSOCIADOS, ITAMAR PINHEIRO DA SILVA,
ELIEL GOMES LEAL, PEDRO SGARIA, JOSE FERNANDO DE
FREITAS, MARCOS VIANNA, RAFAEL ANDREAO
Procuradores: LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES), ALESSANDRO ANDRADE PAIXAO (OAB: 8736-ES), SAULO PORTES STHEL (OAB: 26466-ES), SEBASTIAO TRISTAO STHEL
(OAB: 4623-ES), TRISTAO STHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C (CNPJ: 03.247.963/0001-82), RAPHAEL FREITAS
DA SILVA (CPF: 657.695.205-82), VICTOR SCHNEIDER FAE
(OAB: 21143-ES), VITOR BASSI SERPA (OAB: 21951-ES,
OAB: 212847-RJ)
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ACOLHER JUSTIFICATIVAS –
DESCONVERTER TCE – IMPROCEDENTE – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO
Tratam os autos de denúncia protocolizada nesta Corte
de Contas sob nº 6820/2011, encaminhada pelo Senhor
www.tce.es.gov.br

Peterson Marçal Damasceno, por intermédio de seu advogado, Vicente Sartório Filho, relatando supostas irregularidades envolvendo o Banco de Desenvolvimento do
Espírito Santo S/A- BANDES, bem como a Prefeitura Municipal de Fundão, nos exercícios de 2008 e 2009, relacionados à concessão de crédito à empresa Adcart Produtos Adesivos S.A, bem como ao aluguel e a venda do
terreno dado por essa empresa como garantia para obtenção de ﬁnanciamento no BANDES.
Em resposta ao despacho exarado pela Conselheira Relatora em substituição, Márcia Jaccoud Freitas (ﬂs. 196,
datado de 20/06/2011), a 4ª Controladoria Técnica (ﬂs.
186/188- com data de 17/01/2012) e a 1º Controladoria
Técnica (ﬂs. 191/194, com data de 05/01/2012), unidades técnicas competentes para ﬁscalizações no Município de Fundão e BANDES, respectivamente, informaram
que os fatos narrados pelo denunciante ainda não haviam sido objeto de auditoria.
Após autuação, o Conselheiro Relator, José Antônio Pimentel, propôs a apuração do teor da denúncia por
meio de inspeção (ﬂs.494/496- de 10/12/2013), no que
foi acompanhado pelo Plenário, na forma da DecisãoTC
6628/2013 (ﬂ. 497).
Em cumprimento à referida decisão, a 9ª Secretaria de
Controle Externo realizou inspeção no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), em conformidade com o Plano de Fiscalização 30/2014 (ﬂs. 499/503),
da qual resultou o Relatório de Denúncia RA-D 8/2014
(ﬂs. 504/555- 09/05/2014).
Em seguida, a 9ª Secretaria de Controle Externo elaborou
a Instrução Técnica Inicial 1001/2014 (ﬂs. 1037/104223/07/2014), na qual se consignaram as irregularidades
identiﬁcadas, com a sugestão de citação dos responsáSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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veis, de recomendações ao atual gestor do BANDES e
de conversão dos autos em Tomada de Contas Especial.
Sendo tais propostas acatadas pelo Relator, conforme
Voto de folhas 1046/1049.
Nos termos do Voto do Relator, decidiu o Plenário pela conversão dos autos em Tomada de Contas Especial
(Decisão 6369/2014- Plenário, à ﬂ. 1050 de 09/09/2014),
bem como:
Pela CITAÇÃO dos seguintes responsáveis, nos termos do
art. 56, II, III da LC 621/12, c/c o art. 157, III, da Resolução TC 261/13:
1. JOÃO GUERINO BALESTRASSI, Diretor Presidente do
BANDES, entre 02/04/2007 a 13/04/2009, para se manifestar acerca dos itens 5.1, 5.2 e 6.2 do Relatório de Denúncia RA-D 8/2014;
2. JOSÉ SATHLER NETO, Diretor de Administração e Finanças do BANDES, para se manifestar acerca dos itens
5.1, 5.2, 5.4, 6.1 e 6.2 do Relatório de Denúncia RA-D
8/2014;
3. JOSÉ ANTÔNIO BOF BUFFON, Diretor de Crédito e Fomento, para se manifestar acerca dos itens 5.1, 5.2, 6.1 e
6.2 do Relatório de Denúncia RA-D 8/2014;
4. WALDENOR CEZARIO MARIOT, Diretor Presidente do
BANDES, entre 02/04/2007 a 13/04/2009, para se manifestar acerca do item 6.1 do Relatório de Denúncia RA-D 8/2014;
5. MARCOS VIANA, Gerente de RH e Serviços Administrativos, para se manifestar acerca dos itens 5.1 e 5.4 do Relatório de Denúncia RA-D 8/2014;
6. ITAMAR PINHEIRO DA SILVA, Gerente Jurídico, para se
manifestar acerca dos itens 5.1, 5.4 e 6.1 do Relatório de
Denúncia RA-D 8/2014;

7. JOSÉ FERNANDO DE FREITAS, Técnico Bancário, para
se manifestar acerca do item 5.1 do Relatório de Denúncia RA-D 8/2014;

ra, atual responsável pelo BANDES, com base no artigo
358, III, e 207, V, c/c 329, § 7º, do Regimento Interno
TCEES – Res. 261/2013, recomendando:

8. PEDRO SGARIA, Técnico Bancário Economista, para se
manifestar acerca do item 6.1 do Relatório de Denúncia
RA-D 8/2014;

a) Que sejam reforçadas as ações de cobrança para que
seja sanado o débito ainda existente da Adcart Produtos
Adesivos S.A. no BANDES, uma vez que o processo de cobrança encontra-se arquivado desde 2011, sob a alegação de ausência de bens penhoráveis;

9. GILMAR DE SOUZA BORGES, Representante da Prefeitura de Fundão, ﬁel depositária do imóvel locado entre
2001 e 2004, para se manifestar acerca do item 6.2 do
Relatório de Denúncia RA-D 8/2014;
10.MARIA DULCE RUDIO SOARES, Representante da Prefeitura de Fundão, ﬁel depositária do imóvel locado entre 2005 e 2007, para se manifestar acerca do item 6.2
do Relatório de Denúncia RA-D 8/2014;
11.ROSIANA NUNES, Gerente Financeira do BANDES, para se manifestar acerca dos itens 5.1, 5.2 e 6.2 do Relatório de Denúncia RA-D 8/2014;
12.RAFAEL ANDREÃO, Coordenador do Núcleo de Recuperação de Crédito do BANDES, para se manifestar acerca dos itens 5.1, 5.2 e 6.2 do Relatório de Denúncia RA-D 8/2014;
13.ELIEL GOMES LEAL, Técnico Bancário Advogado, para
se manifestar acerca dos itens 5.1, 5.2 e 6.2 do Relatório
de Denúncia RA-D 8/2014;
14.BELTRÃO FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, para se
manifestar acerca do item 6.1 do Relatório de Denúncia
RA-D 8/2014;
15.COLÚMBIA TECNOLOGIA EM PETRÓLEO LTDA., para
se manifestar acerca do item 6.2 do Relatório de Denúncia RA-D 8/2014;
Pela NOTIFICAÇÃO ao senhor Guilherme Henrique Pereiwww.tce.es.gov.br

b) Que sejam revistas as políticas de análise de risco para a concessão de empréstimo do BANDES, uma
vez que o total inadimplido pelos devedores é de R$
2.876.406.722,38, equivalente a 1.140.978.469,81 VRTE.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram defesa, conforme quadro abaixo:
Nome
Gilmar de Souza
Borges
Colúmbia Tecnologia em Petróleo Ltda
João Guerino Balestrassi
José Sathler Neto
José Antônio Bof
Buﬀon
Waldenor Cezario
Mariot
Marcos Vianna
Itamar Pinheiro da
Silva
José Fernando de
Freitas
Pedro Sgaria
Rosiana Nunes
Rafael Andreão
Eliel Gomes Leal
Beltrão Filho Advogados Associados

Termo de Citação
1984/2014

Docs. juntados
1100/1189

1989/2014

1208/1236

1975/2014

1240/1499

1976/2014
1977/2014
1978/2014
1979/2014
1981/2014
1982/2014
1983/2014
1986/2014
1987/2014
1988/2014
1980/2014

1504/1529
1535/1536
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Maria Dulce Rudio 1985/2014
Soares

-

José Sathler Neto (Diretor de Administração e Finanças)

dão de 2001 a 2004)

José Antonio Bof Buﬀon (Diretor de Crédito e Fomento)

Colúmbia Tecnologia em Petróleo Ltda. (Locatária do
Imóvel)

A senhora Maria Dulce Rudio Soares não apresentou defesa, motivo pelo qual teve sua revelia decretada à ﬂ.
1557.

Rosiana Nunes (Gerente Financeira)

Já o senhor Guilherme Henrique Pereira, devidamente
notiﬁcado por meio do Termo de Notiﬁcação 2186/2014,
manifestou-se às ﬂs. 1545/1547 em relação às recomendações propostas pela área técnica.

Eliel Gomes Leal (Técnico Bancário – Advogado)

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

4.1.2. Pagamento indevido de honorários, conforme
narrado no item 3.2 desta Instrução Técnica Conclusiva.

4.2.1. Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva,
nos termos do item 2.2 desta ITC;

Base legal: princípios constitucionais da Moralidade, Legalidade, Impessoalidade e Publicidade, insculpidos no
caput do Art. 37 da CF/88; caput do Artigo 11 das Normas de Cadastramento de Advogados; Parágrafo 3.º da
Cláusula 12 do Contrato Particular de Prestação de Serviços de Advocacia.

4.2.2. Acolher a preliminar de prescrição e declarar a extinção da punibilidade, sem prejuízo da possibilidade de
condenação ao ressarcimento e da adoção de medidas
corretivas, nos termos do item 2.1 desta ITC.

Ato contínuo, foram os autos remetidos ao Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas que elaborou a
Instrução Técnica Conclusiva 2036/2016 (ﬂs. 1577/1627Com data de 01/08/2016), com a seguinte conclusão/
proposta de encaminhamento:
4. CONCLUSÃO /PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
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 PARCIAL da presente denúncia, tendo em vista o reconhecimento das
seguintes irregularidades:

Rafael Andreão (Coordenador do Núcleo de Recuperação de Crédito)

Responsáveis: Waldenor Cezário Mariot (Diretor-Presidente)
José Sathler Neto (Diretor de Administração e Finanças)
José Antonio Bof Buﬀon (Diretor de Crédito e Fomento)
Itamar Pinheiro da Silva (Gerente Jurídico)

4.1.1. Venda de imóvel por valor inferior ao avaliado,
conforme narrado no item 3.1 desta Instrução Técnica
Conclusiva.

Beltrão Filho Advogados Associados (Empresa Contratada).

Base legal: princípios constitucionais da Legalidade, da
Impessoalidade e da Moralidade, exarados no caput do
Art. 37 da CF/88; Artigo 10 da Lei 8.429/92; artigos 53,
154, 155 e 158 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976
(Lei das S.A.s); Artigo 54 do Manual de Processos Administrativos, de 28 de dezembro de 1999 (alterado em
30/12/2010).

4.1.3. Renúncia de receita de aluguel, conforme narrado
no item 3.3 desta Instrução Técnica Conclusiva.

Responsáveis: João Guerino Balestrassi (Presidente)

Responsáveis: Gilmar de Souza Borges (Prefeito de Fun-

Ressarcimento: 22.282,0348 VRTE

Base legal: princípios constitucionais da Legalidade, da
Moralidade, da Eﬁciência, da Impessoalidade e da Economicidade; artigos 3.º, 10 e 11 da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992; artigos 153, 154 e 155 da Lei 6.404/76 (Lei
das S.A.s).

www.tce.es.gov.br

Ressarcimento: 22.922,7875 VRTE

4.2.3. Acolher parcialmente as razões de justiﬁcativas e
julgar irregulares as contas de João Guerino Balestrassi
– Presidente, Rafael Andreão - Coordenador do Núcleo
de Recuperação de Crédito, Rosiana Nunes - Gerente Financeira e Eliel Gomes Leal – Técnico Bancário/Advogado, pela prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico disposto no item 3.1 desta ITC, com amparo no artigo
84, inciso III, alínea “c” da Lei Complementar 621/2012;
4.2.4. Acolher parcialmente as razões de justiﬁcativas e
julgar irregulares as contas de José Sathler Neto – Diretor de Administração e Finanças e José Antonio Bof Buffon - Diretor de Crédito e Fomento, pela prática de ato
ilegal, ilegítimo ou antieconômico disposto no item 3.1
e pela prática de ato que causou dano injustiﬁcado ao
erário disposto no item 3.2 desta ITC, condenando-os,
solidariamente com Waldenor Cezário Mariot, Itamar
Pinheiro da Silva e com o escritório Beltrão Filho Advogados Associados, ao ressarcimento do valor equivalente a 22.282,0348 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018

68

ATOS DO PLENÁRIO

4.2.5. Acolher parcialmente as razões de justiﬁcativas e
julgar irregulares as contas de Waldenor Cezário Mariot
– Diretor Presidente e Itamar Pinheiro da Silva – Gerente Jurídico, pela prática de ato que causou dano injustiﬁcado ao erário disposto no item 3.2 desta ITC, condenando-os, solidariamente com José Sathler Neto, José
Antonio Bof Buﬀon e com o escritório Beltrão Filho Advogados Associados, ao ressarcimento do valor equivalente a 22.282,0348 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.2.6. Condenar o escritório Beltrão Filho Advogados
Associados, contratado, em razão do cometimento de
infração que causou dano injustiﬁcado ao erário disposta no item 3.2 desta ITC, ao ressarcimento solidário com
os Srs. Waldenor Cezário Mariot, José Sathler Neto, José
Antonio Bof Buﬀon e Itamar Pinheiro da Silva, do valor
equivalente a 22.282,0348 VRTE ao erário, com fulcro no
art. 87, II e V da LC 621/2012;
4.2.7. Acolher parcialmente as razões de justiﬁcativas e
julgar irregulares as contas de Gilmar de Souza Borges
- Prefeito de Fundão de 2001 a 2004, pela prática de
ato que causou dano injustiﬁcado ao erário disposto no
item 3.3 desta ITC, condenando-o, solidariamente com
a Colúmbia Tecnologia em Petróleo Ltda., ao ressarcimento ao erário do valor equivalente a 22.922,7875 VRTE, com amparo no artigo 84 , inciso III, alínea “e” da Lei
Complementar 621/2012;
4.2.8. Condenar a Colúmbia Tecnologia em Petróleo
Ltda. – Locatária do Imóvel, em razão do cometimento
de infração que causou dano injustiﬁcado ao erário disposta no item 3.3 desta ITC, ao ressarcimento solidário
com o Sr. Gilmar de Souza Borges, do valor equivalente
a 22.922,7875 VRTE ao erário, com fulcro no art. 87, II e

V da LC 621/2012;
4.2.9. Acolher as razões de justiﬁcativas dos Srs. João
Guerino Balestrassi (Presidente do Bandes), José Sathler Neto (Diretor de Administração e Finanças), José
Antonio Bof Buﬀon (Diretor de Crédito e Fomento), Rafael Andreão (Coordenador do Núcleo de Recuperação
de Crédito), Rosiana Nunes (Gerente Financeira) e Eliel
Gomes Leal (Técnico Bancário/ Advogado) e Pedro Sgaria (Indicado pelo Bandes como Fiel Depositário), afastando-se suas responsabilidades quanto à irregularidade disposta no item 3.3 desta ITC;
4.2.10. Afastar a responsabilidade e extinguir o processo com resolução de mérito em relação a Sra. Maria
Dulce Rudio Soares (Prefeita de Fundão de 2005 a 2008),
revel, na forma do artigo 142, §3º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, nos termos do item 3.3 desta ITC.

ITC, sugere-se determinar a apuração, em autos apartados, dos valores/pagamentos relativos ao período de
01/01/2005 e 30/06/2009.
4.3. Cumpre alertar que há pedidos de SUSTENTAÇÃO
ORAL em favor dos senhores João Guerino Balestrassi,
José Sathler Neto, José Antônio Bof Buﬀon, Waldenor
Cezario Mariot, Marcos Vianna, Itamar Pinheiro da Silva, José Fernando de Freitas, Pedro Sgaria, Rosiana Nunes, Rafael Andreão e Eliel Gomes Leal (ﬂ. 1276), Gilmar
de Souza Borges (ﬂ.1115), Maria Dulce Rudio Soares (ﬂ.
1554) e da empresa Colúmbia Tecnologia em Petróleo e
Serviços Ltda. (ﬂ. 1219).
4.4. Por ﬁm, sugere-se que seja dada CIÊNCIA aos signatários da denúncia do teor da decisão ﬁnal a ser proferida, conforme preconiza o art. 307, § 7º, da Res. TC
261/2013.

4.2.11. Tendo em vista que o Sr. Guilherme Henrique Pereira recebeu a notiﬁcação para ciência das recomendações constantes do voto do Conselheiro Relator (ﬂs.
1046/1049) quando já não era mais Diretor Presidente
do Bandes, conforme esclarecimentos de ﬂs. 1545/1547,
sugere-se recomendar, ao atual gestor do Bandes:

O Ministério Público de Contas, no Parecer PPJC
1993/2016 (ﬂs. 1631/1636), alinhou-se ao entendimento ﬁrmado na ITC 2036/2016, inclusive no tocante à ocorrência da prescrição punitiva deste Tribunal de Contas.

Que sejam reforçadas as ações de cobrança para que seja sanado o débito ainda existente da Adcart Produtos
Adesivos S.A. no Bandes, uma vez que o processo de cobrança encontra-se arquivado desde 2011, sob a alegação de ausência de bens penhoráveis (Anexo 38).

O senhor Gilmar de Souza Borges, Prefeito Municipal de
Fundão entre 2001 e 2004, arguiu, a prescrição punitiva
desta Corte, em relação a irregularidade a ele imputada
no item 6.2 (Renúncia de Receita de Aluguel) do Relatório de Auditoria de Denúncia 8/2014.

Que sejam revistas as políticas de análise de risco para a
concessão de empréstimo do Bandes, uma vez que o total
inadimplido pelos devedores é de R$ 2.876.406.722,38,
equivalente a 1.140.978.469,81 VRTEs.

Alegou que, considerando que sua conduta ter se estendido por todo seu mandato, o prazo prescricional começou a correr em 01 de janeiro de 2005, primeiro dia após
o ﬁm do mandato, acrescentando que “a persecução do
suposto dano é prescritível, ao contrário do que ocorre

4.2.12. Ante os motivos expostos no item 3.3 desta
www.tce.es.gov.br

II- DAS PRELIMINARES
II. 1- Da Prescrição
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com o dano efetivamente apurado, conforme estabelece
a Constituição Federal. Neste caso, tem que se observar
a prescrição quinquenal. ”
Concluiu que só foi citado em outubro de 2014, quase
10 anos após o cometimento da suposta irregularidade,
assim, teria transcorrido o prazo previsto na Lei Complementar 621/2012.
Observou a área técnica que assiste razão ao responsável no que tange ao prazo prescricional desta Corte, que
é de cinco anos, contado da data da ocorrência dos fatos
nos processos de ﬁscalização, na forma do artigo 71, §
2º, inciso II da LC 621/2012, abaixo transcrito:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.
§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas. § 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
I- da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos
de processos de prestação e tomada de contas, e nos casos em que houver obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato normativo, incluindo os
atos de pessoal sujeitos a registro;
II- da ocorrência do fato, nos demais casos.
Foi observado na ITC 2036/2016 que a provação foi partida de apenas um interessado a uma única irregularidade, e considerando que a prescrição poderia ser decretada de ofício pelo Tribunal, conforme o § 1º do artigo acima citado, sua incidência foi analisada em relação a todas as irregularidades.
O Regimento Interno desta Corte de Contas explicita no

artigo 373, § 2º, inciso II que a data inicial para a contagem do prazo prescricional é a da ocorrência do fato “inclusive nos processos de ﬁscalização convertidos em tomada de contas especial pelo Tribunal”, como o presente caso.
Ressalta-se que o artigo 71, § 3º e § 4º da LC 621/2012
versam sobre os casos de suspensão e interrupção do
prazo prescricional, in verbis:
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência
no processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.
No caso em comento, houve determinação de diligência
no processo em 10/12/2013, quando o Plenário decidiu
pela realização de inspeção para apuração dos fatos narrados na denúncia, por meio da Decisão TC 6628/2013
(ﬂs. 497), suspendendo a contagem do prazo prescricional de 10/12/2013 até 09/05/2014, data de conclusão
da inspeção, consubstanciada no Relatório de Inspeção
8/2014 (ﬂs. 504/555).
Dessa forma, foi veriﬁcado na ITC 2036/2016 que as irregularidades apontadas no Relatório de Inspeção 8/2014
e reproduzidas na ITI 1001/2014 prescreveram nas seguintes datas, considerando os 150 dias de suspensão da
contagem do prazo:
Irregularidade
Data do fato
5.1. Venda sem lici- 01/07/2009
tação de imóvel dado como garantia
5.2. Venda de imó- 01/07/2009
vel por valor inferior ao avaliado
www.tce.es.gov.br

Prescrição
27/11/2014
27/11/2014

5.4. Contratação de 09/05/2008
escritório sem licitação
6.1. Pagamento in- 29/02/2008
devido de honorários
6.2. Renúncia de re- 30/06/2009
ceita de aluguel

08/05/2013
27/02/2013
26/11/2014

Nota-se que as irregularidades 5.4 e 6.1 prescreveram
antes mesmo da determinação de diligência no processo. Quanto às demais irregularidades, cumpre ressaltar
que não houve interrupção da contagem do prazo prescricional em razão da citação válida dos responsáveis,
tendo em vista que a juntada aos autos da última certidão de cumprimento de citação ocorreu apenas em
28/11/2014, conforme Termo de Juntada as ﬂs. 1192.
Portanto, a ITC, ao admitir o prazo prescricional quinquenal e ao constatar a inércia por parte da Corte de Contas por um prazo superior ao prescricional, concluiu pela
prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas,
aludida no artigo 71 da Lei Orgânica do TCE/ES, em relação a todas as irregularidades.
Insta ressaltar, que as irregularidades 5.2 (Venda de imóvel por valor inferior ao avaliado), 6.1 (Pagamento indevido de honorários) e 6.2 (Renúncia de receita de aluguel), embora atingidas pelo instituto da prescrição, visam à reparação de lesões aos cofres públicos, sendo o
ressarcimento imprescritível, conforme artigo 37, § 5º
da CF, podendo o Poder Público, a todo momento, exercer sua pretensão indenizatória contra o agente que lesou o tesouro, sendo tal entendimento alinhado com o
Supremo Tribunal Federal, que entende pela imprescritibilidade do dano ao erário, conforme julgado abaixo:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPQ. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS
TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO
EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I - O
beneﬁciário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor. II - Precedente: MS
24.519, Rel. Min. Eros Grau. III - Incidência, na espécie,
do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no
tocante à alegada prescrição. IV - Segurança denegada.

tados do término do exercício do mandato (art. 23, I,
da Lei n. 8.429/1992). Assim, se o ex-prefeito teve seu
mandato ﬁndado em 31/12/1996, a ação ajuizada em
20/12/2001 não está atingida pela prescrição. Logo, a
Turma deu provimento ao recurso para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para que
se decida o mérito da causa. Precedentes citados do STF:
MS 26.210-DF, DJ 10/10/2008; do STJ: REsp 403.153-SP,
DJ 20/10/2003; REsp 799.339-RS, DJ 18/9/2006, e REsp
750.187-RS, DJ 26/11/2006.” (2ª Turma do STJ - REsp
730.264-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
6/11/2008)

Ainda, com amparo na decisão do STF, o Tribunal de Contas da União passou a considerar imprescritíveis os danos causados ao erário, sendo instaurado incidente de
uniformização de jurisprudência, julgada na Sessão Plenária 26/11/2008, ﬁxando que: “(...) no âmbito desta
Corte, que o art. 37 da Constituição Federal conduz ao
entendimento de que as ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos
ao erário são imprescritíveis (...)” (Acórdão n. 2709/2008
— Plenário, Sessão de 26/11/2008, Relator: Min. Benjamin Zymler).

Segundo o constitucionalista José Afonso da Silva, há
uma ressalva quanto ao princípio da prescritibilidade
constante no artigo 37, § 5º da CF, segundo o qual apenas a apuração e a punição do ilícito prescreverão, mas
não o direito da Administração de perseguir o ressarcimento do prejuízo causado pelo agente ao erário.

De forma homóloga entendeu o Superior Tribunal de
Justiça:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. Mesmo que inexistente a
notiﬁcação prévia constante do art. 17, § 7º, da Lei n.
8.429/1992, a citação interrompe o prazo prescricional,
retroagindo à data da propositura da ação (art. 219, §
1º, do CPC). O prazo prescricional para o exercício dessa pretensão, abstraindo-se os casos de ressarcimento ao erário, que são imprescritíveis, é de 5 anos, con-

Portanto, embora acolhida a preliminar de prescrição
suscitada, o reconhecimento da prescrição não obstaculiza o exame meritório diante o dever constitucional do
Tribunal de Contas de proferir julgamento, conforme art.
375, parágrafo único, do Regimento Interno c/c art. 71,
II, da CF, nem obsta a atuação do Tribunal de Contas para veriﬁcação de prejuízo ao erário e adoção de medidas
corretivas, na prescrição do § 5º do art. 71 da referida
Lei, assente com precedentes do Supremo Tribunal Federal a que se faz referência: RE 578.428-AgR, Rel. Min.
Ayres Britto, julgamento em 13-9-2011, Segunda Turma,
DJE de 14-11-2011; RE 693.991, rel. min. Carmen Lúcia,
decisão monocrática, julgamento em 21-11-2012, DJE de
28-11-2012 e AI 712.435-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 13-3-2012, Primeira Turma, DJE 12-4-2012,
www.tce.es.gov.br

cabendo, portanto análise do mérito ao que se refere as
irregularidade 5.2, 6.1 e 6.2 do RAD 8/2014.
Noutra senda importa estabelecer outros contornos sobre o tema.
Destacam-se o afastamento da aplicação da resolução
de sobrestamento de feitos judiciais objeto do RE Nº
852.475 diante da impossibilidade de empregar eﬁcácia
transcendente no ato processual sem observar que o limite objetivo do efeito vinculante nele descrito está relacionado à ato de improbidade administrativa, de natureza diversa dos procedimentos administrativos executados em sede de Controle Externo imposto pelo art. 71 da
Constituição Estadual, com objetivo de obter o ressarcimento quando da infração ao regime de direito público.
E também esclarecer que tal questão, também, não se
confunde com a aquela apreciada no RE 669.069 porque a tese conclusiva ali erigida refere-se à prescrição da
ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil em sentido estrito e não abrange causas
referentes a atos de improbidade administrativa ou cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo mas apenas atos causadores de dano ao erário
que violem exclusivamente normas de Direito Privado.
Nesse ponto, permito-me transcrever trecho do ACÓRDÃO Nº 1446/2017 – TCU – Plenário que estabelece com
clareza meridiana os contornos que envolvem o tema na
esfera dos órgãos de controle externo, verbis:
8. Observo que prevalece neste Tribunal o entendimento de que, na atual etapa de discussão da matéria pelo STF, não caberia sobrestar tacitamente todos os processos potencialmente afetados por prescrição das
ações de ressarcimento com fundamento na aplicaSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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ção subsidiária do CPC. Nesse sentido, destaco os acórdãos 3.082/2016-Plenário, 6.804/2016-1ª Câmara e
2.207/2016 – Plenário, do qual se extrai o seguinte excerto:
“Ao apreciar o recurso extraordinário (RE) 669.069 [que
trata da prescritibilidade das pretensões de ressarcimento ao erário lastreadas em ilícito civil], o STF entendeu
necessário reexaminar, sob a sistemática da repercussão
geral, o alcance da regra estabelecida no parágrafo 5º
do artigo 37 da Constituição Federal, que diz respeito às
pretensões de ressarcimento ao erário fundadas em decisões do TCU. Por conseguinte, os casos análogos foram
sobrestados nas demais instâncias do Poder Judiciário e
a decisão a ser tomada pelo STF quanto ao mérito do recurso deverá ser aplicada aos processos que tratarem da
mesma matéria.
Não obstante, até que sobrevenha decisão de mérito do
Supremo Tribunal Federal, não é possível, como requerido pelas embargantes, reconhecer um sobrestamento
tácito de todos os processos que tramitam no TCU afetados por uma potencial prescrição das ações de ressarcimento.
O Tribunal de Contas da União tem jurisdição e competência próprias estabelecidas pela Constituição Federal e
pela Lei 8.443/1992, e não representa óbice à sua atuação o fato de tramitar no âmbito do Judiciário ação versando sobre o mesmo assunto. É competência exclusiva
do TCU a veriﬁcação da regularidade da aplicação de recursos federais.
Na decisão que admitiu o mencionado recurso extraordinário, o ministro Teori Zavascki expressamente lembrou
que o STF assentou a imprescritibilidade de pretensão
de ressarcimento ao erário em caso similar, na aprecia-

ção do Mandado de Segurança (MS) 26210. É também
nessa linha o entendimento que prevalece no TCU, consolidado na Súmula 282/2012.
Ao contrário do que sustentaram as embargantes, ainda que o Código de Processo Civil tenha aplicação subsidiária no TCU, não vislumbro de qualquer de suas regras
a afetação tácita dos processos de natureza administrativa desta Corte a partir da admissão do RE 669.069 pelo STF.”
II.2- Da Ilegitimidade Passiva dos gerentes e técnicos
bancários
Alegam os responsáveis João Guerino Balestrassi, José
Sathler Neto, José Antônio Bof Buﬀon, Waldenor Cezario Mariot, Marcos Vianna, Itamar Pinheiro da Silva, José Fernando de Freitas, Pedro Sgaria, Rosiana Nunes, Rafael Andreão e Eliel Gomes Leal, em sua defesa conjunta,
preliminar de ilegitimidade passiva dos gerentes e técnicos bancários reponsabilizados no presente feito.
Aﬁrmam que a citação deles não se conforma com a Lei
Orgânica do TCEES, com a Constituição Estadual e nem
com a Instrução Normativa 63/2010 do TCU, a qual serviria de “... parâmetro para delimitar o alcance da competência desse Tribunal para efeito de citar os responsáveis pela gestão no âmbito de sua atuação.”
Aduzem que os gerentes e técnicos bancários não são alcançados pela atuação deste Tribunal em razão da competência desta corte estar estrita às pessoas quando restar conﬁgurado dano ao erário e a prática de condutas ilícitas, conforme os precetios extraído do art. 1º, inciso IV
e art. 5º, inciso II, ambos da LC 621/2012.
Em termos suplementares, aﬁrmam que o artigo 144 do
Regimento Interno do TCEES, pretende imputar responwww.tce.es.gov.br

sabilidade a um rol nunca antes previsto, o que não corresponde com a sistemática legislativa até então vigente
e sustentam que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que, na taxonomia das normas, o regimento interno
dos tribunais se equipara à lei, devendo observar o que
dispõe o artigo 5º, inciso XXX da CF e o artigo 6º da Lei
de Introdução ao Direito, que traduzem o princípio da irretroatividade, concluindo assim:
Portanto, não se pode retroagir a norma interna deste
Tribunal, publicada recentemente, em junho de 2013,
para aplicação em exercícios anteriores à sua vigência,
inclusive com responsabilização de pessoas que sequer
constavam no rol de jurisdicionados, o que fere ﬂagrantemente o princípio da irretroatividade.
Por esse motivo, deve ser revisto o despacho preliminar
de citação para excluir as pessoas que não se qualiﬁcavam como responsáveis no exercício de 2009, o que ora
se requer.
Ao realizar análise das justiﬁcativas, a área técnica ressaltou que a inspeção determinada pelo Plenário por
meio da Decisão TC 6628/2013 (ﬂs. 497) foi executada
entre 17/02/2014 e 04/04/2014, conforme Plano de Fiscalização 30/2014 (ﬂs. 499/503), ou seja, os trabalhos de
ﬁscalização foram realizados durante a vigência da Lei
Complementar 621/2012, bem como do novo Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela Resolução TC
261/2013.
Portanto, cabia a área técnica elaborar a matriz de responsabilização em conformidade com o artigo 5º da LC
621/2012 e da Resolução TC 261/2013, que listam o rol,
não taxativo, de legitimados para ﬁgurar no polo passivo
dos processos que tramitam nesta Corte de Contas, não
havendo que se falar em desrespeito ao princípio da irSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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retroatividade.
Ressalta-se que, embora acolhida a preliminar de prescrição suscitada no item anterior, restam passíveis de
análise de mérito as irregularidades constantes nos itens
5.2, 6.1 e 6.2 do Relatório de Inspeção 8/2014, sendo
que destes, somente os itens 5.2 e 6.2 tiveram gerentes
e técnicos bancários arrolados como responsáveis, na
condição de membros do Grupo de Análise de Propostas
para Regularização de Créditos Inadimplentes.
Os senhores Rafael Andreão (Coordenador do Núcleo
de Recuperação de Crédito), Rosiana Nunes (Gerente Financeira) e Eliel Gomes Leal (Técnico Bancário/Advogado) foram chamados a responderem os seguintes itens
do RA-D 8/2014:
5.2 -Venda De Imóvel Por Valor Inferior Ao Avaliado
Terem acatado a proposta de venda direta por valor inferior ao avaliado, conforme Ata da 457ª Reunião do Grupo de Análise de Propostas para Regularização de Créditos Inadimplentes;
6.2 –Renúncia de Receita de Aluguel
Terem deferido a proposta de compra do imóvel formulada pela interessada, conforme Ata da 457.ª Reunião
do Grupo de Análise de Propostas para Regularização de
Créditos Inadimplentes, sem alertar a Diretoria do Bandes sobre a necessidade de se cobrar dessa empresa o
pagamento dos aluguéis em atraso.
Foi observado pela área técnica na ITC 2036/2016 que o
nexo de causalidade entre o suposto dano e a conduta
de tais agentes encontravam-se devidamente demonstrados no RA-D 8/2014, e os membros do Grupo de Análise de Propostas para Regularização de Créditos Inadimplentes são legítimos para estar no polo passivo do pre-

sente processo, com base no artigo 5º, inciso II da LC
621/2012.
Ante o exposto, acolhemos o posicionamento da área
técnica para, afastar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.
III- FUNDAMENTAÇÃO
Item 5.2 do Relatório de Auditoria de Denúncia 8/2014
(Venda de imóvel por valor inferior ao avaliado)
RESPONSÁVEIS: João Guerino Balestrassi (Presidente),
José Sathler Neto (Diretor de Administração e Finanças),
José Antonio Bof Buﬀon (Diretor de Crédito e Fomento).
- Conduta/nexo: Aprovar (Anexo 4) a venda direta por R$
200.000,00 à Colúmbia Tecnologia em Petróleo e Serviços Ltda., do imóvel de Fundão, adjudicado pelo Bandes
em processo de execução contra a Adcart Produtos Adesivos S.A., incorrendo em improbidade administrativa
Rosiana Nunes (Gerente Financeira), Rafael Andreão
(Coordenador do Núcleo de Recuperação de Crédito) e
Eliel Gomes Leal (Técnico Bancário – Advogado)
- Conduta/Nexo: Acatar a proposta de venda direta, conforme Ata da 457.ª Reunião do Grupo, incorrendo em
improbidade administrativa.
BASE LEGAL: Princípios Constitucionais da Legalidade,
da Impessoalidade e da Moralidade, exarados no caput
do Art. 37 da CF/88; Artigo 10 da Lei 8.429/92; artigos
53, 154, 155 e 158 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de
1976 (Lei das S.A.s); Artigo 54 do Manual de Processos
Administrativos, de 28 de dezembro de 1999 (alterado
em 30/12/2010)
Achado de auditoria apresentado no RAD 8/2014 descreve a ocorrência de venda de terreno rural com 20.000
www.tce.es.gov.br

m2, localizado em Fundão, por valor inferior ao avaliado,
pois conforme Auto de Adjudicação às ﬂs. 171, o imóvel
valia R$1.311.236,54 quando da sua adjudicação ao Bandes, em 12/11/2008, porém foi vendido pelo banco por
R$200.000,00 à Colúmbia Tecnologia e Serviços Ltda.,
por meio de Contrato Particular de Promessa de Compra
e Venda assinado em 01/07/2009 (ﬂs. 776/781).
Foi registrado ainda pela Equipe de Auditoria que as penhoras ﬁscais e trabalhistas incidentes sobe o imóvel, assumidas pela compradora, perfaziam R$ 901.031,17 em
2008, concluindo o RAD 8/2014 pela ocorrência de dano ao erário no montante de R$ 210.205,37 decorrente da diferença entre o valor de venda do imóvel (R$
200.000,00) e o valor de sua avaliação descontado das
penhoras ﬁscais e trabalhistas incidentes sobre o bem
(R$ 1.311.236,54 - R$ 901.031,17 = R$ 410.205,37).
Na defesa apresentada em conjunto alegou-se que o valor de avaliação utilizado pela equipe de auditoria para
cálculo do dano ao erário não procede, pois seria derivado de simples atualização monetária, sem qualquer relação com o mercado. Aﬁrmam que o BANDES aceitou o
valor a ﬁm de alcançar termo à demanda com duração
de nove anos e com prognósticos de perda do imóvel decorrente de outros gravames de natureza ﬁscal e trabalhista que poderiam incidir sobre o imóvel, à semelhança de fatos ocorridos em outros dois imóveis situados no
polo Industrial CIVIT, na Serra.
Ao analisar as justiﬁcativas, a área técnica na ITC
2036/2016 observou que o Laudo de Avaliação
(1280/1284), redigido em cumprimento a mandado expedido nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa proposta pelo BANDES em face da Adcart Produtos
Adesivos S.A, datado de 26/07/2005, deﬁniu o valor do
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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imóvel em R$ 1.133.000,00. O Auto de Adjudicação (ﬂs.
171) foi expedido apenas em 12/11/2008, mais de três
anos depois, sendo registrado pelo juiz que a adjudicação do imóvel foi aperfeiçoada pelo seu valor de avaliação, atualizado pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor perfazendo o total de R$ 1.311.236,54.
Ocorre que a Norma Brasileira para Avaliação de BensImóveis Rurais da ABNT, NBR 14653-3 propõe utilizar dados de mercado contemporâneos, sendo desaconselhável atualização do mercado imobiliário através de índices
econômicos, conforme trecho abaixo:
Anexo B (normativo)
Procedimentos especíﬁcos para aplicação de fatores de
homogeneização
[...]
B.1.2 É recomendável que sejam utilizados dados de
mercado:
a) com atributos mais semelhantes possíveis aos do imóvel avaliando;
b) que sejam contemporâneos. Nos casos de exame de
dados não contemporâneos, é desaconselhável a atualização do mercado imobiliário através de índices econômicos, quando não houver paridade entre eles, devendo, neste caso, o preço ser atualizado mediante consulta direta à fonte. Quando a atualização na forma
mencionada for impraticável, só será admitida a correção dos dados por índices resultantes de pesquisa no
mercado. (g.n.)
Demonstram os autos que avaliação realizada pela Caixa Econômica Federal em fevereiro de 2004 apurou valor do imóvel em R$ 664.000,00, outra, realizada judicialmente em 2005, concluiu por ﬁxar o valor do imóvel

em R$ 1.133.000,00, ﬁnalmente, outra, realizada em dezembro de 2007 por Master Survey Engenharia e Consultoria Ltda., a pedido do Bandes, apurou o valor de R$
1.061.000,00, conforme o quadro abaixo:
ANO AVALIA- VALOR
DO
ÇÃO
IMÓVEL (R$)
2004
664.000,00
2005
1.133.000,00
2007
1.061.000,00
2008
1.311.236,54

VARIAÇÃO
71%
-6%
Valor atualizado com base
no INPC

Nesse período, o INPC (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor) apresentou a seguinte variação acumulada
anual no período, segundo dados do IBGE:
Ano
2007
2006
2005
2004

Índice
5,15%
2,81%
5,05%
6,13%

Ao cotejar os dados das tabelas acima, é possível inferir a ausência de correlação entre a valorização do imóvel e os indicadores do INPC, sugerindo o acerto da NBR
14653-3 ao recomendar a adoção do preço de mercado
atualizado como parâmetro de avaliação do imóvel.
No entanto, descuidaram-se objetivamente os indiciados quanto a providenciar laudo contemporâneo à adjudicação, o que revelaria o efetivo valor do imóvel e levantaria o véu de indeﬁnição que paira sobre a matéria.
O § 1º, do Art. 164 do Regimento Interno prevê que a
apuração do débito em processo de contas será realizada mediante a veriﬁcação, quando for possível quantiﬁcar com exatidão o real valor devido e mediante estimativa, quando, por meios conﬁáveis, apurar-se quantia que seguramente não excederia o real valor devido.
www.tce.es.gov.br

Nesse ponto observo que Equipe Técnica se ateve ao
valor de R$ 1.311.236,54 constante do Auto de Adjudicação de 2009, resultado da avaliação realizada em 26/07/2005, deﬁniu o valor do imóvel em R$
1.133.000,00, atualizado pelo INPC conforme o Auto de
Adjudicação expedido apenas em 12/11/2008, o que parece conﬂitar com a norma ABNT referida alhures e a jurisprudência colacionada na ITC 2036/2016.
Por outro lado, não parece razoável aplicar-se a média
dos valores efetivos das avaliações realizadas entre 2004
e 2007, conforme sugerido pelos indiciados, por entender não ter o rigor cientíﬁco adequado e exigível à matéria.
Nesse ponto, divirjo de ambas as sugestões e estimo o
valor de avaliação do imóvel realizada em 2007 como parâmetro de aferição de eventual débito por ser aquela
conduzida em data mais próxima à data da adjudicação,
em 12/11/2008, com fundamento no Art. 164, §1º, inciso II do Regimento Interno, apurando-se os valores de
débito de acordo com os seguintes parâmetros:
Vimov (R$) = 1.061.000,00
Penhoras (R$) = 901.031,17
Avaliação Descontado as Penhoras = 1.061.000,00 –
901.031,17 = 159.968,83
Estimada dessa forma, e partindo da constatação de que
foram apurados R$ 200.000,00 pela venda, conclui-se
pela inexistência de dano ao erário e da consequente
obrigação de ressarcimento.
Item 6.1 do Relatório de Auditoria de Denúncia 8/2014
(Pagamento indevido de honorários:
RESPONSÁVEIS: Waldenor Cezário Mariot (Diretor Presidente), José Sather Neto (Diretor de Administração e FiSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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nanças) e José Antonio Bof Buﬀon (Diretor de Crédito e
Fomento)
- Conduta/Nexo: Aprovar a rescisão consensual prevendo o pagamento irregular de R$ 100 mil a título de honorários ao escritório Beltrão Filho Advogados Associados, negligenciando os princípios constitucionais da Impessoalidade, da Moralidade, da Legalidade e da Publicidade, bem como as normas internas do Banco.
Itamar Pinheiro da Silva (Gerente Jurídico)
- Conduta/Nexo: Emitir parecer favorável à rescisão consensual com o escritório Beltrão Filho Advogados Associados, propondo o pagamento de R$ 100 mil sem respaldo legal, negligenciando os princípios constitucionais
da Impessoalidade, da Legalidade, da Moralidade e da
Publicidade, bem como as normas internas do Banco
Beltrão Filho Advogados Associados (Empresa Contratada)
- Conduta/Nexo: Receber irregularmente R$ 100 mil a título de honorários advocatícios.
BASE LEGAL: princípios constitucionais da Moralidade,
Legalidade, Impessoalidade e Publicidade, esculpidos no
caput do Art. 37 da CF/88; caput do Artigo 11 das Normas de Cadastramento de Advogados; Parágrafo 3.º da
Cláusula 12 do Contrato Particular de Prestação de Serviços de Advocacia
A presente irregularidade se refere ao pagamento indevido de honorários, no montante de R$ 100.000,00 ao
escritório Beltrão Filho Advogados Associados por ocasião da rescisão contratual de comum acordo, sem qualquer fundamento legal e parâmetro que justiﬁcasse a
importância acordada. Esse valor seria descontado dos
honorários devidos a Ricardo Vello Advogados Associa-

dos e Tristão Sthel Advogados Associados, ambos no valor de R$ 50.000,00, que assumiram os processos de execução conduzidos por aquele escritório, conforme abaixo transcrito do RAD 8/2014:
Em 29/2/2008, o Bandes e o escritório de advocacia Beltrão Filho Advogados Associados resolveram, de comum
acordo, rescindir o contrato de prestação de serviços
que havia sido ﬁrmado em 30/5/1996 (Anexo 18). Nessa ocasião, ﬁcou acertado, na Cláusula Segunda do termo de rescisão, que o Banco pagaria R$ 100 mil pelos
serviços até então executados, com ou sem recuperação
de crédito até 12/12/2008 nos processos conduzidos pelo escritório.
Conforme propostas do gerente jurídico, Itamar Pinheiro
da Silva, manifestadas na Comunicação Interna (CI) 130,
de 24/8/2007, e na Folha de Despacho de 11/2/2008
(Anexo 19), esses R$ 100 mil seriam pagos em parcelas,
correspondentes a 50% do valor dos honorários devidos
aos novos patronos das causas que estavam sob a responsabilidade da empresa Beltrão Filho.
Alegando que essa forma de rescisão não impunha
“ônus imediato ao Bandes”, o Gerente Jurídico sugeriu
que, não ocorrendo recuperação de crédito suﬁciente no
período de um ano, a contar da data da rescisão, o Banco assumiria o compromisso de efetuar o pagamento faltante dos R$ 100 mil garantidos à empresa Beltrão Filho.
Esse valor seria descontado de futuras recuperações de
crédito nos processos que estavam sob a responsabilidade desse escritório.
[...]
Apesar de as cláusulas contratuais mantidas com os advogados terceirizados previrem que nada seria a eles dewww.tce.es.gov.br

vido em caso de rescisão, o Gerente Jurídico, na CI e na
Folha de Despacho destinadas ao Diretor de Administração e Finanças, José Sathler Neto, alertou que havia risco
de esses escritórios ingressarem com ações visando à cobrança de honorários pelos serviços prestados.
Assim, após a aprovação da proposta do Gerente Jurídico pelos diretores, registrada na ata da 1.825.ª Reunião de Diretoria (Anexo 29), realizada em 13/02/2008,
o Banco quitou, em 22/12/2008, a Nota Fiscal 320 (Anexo 30), de 12/12/2008, emitida no montante de R$ 100
mil pela empresa BSI Banco de Serviços de Inteligência
Ltda., designada como cessionária pelo escritório de advocacia Beltrão Filho Advogados Associados para receber o valor rescisório (Cláusula Sétima do Anexo 18).
Desses R$ 100 mil, R$ 50 mil seriam descontados dos honorários devidos a Ricardo Vello Advogados Associados e
R$ 50 mil dos devidos a Tristão Sthel Advogados Associados, que assumiram os processos de execução conduzidos por aquele escritório.
[...]
Como nenhum crédito fora recuperado em função dos
processos de execução redistribuídos aos escritórios Ricardo Vello e Tristão Sthel até a rescisão do contrato, não
havia nenhuma previsão legal de pagamento dos R$ 100
mil a título rescisório.
[...]
Apesar de o Bandes ter estabelecido que esses R$ 100
mil lhe seriam ressarcidos por meio de descontos de 50%
sobre os honorários a serem pagos quando da recuperação de créditos nos processos de execução que eram
movidos pela Beltrão Filho, o Banco assumiu indevidamente o risco de não recebê-los, pois quitou a Nota FisSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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cal sem a certeza de que as causas seriam bem-sucedidas. Isto é, o Banco não poderia efetuar uma despesa somente diante da expectativa, e não da garantia, de reaver o montante despendido.
De fato, dos R$ 100 mil que deveriam ser recolhidos dos
honorários devidos aos novos patronos dos processos
que estavam sob a responsabilidade da Beltrão Filho,
somente R$ 10 mil foram ressarcidos ao Bandes até esta data. Além de ter pago uma despesa sem que tenha
ocorrido o fato gerador (a efetiva recuperação de créditos), o Bandes realizou um pagamento sem previsão legal, incorrendo em prejuízo ao erário.
[...]
Convertendo esse montante para Valores de Referência
do Tesouro Estadual, tem-se que, em 2008, ano do pagamento da Nota Fiscal 320, os R$ 100 mil equivaliam a
55.208,97 VRTEs.
Em 2009, com a venda do imóvel da Adcart à Colúmbia
por R$ 200 mil, os honorários advocatícios corresponderam a R$ 20 mil. Em função do acordo ﬁrmado na ocasião da redistribuição dos processos ao escritório Ricardo Vello, foram pagos somente 50% dos honorários devidos, isto é, R$ 10.000,00 (5.189,41 VRTEs), comprovando, assim, que os R$ 10.000,00 restantes foram utilizados pelo Bandes para se ressarcir pelos R$ 100 mil pagos
à empresa Beltrão Filho.
[...]
Assim, do montante de 55.208,97 VRTEs despendido irregularmente na rescisão com a Beltrão Filho, o Bandes
conseguiu reaver 5.189,41 VRTEs, restando-lhe recuperar o prejuízo de 50.019,56 VRTEs, passível de devolução
ao erário pelos responsáveis.

Diante do exposto, cabe ainda aos responsáveis citação
pelo desrespeito aos princípios constitucionais da Moralidade, da Legalidade, da Publicidade e da Impessoalidade, bem como aos ditames do caput do Artigo 11 das
Normas de Cadastramento de Advogados do Bandes e
do Parágrafo 3.º da Cláusula 12 do Contrato Particular de
Prestação de Serviços de Advocacia.
Os responsáveis alegaram em sua defesa o seguinte:
Justiﬁcativas da Diretoria e Gerente Jurídico do Bandes
Os senhores Waldenor Cezário Mariot (Diretor-Presidente), José Sathler Neto (Diretor de Administração e Finanças), José Antonio Bof Buﬀon (Diretor de Crédito e
Fomento) e Itamar Pinheiro da Silva (Gerente Jurídico)
apresentaram defesa conjunta às ﬂs. 1243/1499.

rantindo ao escritório Beltrão Filho o recebimento de R$
100.000,00 pelos serviços até então prestados, montante este que não seria pago pelo Bandes, mas sim pelos
escritórios que receberam os processos após a rescisão
– o que realmente teria ocorrido, “conforme compensação de valores pactuada e já realizada”.
Aduziram que o valor acordado era compatível com o número de processos devolvidos e o trabalho realizado na
condução destes, bem como com o valor dos honorários
de êxito a que o escritório teria direito caso continuasse
nos processos até o término, “que, conforme estimativa,
poderia chegar a aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), considerando o estágio dos processos
e os valores envolvidos nas execuções”.

Alegaram que o contrato de prestação de serviços ﬁrmado com o escritório Beltrão Filho (doc.9) prevê, no caso
de rescisão por parte do contratado, pagamento de honorários pelos serviços que tiverem sido prestados.

Ressaltaram que todo o valor pago ao escritório Beltrão
Filho já foi efetivamente compensado, conforme comprovantes anexos à defesa (Doc. 10, Doc. 11 e Doc. 12),
sintetizados nas tabelas abaixo:

Argumentaram que, embora a rescisão contratual não
tenha ocorrido por exclusiva iniciativa do escritório, este queria a rescisão, sendo certo o dever de pagar honorários, “ainda mais porque a Justiça tem dado ganho de
causa a escritórios em litígio com o BANDES, arbitrando
honorários pelos serviços executados em processos judiciais até a rescisão do contrato”.

Figura

Além disso, de acordo com os defendentes, uma interpretação sistemática da Cláusula Doze do Contrato leva
à conclusão de que somente não seriam devidos honorários quando houvesse infração contratual pelo proﬁssional ou inércia na condução dos processos.

Justiﬁcativas Beltrão Filho Advogados Associados

Nesse contexto, concluíram que a melhor alternativa seria a rescisão amigável do contrato, como ocorreu, gawww.tce.es.gov.br

Concluíram que não há que se falar em pagamento indevido de honorários ao escritório Beltrão Filho, tampouco de devolução de valores, vez que os honorários eram
devidos por força contratual e foram integralmente descontados dos honorários de sucumbência devidos aos
escritórios que receberam os processos.
Alegou o escritório Beltrão Filho Advogados Associados,
preliminarmente, que a contratação do escritório Ricardo Vello Advogados Associados foi ilegal, pois não haveria comprovação de 3 anos de exercício proﬁssional exigida pelas Normas para Cadastramento de Advogados,
Sociedades de Advocacia e Empresas de Cobrança.
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Sustentou que não houve qualquer mácula nos serviços
proﬁssionais prestados ao longo da execução contratual,
que vigorou desde 30/05/1996 até 29/02/2008, sendo
descabida a alegação do Diretor Jurídico de que os serviços não estavam sendo prestados a contento. Alegou
tratar-se de manobra para “desviar” serviços proﬁssionais para um escritório contratado ilegalmente.
Ressaltou que o valor dos processos sob seu patrocínio,
corrigido até a data da rescisão em 29/02/2008, totalizava R$ 183.096.177,16, conforme listagem colacionada
na peça de defesa.
Aduziu que a verdadeira ocorrência dos fatos foi que, em
11/02/2008, através de notiﬁcação judicial (processo nº
0006219-80.2008.08.0024 – 9ª Vara Cível de Vitória, ﬂ.
1536), o escritório propôs a rescisão do contrato ﬁrmado com o Bandes, com fulcro na Cláusula 12, Parágrafo Segundo, o qual dispunha que “no caso de rescisão,
por iniciativa do CONTRATADO, deverá o mesmo permanecer no patrocínio das causas pelo prazo estipulado no ‘caput’ desta clausula, correspondendo-lhe honorários pelos serviços que tiverem sido prestados. (o grifo é nosso)”.
Aﬁrmou que o pedido de rescisão se baseava na falta de pagamento de 10% de honorários proﬁssionais,
dos débitos recebidos de diversas empresas, totalizando uma verba honorária não paga no exato valor de R$
972.075,00.
Relatou que recebeu visita do Sr. Humberto M. Passos
Beiriz, então Gerente Jurídico do Bandes, propondo uma
rescisão amigável por R$ 100.000,00, devendo o escritório dar plena e irrevogável quitação quanto aos honorários contratuais em todos os processos em que representava o Bandes e pelos serviços até então executados.

Concluiu que o escritório optou por aceitar a proposta
devido à idade do advogado majoritário na sociedade,
que sofria sérios problemas de saúde com risco de morte.
Da análise das justiﬁcativas entendeu a área técnica pela
manutenção da irregularidade em face de todos os responsáveis, condenando-os solidariamente ao ressarcimento de 22.282,0348 VRTE:
Versa a presente irregularidade sobre o pagamento indevido de honorários, no montante de R$ 100.000,00, ao
escritório Beltrão Filho Advogados Associados por ocasião da rescisão contratual de comum acordo, sem qualquer respaldo legal e parâmetro que justiﬁcasse a importância acordada. Tal valor seria descontado dos honorários devidos a Ricardo Vello Advogados Associados (R$
50 mil) e a Tristão Sthel Advogados Associados (R$ 50
mil), que assumiram os processos de execução conduzidos por aquele escritório.
O termo de rescisão de contrato (ﬂs. 875/877) previa
ainda que, caso até 12/12/2008 os valores pagos a Beltrão Filho pela forma acima discriminada não atingissem
o montante de R$ 100 mil, o Bandes pagaria a importância faltante no prazo de 10 dias, independentemente de
ter havido ou não pagamento correspondente a cada um
dos processos.
Dessa forma, ainda que não houvesse qualquer crédito
recuperado pelos novos patronos no período, o Banco
quitou, em 22/12/2008, a Nota Fiscal 320 (ﬂ. 947), emitida no montante de R$ 100 mil pela empresa BSI Banco
de Serviços de Inteligência Ltda., designada como cessionária pelo escritório de advocacia Beltrão Filho Advogados Associados para receber o valor rescisório.
www.tce.es.gov.br

A equipe de auditoria destacou que, dos R$ 100 mil que
deveriam ser recolhidos dos honorários devidos aos novos patronos dos processos que estavam sob a responsabilidade da Beltrão Filho, somente R$ 10 mil foram ressarcidos ao Bandes até a conclusão da ﬁscalização, restando-lhe recuperar o prejuízo de 50.019,56 VRTEs, passível de devolução ao erário pelos responsáveis.
Em suas alegações de defesa, o escritório Beltrão Filho
Advogados Associados limitou-se a contestar a contratação do escritório Ricardo Vello Advogados Associados
e a alegação do Gerente Jurídico do Bandes de que seus
serviços não vinham sendo prestados a contento, além
de aﬁrmar que, na verdade, a proposta de rescisão partiu da contratada, que a requereu por meio de notiﬁcação judicial em razão de suposta ausência de pagamento
de honorários judiciais.
Assim, o pagamento de honorários teria fundamento na
Cláusula Doze, Parágrafo Segundo, do Contrato, a qual
dispunha que “no caso de rescisão, por iniciativa do
CONTRATADO, deverá o mesmo permanecer no patrocínio das causas pelo prazo estipulado no ‘caput’ desta
cláusula, correspondendo-lhe honorários pelos serviços
que tiverem sido prestados”.
Já a Diretoria do Bandes, juntamente com o Gerente Jurídico, alegaram em defesa conjunta que uma interpretação sistemática da Cláusula Doze do Contrato leva à
conclusão de que somente não seriam devidos honorários quando houvesse infração contratual pelo proﬁssional ou inércia na condução dos processos.
Pois bem. Assim dispunha a Cláusula Doze do Contrato
(ﬂs. 866/871) rescindido:
DA RESCISÃO
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018

77

ATOS DO PLENÁRIO

DOZE: Este contrato poderá ser denunciado por qualquer das partes, mediante simples comunicação epistolar, com antecedência de 60 (sessenta) dias.
Parágrafo Primeiro: Poderá ser rescindido, independentemente de qualquer aviso, notiﬁcação ou interpelação, no caso de infração contratual e/ou proﬁssional, incluindo inércia na condução dos processos, por parte do
CONTRATADO(s).
Parágrafo Segundo: No caso de rescisão, por iniciativa do CONTRATADO, deverá o mesmo permanecer no
patrocínio das causas pelo prazo estipulado no “caput”
desta Cláusula, correspondendo-lhe honorários pelos
serviços que tiverem sido prestados.
Parágrafo Terceiro: Na hipótese de rescisão, de que trata o §1º desta Cláusula, nada será devido ao CONTRATADO(s), ressalvado ao CONTRATANTE o direito de composição dos prejuízos veriﬁcados.
Observa-se que o parágrafo terceiro estabelece que nada seria devido ao contratado na hipótese de infração
contratual e/ou proﬁssional ou inércia na condução dos
processos. Considerando que a rescisão foi consensual,
tal dispositivo não se aplica ao presente caso.

efetivamente recebidos.

despesa desprovida de fato gerador.

O Termo de Rescisão do Contrato (ﬂs.875/877) estipulou, em sua Cláusula Segunda que, pelos serviços até então prestados, o Bandes pagaria ao escritório Beltrão Filho a importância de R$ 100.000,00, nas seguintes condições:

Como nenhum crédito fora recuperado nos processos de
execução redistribuídos aos novos escritórios até a rescisão do contrato, o Bandes efetuou, em 22/12/2008, o
pagamento de R$ 100.000,00, com fulcro no referido parágrafo segundo. Assim, restou conﬁgurado o pagamento antecipado e indevido de despesa, já que o Bandes
não havia obtido até então qualquer proveito econômico
nos processos anteriormente conduzidos pelo escritório
Beltrão Filho, como requeriam os termos contratuais e
as Normas de Cadastramento de Advogados do banco.

Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão efetuados pelo Bandes a razão de 50% (cinquenta por cento) dos honorários previstos no contrato ora rescindido, quando da
efetiva recuperação de crédito nos processos que estavam sob o patrocínio do ESCRITÓRIO e desde que esta
recuperação ocorra até o dia 12.12.2008.
Parágrafo Segundo: Se até 12.12.2008 a soma das importâncias pagas pelo Bandes ao ESCRITÓRIO, na forma acima discriminada, não atingir a importância de R$
100.000,00 (cem mil reais), o Bandes, no prazo de 10
(dez) dias contados daquela data, efetuará o pagamento da importância faltante, dando-se, então, por quitada a obrigação, independentemente de ter havido ou
não pagamento correspondente a cada um dos processos. (g.n.)

No entanto, o caput do Artigo 11 das Normas de Cadastramento de Advogados estabeleceu que os proﬁssionais contratados fossem remunerados com base no proveito econômico efetivamente obtido, nos termos do
contrato da prestação de serviços.

Veriﬁca-se que o parágrafo primeiro encontra-se em
consonância com as Normas de Cadastramento de Advogados e com as disposições contratuais, vinculando o
pagamento pelos serviços até então prestados à efetiva
recuperação de crédito nos processos que estavam sob
o patrocínio do escritório.

Nesse sentido, a Cláusula Segunda do Contrato e do seu
Primeiro Termo Aditivo previa que, havendo recuperação de créditos, total ou parcialmente, o contratado perceberia, pelos serviços prestados, honorários correspondentes a 10%, incidentes sobre os créditos ajuizados e

Entretanto, conforme apontado no Relatório de Inspeção, o parágrafo segundo não possui qualquer embasamento jurídico, tendo em vista que institui ao Bandes a
obrigação de pagamento independentemente da recuperação de créditos naqueles processos, ou seja, uma
www.tce.es.gov.br

Cumpre notar que, ao contrário do alegado pelos dirigentes e gerente jurídico do Bandes em defesa conjunta,
o fato de o Bandes ter estabelecido que esses R$ 100 mil
lhe seriam ressarcidos por meio de descontos de 50% sobre os honorários a serem pagos quando da recuperação
de créditos nos processos de execução que eram movidos pela Beltrão Filho não afasta a irregularidade do pagamento, tendo em vista que o banco efetuou a despesa com base em mera expectativa de reaver a importância despendida.
Dessa forma, mantém-se a responsabilidade do Gerente
Jurídico, Sr. Itamar Pinheiro da Silva, por emitir pareceres favoráveis (ﬂs. 879/882) à rescisão consensual com o
escritório Beltrão Filho Advogados Associados, propondo o pagamento de R$ 100 mil pelo Bandes ainda que
não houvesse recuperação de créditos suﬁcientes no período de um ano, que seriam descontados de futuras recuperações de créditos nos processos então sob responsabilidade do escritório – sob o risco de não haver recuperação alguma.
Também deve ser mantida a responsabilidade da Diretoria do Bandes, composta por Waldenor Cezário Mariot
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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(Diretor-Presidente), José Sathler Neto (Diretor de Administração e Finanças) e José Antonio Bof Buﬀon (Diretor
de Crédito e Fomento), tendo em vista que os responsáveis aprovaram a rescisão consensual contendo cláusula que violava ﬂagrantemente as Normas de Cadastramento de Advogados do Bandes, bem como os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade.
Quanto ao escritório Beltrão Filho Advogados Associados, na qualidade de beneﬁciário do pagamento irregular, deve responder pelo dano causado ao erário, em solidariedade com os membros da diretoria e o gerente jurídico do Bandes, com fulcro no art. 5 º, inciso II, da Lei
Complementar 621/2012.
Resta, então, analisar se as providências adotadas pelo
Bandes para o ressarcimento da despesa indevida afastam a imputação de dano ao erário, no total de 50.019,56
VRTE, consignada Relatório de Inspeção 8/2014.
Os Termos Aditivos aos contratos particulares de prestação de serviços de advocacia ﬁrmados com os escritórios
Ricardo Vello Advogados Associados e Tristão Sthel Advogados Associados após a rescisão com o escritório Beltrão Filho, traziam em sua Cláusula Segunda as seguintes disposições:
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS HONORÁRIOS – Para os processos em execução, seus embargos e ações a ele referentes, o CONTRATADO perceberá exclusivamente honorários de êxito, na ocorrência de recuperação dos
créditos, total ou parcialmente, correspondentes as
10% (dez por cento) dos valores efetivamente recebidos pelo CONTRATANTE, observado o seguinte: [...]
III. na recuperação de créditos mediante adjudicação de

bens os honorários incidirão sobre 80% (oitenta por cento) do valor apurado no processo judicial.
[...]
Parágrafo primeiro: dos honorários a serem pagos pelo CONTRATANTE serão deduzidos a importância de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), limitados a 50% do total
a ser pago a cada recuperação.
Parágrafo Segundo: Existindo ônus sobre os imóveis adjudicados ou tributos em atraso, os honorários estipulados no caput serão calculados sobre o valor da adjudicação, deduzidas as importâncias pagas para a baixa do
ônus ou regularização dos tributos.
Confrontando os documentos trazidos pela defesa da Diretoria e do Gerente Jurídico do Bandes, às ﬂs.
1370/1416, com os valores que alegaram ter restituído
aos cofres do banco, chega-se às seguintes conclusões:
Tristão Sthel Advogados Associados
Execução Labor Comércio Indústria Prestação Serviços
LTDA
O parecer da Gerência Jurídica de ﬂs. 1414/1415 explicita que o escritório Tristão Sthel Advogados Associados
fazia jus ao recebimento de R$ 28.219,90 a título de honorários decorrentes da arrematação de imóveis pertencentes à Labor Comércio Indústria Prestação Serviços LTDA. Consoante e-mail acostado à ﬂ. 1416, o Bandes solicitou o envio de Nota Fiscal no valor de R$ 14.109,95,
ressaltando que os honorários deveriam sofrer retenção
de 50% com fulcro no Termo Aditivo ﬁrmado após a rescisão com o escritório Beltrão Filho.
De fato, a Nota Fiscal nº 54 (ﬂ. 1377) e o respectivo comprovante de pagamento à ﬂ. 1376, de 28/07/2009, demonstram que o Bandes reteve R$ 14.109,95, equivalenwww.tce.es.gov.br

tes a 7.322,2366 VRTE, conforme alegado pelos justiﬁcantes. Assim, seguindo os critérios adotados no Relatório de Inspeção, tal valor deve ser subtraído do dano imputado aos responsáveis.
Execução Praiamar Empreendimentos Turísticos S/A
Como o Bandes já havia recuperado R$ 14.109,95 com
a empresa Labor, aduziram os defendentes que os R$
35.890,05 restantes para completar os R$ 50.000,00 a
serem descontados do escritório Tristão Sthel Advogados Associados foram retidos nos honorários relativos
às ações de execução em face da empresa Praiamar Empreendimentos.
Os justiﬁcantes trouxeram aos autos a Nota Fiscal nº 327
(ﬂ. 1380), no valor de R$ 30.003,37, e respectivo comprovante de pagamento (ﬂ.1381). Contudo, a descrição
“Processo Praia Mar e Brisa engearia [sic] de 2011” constante da nota ﬁscal não permite associá-la às recuperações de crédito provenientes das adjudicações evidenciadas às ﬂs. 1383/1396, no total de R$ 4.317.868,46.
Cabe destacar que o escritório Tristão Sthel Advogados
Associados assumiu cinco processos em face da Praiamar Empreendimentos, conforme Termo Aditivo às ﬂs.
1354/1356, motivo pelo qual não se pode inferir, com base nos elementos dos autos, que a nota ﬁscal diz respeito
às referidas adjudicações, tampouco que R$ 35.890,05
foram retidos pelo Bandes, consoante alegação dos defendentes. Portanto, esse valor não pode ser abatido do
dano imputado aos responsáveis.
Ricardo Vello Advogados Associados
Adcart Produtos Adesivos S/A
O dano ao erário imputado aos responsáveis no Relatório
de Inspeção já contemplou a dedução de R$ 10.000,00
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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(5.189,41 VRTE) , que foram descontados dos honorários
do escritório Ricardo Vello para ressarcir o Bandes pelos
R$ 100 mil pagos ao escritório Beltrão Filho.
Semente Terra Viva LTDA
Os defendentes trouxeram aos autos as Notas Fiscais
nº 15 (ﬂs. 1373), no valor de R$ 14.800,00, e nº 14 (ﬂ.
1379), no valor de R$ 22.400,00, e respectivos comprovantes de pagamento às ﬂs.1372 e 1378, totalizando R$
37.200,00. As referidas notas ﬁscais se referem a honorários relativos à adjudicação de imóveis decorrentes da
ação de execução em face de Semente Terra Viva promovida no processo 024.98.007537-8.
Analisando o auto de adjudicação acostado pelos defendentes às ﬂs.1400/1401, comprova-se a recuperação de créditos no referido processo na importância de
R$ 930.000,00. Assim, seriam devidos ao escritório R$
74.400,00 em honorários, calculados sobre 80% do valor apurado no processo judicial, conforme inciso III da
Cláusula Segunda do contrato. Portanto, ao pagar apenas R$ 37.200,00 à empresa Ricardo Vello, veriﬁca-se
que o Bandes reteve a mesma quantia, equivalente a
19.304,61858 VRTE.
Assim, seguindo os critérios adotados no Relatório de
Inspeção, tal valor deve ser subtraído do dano imputado aos responsáveis.
Bonortes – Borracha do Norte do Espírito Santo S/A
Os justiﬁcantes apresentaram o Auto de Adjudicação às
ﬂs. 1406/1407, no bojo do processo 024.990.124.299,
que evidencia a recuperação de créditos em face da empresa Bonortes no total de R$ 154.835,61.
Dessa forma, seriam devidos ao escritório Ricardo Vello R$ 12.386,85 em honorários, calculados sobre 80% do

valor apurado no processo judicial, conforme inciso III da
Cláusula Segunda do contrato. Contudo, a Nota Fiscal nº
39 (ﬂ. 1371) foi emitida, em 11/11/2014, no valor de R$
9.586,84, efetivamente pago conforme comprovante à
ﬂ. 1370, o que comprova a retenção de R$ 2.800,00 pelo
Bandes, totalizando R$ 50.000,00 em descontos nos honorários do escritório, limite estipulado no instrumento
contratual.
Considerando que R$ 2.800,00 equivalem a 1.110,67 VRTE, tal valor deve ser subtraído do dano imputado aos
responsáveis, em conformidade com os critérios adotados no Relatório de Inspeção.
Após a análise acima efetuada, conclui-se que os responsáveis não recuperaram a totalidade do valor indevidamente pago ao escritório Beltrão Filho Advogados Associados, conforme sintetizado na tabela a seguir:
Ação
Labor
Semente
Bonortes
Total recuperado
Dano inicial
Dano restante

Valor (VRTE)
7.322,2366
19.304,6186
1.110,67
27.737,5252
50.019,56
22.282,0348

Tendo em vista que o Parecer do Ministério Público
1993/2016 acompanhou o entendimento da área técnica, a presente irregularidade deve ser mantida em face de TODOS os responsáveis, condenando-os solidariamente ao ressarcimento de 22.282,0348 VRTE, visto
que o Senhor Itamar Pinheiro da Silva emitiu pareceres
favoráveis à rescisão consensual com o escritório Beltrão
Filho Advogados Associados, propondo pagamento de
R$ 100.000,00 pelo BANDES ainda que não houvesse recuperação de créditos suﬁcientes no período de um ano,
que seriam descontados de futuras recuperações de créwww.tce.es.gov.br

ditos nos processos então sob responsabilidade do escritório – sob o risco de não haver recuperação alguma; os
senhores Waldenor Cezário Mariot (Diretor Presidente),
José Sathler Neto (Diretor de Administração e Finanças)
e José Antonio Bof Buﬀon (Diretor de Crédito e Fomento), aprovaram a rescisão consensual contendo cláusula que violava ﬂagrantemente as Normas de Cadastramento de Advogados do Bandes, bem como os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade; e o escritório Beltrão Filho Advogados Associados foi beneﬁciário do pagamento irregular.
Item 6.2 do Relatório de Auditoria de Denúncia 8/2014
(Renúncia de receita de aluguel)
RESPONSÁVEIS
Gilmar de Souza Borges (Prefeito de Fundão de 2001 a
2004).
- Conduta/Nexo – Não exigir, na condição de representante do Executivo municipal, o pagamento dos aluguéis
devidos de agosto de 2001 a dezembro de 2004 pela Colúmbia Tecnologia em Petróleo Ltda., locatária do imóvel
que tinha a Prefeitura Municipal de Fundão como sua ﬁel
depositária no processo de execução da Adcart Produtos
Adesivos, induzindo à renúncia de receita e incorrendo
em improbidade administrativa.
Maria Dulce Rudio Soares (Prefeita de Fundão de 2005
a 2008).
- Conduta/Nexo – Não exigir, na condição de representante do Executivo municipal, o pagamento dos aluguéis
devidos de janeiro de 2005 a outubro de 2007 pela Colúmbia Tecnologia em Petróleo Ltda., locatária do imóvel
que tinha a Prefeitura Municipal de Fundão como sua ﬁel
depositária no processo de execução da Adcart Produtos
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Adesivos, induzindo à renúncia de receita e incorrendo
em improbidade administrativa.
Pedro Sgaria (Representante do Bandes como Fiel Depositário – Anexo 32).
- Conduta/Nexo – Não exigir, na condição de representante do Bandes como ﬁel depositário do imóvel, o pagamento dos aluguéis devidos de novembro de 2007 a
julho de 2009 pela Colúmbia Tecnologia em Petróleo Ltda., locatária do bem, induzindo à renúncia de receita e
incorrendo em improbidade administrativa.
Diretoria Executiva, composta por João Guerino Balestrassi (Presidente do Bandes de 14/4/2009 a 31/3/2010),
José Sathler Neto (Diretor de Administração e Finanças),
e José Antonio Bof Buﬀon (Diretor de Crédito e Fomento).
- Conduta/Nexo – Não exigir da Colúmbia o pagamento dos aluguéis devidos quando o Bandes lhe vendeu o
imóvel, em 1.º/7/2009, e promover renúncia de receita,
desrespeitando os ditames da Lei das S.A.s e incorrendo
em improbidade administrativa.
Grupo de Análise de Propostas para Regularização de
Créditos Inadimplentes, composto por Rafael Andreão
(Coordenador do Núcleo de Recuperação de Crédito),
Rosiana Nunes (Gerente Financeira) e Eliel Gomes Leal
(Técnico Bancário).
- Conduta/Nexo – Deferir a proposta de compra do imóvel formulada pela Colúmbia sem alertar a Diretoria do
Bandes sobre a necessidade de se cobrar dessa empresa o pagamento dos aluguéis em atraso, induzindo à renúncia de receita e incorrendo em improbidade administrativa.
Identiﬁcação – Colúmbia Tecnologia em Petróleo Ltda.

(Locatária do Imóvel).
- Conduta/Nexo – Não pagar os aluguéis devidos e, consequentemente, apropriar-se indevidamente de recursos públicos.
BASE LEGAL: princípios constitucionais da Legalidade, da
Moralidade, da Eﬁciência, da Impessoalidade e da Economicidade; artigos 3.º, 10 e 11 da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992; artigos 153, 154 e 155 da Lei 6.404/76 (Lei
das S.A.s)
A irregularidade apontada é sobre suposta renúncia de
receita de aluguel, referente ao imóvel dado como garantia ao BANDES pela Adcart Produtos Adesivos S.A.
Em 2001, a Prefeitura Municipal de Fundão, na qualidade de ﬁel depositária do bem localizado naquela cidade
e dado como garantia ao BANDES pela Adcart Produtos
Adesivos S.A., por meio de seu procurador, José Peres de
Araújo, em conjunto com o advogado do Banco, Genésio
Beltrão Filho, solicitaram ao Juiz da 4ª Vara Cível de Vitória autorização para o Município alugar à Colúmbia Tecnologia em Petróleo Ltda. o imóvel em questão, uma vez
que o bem se encontrava hipotecado.
A locatária pagaria o valor mensal de R$ 2.000,00 a serem depositados em juízo com vistas a amortizar o débito da Adcart junto ao BANDES. Foi concedido o alvará autorizativo em 31/07/2001 e a locação do imóvel teria perdurado até 01/07/2009, quando foi vendido à Colúmbia.
Segundo constatado pela Equipe de Auditoria, não havia
nenhuma comprovação de que a empresa tenha pago
aluguéis durante todo o período de locação.
O Procurador da Prefeitura de Fundão apresentou, ao
Juiz, em junho de 2004, recibos e notas ﬁscais relativos
www.tce.es.gov.br

a “obras de recuperação das instalações do galpão” existente no imóvel, sendo apontado no Relatório de Inspeção que pelos documentos apresentados, foi comprovado o pagamento de 26.812,06 VRTE, ressaltando que para apuração do montante supracitado, a equipe desconsiderou recibos e notas ﬁscais em duplicidade, sem valor
legal, ilegíveis ou sem identiﬁcação do emissor, bem como aqueles relativos a mercadorias entregues na Serra e
não em Fundão, onde o imóvel está localizado.
Além dos gastos com obra, foi comprovado no processo
de execução o pagamento por parte da Colúmbia de débitos da Adcart com a Escelsa no total de 7.288,54 VRTEs, em 2001 e 4.744,99 VRTEs em 2002.
Portanto, com base nos documentos inseridos no processo de execução, a Colúmbia comprovou ter pago
38.845,59 VRTE’s (26.812,06 + 7.288,54 + 4.744,99 VRTEs), durante o período em que permaneceu como locatária do imóvel em questão.
O valor total devido pela Colúmbia a título de locação de
imóvel ao Bandes no período de 1º de agosto de 2001 a
1º de julho de 2009, quando adquiriu o imóvel do Banco era de 124.207,29 VRTEs e como não foi possível a localização do contrato de locação durante os trabalhos de
ﬁscalização, não foi possível conﬁrmar que era permitido à Colúmbia descontar, do valor devido de aluguel no
período, as despesas vencidas e não pagas pela Adcart,
bem como gastos com benfeitorias no imóvel. Dessa forma, o Relatório de Inspeção concluiu pela renúncia de
receita no montante de 124.207,29 VRTE, passível de devolução pelos responsáveis.
Os defendentes trouxeram aos autos justiﬁcativas,
apresentando o primeiro Contrato de Locação (ﬂs.
1128/1129) ﬁrmado em 01/08/2001 pela Prefeitura MuSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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nicipal de Fundão e a empresa Colúmbia Metal Mecânica Ltda., pelo prazo de 6 meses, prorrogáveis por iguais
períodos “enquanto convier às partes e estiver pendente o processo de execução que culminou com a penhora dos bens da presente locação”. Assim previa a Cláusula Segunda:
2.1 – O valor da locação é de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
mensais, o qual deverá ser pago pontualmente até o 5º
dia útil de cada mês (...)
Parágrafo único: ﬁca a locatária autorizada a descontar do pagamento dos alugueis a vencer, despesas com
energia, água, impostos e taxas municipais incidentes
sobre o imóvel, relativas a contas vencidas e não pagas,
cujo fato gerador tenha sido anterior à vigência do presente Contrato, desde que comprovadas as respectivas
quitações. (g.n.)
Conforme alegado pelo Senhor Gilmar de Souza Borges
e pela empresa Colúmbia, foi veriﬁcado que o pagamento das contas vencidas junto à Escelsa poderia ser descontado dos aluguéis a vencer, desde que comprovadas
as quitações.
Conforme exposto acima, a locatária quitou débitos de
7.288,54 VRTEs (R$ 8.414,62) em 2001 e 4.744,99 VRTEs (R$ 5.871,93) em 2002, concluindo que a Prefeitura
Municipal de Fundão, na condição de locadora do imóvel, não tinha que depositar qualquer garantia em juízo pelos primeiros 7 meses de locação, tendo em vista
que os pagamentos de contas vencidas totalizaram R$
14.286,55 (12,033,53 VRTE) e o valor do aluguel mensal
era de R$ 2.000,00.
Foi apresentado ainda pelos responsáveis um segundo Contrato de Locação (ﬂs. 1142/1143), ﬁrmado em

01/07/2002 pelas mesmas partes pelo prazo de 30 meses (01/07/02 a 31/12/04), em que trazia a seguinte previsão em sua Cláusula Segunda:
2.1 – Como contraprestação da locação neste período,
a LOCATÁRIA se compromete a pagar as contas de água,
energia e tributos municipais que incidam sobre o imóvel locado, vencidos e não pagos, cujo fato gerador seja
anterior ao início da vigência do período de locação. Fica ainda a LOCATÁRIA obrigada a proceder a reparos necessários no imóvel, até o limite de R$ 10.000,00 (dez
mil reais).
Parágrafo único – A LOCATÁRIA deverá prestar contas semestralmente dos pagamentos realizados, destinados a
quitação das dívidas de responsabilidade do prédio locado, que tenham por objeto o pagamento de aluguel convencionado no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
por mês, cujo valor será anualmente reajustado de acordo com os índices oﬁciais de infração. (g.n)
Foi constatado na Instrução Conclusiva 2036/2016 que
do contrato, a locatária poderia realizar reparos necessários no imóvel como contraprestação da locação, limitados a R$ 10.000,00.
A empresa Colúmbia e o Senhor Gilmar de Souza, aﬁrmaram que tal limite contratualmente ﬁxado não seria
suﬁciente para cobrir os gastos com benfeitorias necessárias, pois como constava no Auto de Arresto, o imóvel
se encontrava em estado de abandono.
Alegam ainda os defendentes, que mesmo que o contrato estipulasse valor insuﬁciente para a adequada reforma do imóvel, a indenização da integralidade das benfeitorias necessárias realizadas pela locatária estaria coberta pela Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), sendo que aswww.tce.es.gov.br

sim dispõe no seu artigo 35:
Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e
permitem o exercício do direito de retenção. (g.n.)
Segundo a ITC, o limite de R$ 10.000,00 estipulado na
Cláusula 2.1 diz respeito a reparos necessários que a locatária estava obrigada a fazer no imóvel como contraprestação da locação, não podendo ser confundido com
a expressa disposição contrária ao direito de indenização por benfeitorias necessárias e úteis, disposto no artigo 35 da Lei do Inquilinato, assistindo razão aos responsáveis, quando demonstram que são indenizáveis todos
os gastos em benfeitorias necessárias realizadas na propriedade, gastos estes comprovados pelo Senhor Gilmar
de Souza Borges (Prefeito de Fundão entre 2001 e 2004),
através de notas ﬁscais, no valor de R$ 94.637,12, maior
que o valor devido de aluguéis durante o seu mandato
(R$ 82.000,00).
Tais notas ﬁcais já tinham sido objeto de análise pela
Equipe de Auditoria, que desconsiderou recibos e notas
ﬁscais em duplicidade, sem valor legal, ilegíveis ou sem
identiﬁcação do emissor, bem como aqueles relativos a
mercadorias entregues na Serra e não em Fundão, onde
o imóvel está localizado.
Os defendentes alegaram que os materiais foram entregues na Serra, pelo fato de lá se localizar a sede da Colúmbia, aliado ao fato de que o imóvel em Fundão seria impróprio para a entrega da mercadoria, em razão da
ação de vândalos onde as mercadorias foram entregues
e posteriormente transferidas para Fundão, e conforme
ITC 2036/2016, tal justiﬁcativa não pode ser aceita coSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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mo comprovação de que os mesmos foram efetivamente
empregados em benfeitorias no imóvel locado, devendo
ser mantidos os critérios adotados pela Equipe Técnica
no RAD 8/2014, em que as notas válidas comprovariam o
pagamento de R$ 36.582,37 em reparos necessários no
exercício de 2003, equivalentes a 26.812,06 VRTE.
Conforme ITC 2036/2016, resta claro que no período abrangido pelos contratos trazidos aos autos, a locatária comprovou o pagamento de R$ 50.868,92, sendo R$ 14.286,55 em contas vencidas e R$ 36.582,37 em
benfeitorias necessárias, quando devia R$ 82.000,00
pelos 41 meses de aluguel (período de 01/08/2001 a
31/12/2004), comprovando a renúncia das receitas de
aluguel pela Prefeitura Municipal de Fundão no montante de R$ 31.131,08, equivalentes a 22.922,7875 VRTE,
conforme tabela abaixo:
Tabela
Com relação ao período de 01/01/2005 e 30/06/2009, o
último contrato trazido aos autos, assinado pelo Prefeito
Gilmar de Souza Borges, trazia o seguinte:
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO
3.1 – O prazo de locação será de 30 (trinta) meses, iniciando-se em 01/07/2002 e terminando em 31/12/2004,
data que a LOCATÁRIA deverá restituir o imóvel à Administração Municipal.
Embora exista nos autos elementos que demonstrem
que a Colúmbia Metal Mecânica Ltda. permaneceu no
imóvel até a data de sua venda, em 01/07/2009, veriﬁca-se que conforme o último contrato de locação, acima citado, foi ﬁxado o término de sua vigência em
31/12/2004, não havendo no presente processo qualquer documento que permita presumir que o contrato

sofreu prorrogações posteriores, o que impede a apuração dos termos em que se deu a ocupação do imóvel no
período de 01/01/2005 a 30/06/2009.
A ITC 2036/2016 opina pela manutenção da irregularidade no período abrangido pelos contratos de locação
acostados aos autos (01/08/2001 a 31/12/2004), tendo
e vista que não há no feito elementos probatórios suﬁcientes à elucidação dos fatos e à apuração de responsabilidades após 31/12/2004.
Quanto a análise das reponsabilidades, o Senhor Gilmar
de Souza Borges, Prefeito Municipal de Fundão no período de 2001 a 2004, aceitou o encargo de depositário
do imóvel em questão, na qualidade de representante
legal da Prefeitura Municipal de Fundão, conforme Auto de Arresto e Depósito (ﬂs 268). O jurista Carlos Henrique Bezerra Leite (2006, p. 851) aponta características
e o principal objetivo do depósito dentro do processo:
O objetivo do depósito reside na manutenção e na conservação dos bens penhorados, de modo que propicie a
plena realização da ﬁnalidade do processo de execução.
O depositário pode ser público ou particular. Em ambos
os casos será sempre um auxiliar da justiça, exercendo,
pois, função de caráter público.
Como se pode observar, a ﬁgura do depositário é de suma importância para a conﬁguração da execução, da
mesma forma que este tem obrigação legal de após aceita a respectiva função, guardar e conservar o bem ou
bens penhorados, empregando zelo e cuidado, restando
claro que a proposta de locação do imóvel se alinhava ao
objetivo de manutenção e conservação do bem.
Além de depositário, o Senhor Gilmar de Souza Borges
foi também o signatário dos contratos de locação ﬁrmawww.tce.es.gov.br

dos entre a Prefeitura Municipal de Fundão e a empresa Colúmbia Metal Mecânica Ltda., em agosto de 2001
e julho de 2002, na qual cláusula sexta, idêntica em ambos, previa:
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO
6.1 – Fica o locador investido no direito de ﬁscalizar a
qualquer dia e horário o ﬁel cumprimento das condições
aqui pactuadas e assumidas pela locatária, sendo que
na hipótese de vir a ser constatada infração de qualquer
cláusula do contrato, será o faltoso notiﬁcado para corrigi-la no prazo que lhe fora assinado, sob pena de rescisão unilateral e imediata da locação.
Conforme ITC 2036/2016, o Senhor Gilmar de Souza Borges deveria ﬁscalizar o ﬁel cumprimento das cláusulas
contratuais pela locatária, devendo notiﬁcá-la no caso
de infração sob pena de rescisão unilateral e imediata da
locação. Caberia a ele avaliar e desconsiderar as notas
ﬁscais inválidas apresentadas pela locatária, cobrando a
integralidade do montante devido, motivo pelo qual restou conﬁgurada sua responsabilidade pela renúncia de
receitas de aluguel, devendo ser condenado ao ressarcimento de 22.922.,7875 VRTE.
Quanto a empresa Colúmbia Metal Mecânica Ltda., locatária do imóvel, conforme dispõe o artigo 23, I da Lei
do Inquilinato:
Art. 23. O locatário é obrigado a:
I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não
tiver sido indicado no contrato
Tendo vista que deixou de efetuar o pagamento equivaSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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lente a 22.922,7875 VRTE, deve responder solidariamente ao Senhor Gilmar de Souza Borges pelo dano causado ao erário.
No que tange aos senhores João Guerino Balestrassi
(Presidente do Bandes), José Sathler Neto (Diretor de
Administração e Finanças), José Antonio Bof Buﬀon (Diretor de Crédito e Fomento), Rafael Andreão (Coordenador do Núcleo de Recuperação de Crédito), Rosiana Nunes (Gerente Financeira), Eliel Gomes Leal (Técnico Bancário/ Advogado) e Pedro Sgaria (Indicado pelo Bandes
como Fiel Depositário), alegaram que houve equívoco da
equipe de auditoria, pois até a expedição da Carta de Adjudicação em novembro de 2008, o bem era de propriedade da ADCART e fora locado por seu ﬁel depositário
o Município de Fundão, com autorização judicial. Acrescentaram que o BANDES somente anuiu com a locação
do imóvel para garantir a manutenção do bem que se
encontrava em estado de abandono e evitar sua depredação.
Alegam que a administração do BANDES não dispensou
aluguéis, pois tais não lhe eram devidos, mas sim à proprietária ADCART, sendo que os valores deveriam ser depositados em juízo pelo ﬁel depositário e poderiam ser
utilizados para abatimento da dívida da empresa, a critério do juiz do feito, não podendo, os administradores
do BANDES serem responsabilizados pela falta de pagamento de aluguéis.

do indicado como tal, motivo pelo qual não constava no
processo qualquer documento nesse sentido, não lhe cabendo responsabilidade alguma por aluguéis devidos à
ADCART.

relativos ao período de 01/01/2005 e 30/06/2009, ante a ausência de elementos nestes autos que permitam
veriﬁcar os termos em que se deu a ocupação do imóvel
pela empresa Colúmbia no período.

Conforme observado na ITC 2036/2016, a mera nomeação de Pedro Sgaria como depositário não implica em
responsabilidade pela cobrança de aluguéis, visto que
tal obrigação só poderia ser gerada por meio de um contrato de locação ou instrumento similar, inexistente nos
autos.

O Parecer do Ministério Público 1993/2016 acompanhou
o entendimento da área técnica, devendo ser mantida
a presente irregularidade no período de 01/08/2001 a
31/12/2004, condenando o Senhor Gilmar de Souza Borges, em solidariedade com a empresa Colúmbia Metal
Mecânica Ltda., ao ressarcimento de 22.922,7875 VRTE,
e afastada a responsabilidade dos demais defendentes.
Quanto ao período de 01/01/2005 e 30/06/2009, deve
ser apurada, em autos apartados, os valores/pagamentos, tendo em vista a ausência de elementos que permitem veriﬁcar os termos que se deu a ocupação do imóvel
pela empresa Colúmbia neste período.

Entendeu a área técnica que devem ser acolhidas as razões de justiﬁcativas apresentadas, afastando a responsabilidade desses agentes.
Quanto a senhora Maria Dulce Rudio Soares, revel, de
acordo com a área técnica, não há nos autos elementos
probatórios suﬁcientes à elucidação dos fatos e à apuração de responsabilidades após 31/12/2004, não se podendo presumir a culpa da Prefeita Municipal de Fundão
no período de 2005 a 2008, simplesmente por ser representante legal do Município e, por consequência, depositária ﬁel do bem, tendo em vista que tal encargo, por
si só, não instituiu a obrigação de cobrança de aluguéis à
empresa nele instalada.

Argumentam que, ainda assim, adotou as providências
cabíveis, peticionando em juízo o depósito dos valores e
até mesmo a destituição do então depositário em diversas ocasiões.

Posto isto, opinou a área técnica pela manutenção da
presente irregularidade no período de 01/08/2001 a
31/12/2004, condenando o Senhor Gilmar de Souza Borges (Prefeito de Fundão de 2001 a 2004), em solidariedade com a empresa Colúmbia Metal Mecânica LTDA. (locatária), ao ressarcimento de 22.922,7875 VRTE, e afastando-se a responsabilidade dos demais defendentes.

Com relação a Pedro Sgaria, aﬁrma que jamais veio a ﬁrmar o compromisso de depositário, embora tenha si-

Sugeriu ainda a ITC 2036/2016 que seja determinada
apuração, em autos apartados, dos valores/pagamentos
www.tce.es.gov.br

Quanto a notiﬁcação do Senhor Guilherme Henrique
Pereira, este recebeu a notiﬁcação para ciência das recomendações constantes do voto do Conselheiro Relator a (ﬂs. 1046/1049) quando já não era mais Diretor
Presidente do Bandes, conforme esclarecimentos de
ﬂs.1545/1547, devendo ser RECOMENDADO ao atual
gestor do BANDES que sejam reforçadas as ações de cobrança para que seja sanado o débito ainda existente
da Adcart Produtos Adesivos S.A. no Bandes, uma vez
que o processo de cobrança encontra-se arquivado desde 2011, sob a alegação de ausência de bens penhoráveis (Anexo 38) e que sejam revistas as políticas de análise de risco para a concessão de empréstimo do Bandes, uma vez que o total inadimplido pelos devedores é
de R$ 2.876.406.722,38, equivalente a 1.140.978.469,81
VRTEs.
DISPOSITIVO
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas neste voto, em:
1- ACOLHER a preliminar de prescrição e declarar a extinção da punibilidade, sem prejuízo da possibilidade de
condenação ao ressarcimento e da adoção de medidas
corretivas, nos termos do item II.1 do voto.
2- REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva, nos
termos do item II.2 deste voto.
3- Com fulcro no art. 95, II da Lei Complementar nº
621/2012, que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA PARCIAL da presente denúncia tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
Item 6.1 do Relatório de Auditoria de Denúncia
8/2014-Pagamento indevido de honorários
Base legal: princípios constitucionais da Moralidade, Legalidade, Impessoalidade e Publicidade, insculpidos no
caput do Art. 37 da CF/88; caput do Artigo 11 das Normas de Cadastramento de Advogados; Parágrafo 3.º da
Cláusula 12 do Contrato Particular de Prestação de Serviços de Advocacia.
Responsáveis: Waldenor Cezário Mariot (Diretor-Presidente)
José Sathler Neto (Diretor de Administração e Finanças)
José Antonio Bof Buﬀon (Diretor de Crédito e Fomento)
Itamar Pinheiro da Silva (Gerente Jurídico)
Beltrão Filho Advogados Associados (Empresa Contrata-

da).
Ressarcimento: 22.282,0348 VRTE
Item 6.2 do Relatório de Auditoria de Denúncia 8/2014Renúncia de receita de aluguel
Base legal: princípios constitucionais da Legalidade, da
Moralidade, da Eﬁciência, da Impessoalidade e da Economicidade; artigos 3.º, 10 e 11 da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992; artigos 153, 154 e 155 da Lei 6.404/76 (Lei
das S.A.s).
Responsáveis: Gilmar de Souza Borges (Prefeito de Fundão de 2001 a 2004)
Colúmbia Tecnologia em Petróleo Ltda. (Locatária do
Imóvel)
Ressarcimento: 22.922,7875 VRTE
4- ACOLHER AS ALEGAÇÕES DE DEFESA para o Item 5.2
do Relatório de Auditoria de Denúncia 8/2014 (Venda de
imóvel por valor inferior ao avaliado), com afastamento
da responsabilidade quanto as seguintes pessoas: João
Guerino Balestrassi, José Sathler Neto, José Antonio Bof
Buﬀon, Rafael Andreão, Rosiana Nunes e Eliel Gomes
Leal.
5- ACOLHER AS ALEGAÇÕES DE DEFESA para o Item 6.2
do Relatório de Auditoria de Denúncia 8/2014 (Renúncia de receita de aluguel), com afastamento da irregularidade de quanto as seguintes pessoas: João Guerino
Balestrassi, José Sathler Neto, José Antônio Bof Buﬀon,
Rafael Andreão, Rosiana Nunes, Eliel Gomes Leal e Pedro Sgaria.
6- REJEITAR AS ALEGAÇÕES DE DEFESA para o item 6.1 do
Relatório de Auditoria de Denúncia 8/2014 (Pagamento
indevido de honorários), mantendo-se as irregularidawww.tce.es.gov.br

des quanto as seguinte pessoas: José Sathler Neto, José
Antônio Bof Buﬀon, Waldenor Cezário Mariot, Itamar Pinheiro da Silva e o escritório Beltrão Filho Advogados Associados.
7- REJEITAR AS ALEGAÇÕES DE DEFESA para o Item 6.2
do Relatório de Auditoria de Denúncia 8/2014 (Renúncia de receita de aluguel), mantendo-se a irregularidade
quanto as seguintes pessoas: Gilmar de Souza Borges e
Colúmbia Tecnologia em Petróleo Ltda..
8- JULGAR REGULARES AS CONTAS de João Guerino Balestrassi, Rafael Andreão, Rosiana Nunes, Pedro Sgaria e
Eliel Gomes Leal, com fulcro no Art. 84, I da LC 621/2012,
dando-lhes quitação.
9- JULGAR IRREGULARES as contas de José Sathler Neto, José Antônio Bof Buﬀon, Waldenor Cezário Mariot,
Itamar Pinheiro da Silva e o escritório Beltrão Filho Advogados Associados pela prática de ato que causou dano injustiﬁcado ao erário, disposto no item 6.1 do Relatório de Auditoria de Denúncia 8/2014, condenando-os,
solidariamente, ao ressarcimento do valor equivalente a
22.282,0348 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III,
alínea “e” da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 87; II
e V da LC 621/2012.
10- JULGAR IRREGULARES as contas de Gilmar de Souza
Borges (Prefeito de Fundão de 2001 a 2004), pela prática
de ato que causou dano injustiﬁcado ao erário disposto
no item 6.2 do Relatório de Auditoria de Denúncia, condenando-o, solidariamente com a Colúmbia Tecnologia
em Petróleo Ltda., ao ressarcimento ao erário do valor
equivalente a 22.922,7875 VRTE, com amparo no artigo
84 , inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012
c/c art. 87, II e V da LC 621/2012.
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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11- AFASTAR a responsabilidade e EXTINGUIR o processo
com resolução de mérito em relação a Sra. Maria Dulce
Rudio Soares (Prefeita de Fundão de 2005 a 2008), revel,
na forma do artigo 142, §3º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, nos termos do item 6.2 do Relatório de
Auditoria de Denúncia.
12- RECOMENDAR ao atual gestor do Bandes:
Que sejam reforçadas as ações de cobrança para que seja sanado o débito ainda existente da Adcart Produtos
Adesivos S.A. no Bandes, uma vez que o processo de cobrança encontra-se arquivado desde 2011, sob a alegação de ausência de bens penhoráveis (Anexo 38).
Que sejam revistas as políticas de análise de risco para a
concessão de empréstimo do Bandes, uma vez que o total
inadimplido pelos devedores é de R$ 2.876.406.722,38,
equivalente a 1.140.978.469,81 VRTEs.
13- DETERMINAR a apuração, em autos apartados, ante os motivos expostos no item 6.2 do Relatório de Auditoria de Denúncia, dos valores/pagamentos relativos ao
período de 01/01/2005 e 30/06/2009.
14- Dar CIÊNCIA aos signatários da denúncia do teor da
decisão proferida.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
VOTO VISTA DO CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I – RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Denúncia posteriormente
convertida em Tomada de Contas Especial em desfavor
do Bandes – Banco do Desenvolvimento do Espírito Santo S/A e Município de Fundão, noticiando possíveis ile-

galidades decorrentes à concessão de crédito à empresa
Adcart Produtos Adesivos S/A, bem como aluguel e venda de terreno dado como garantia para obtenção de ﬁnanciamentos, sob a responsabilidade dos Senhores Srs.
Waldenor Cezário Mariot (Diretor Presidente 02/04/07 a
13/04/09), José Antonio Bof Buﬀon (Diretor de Crédito e
Fomento), José Sathler Neto (Diretor de Administração e
Finanças), João Guerino Balestrassi (Diretor Presidente
14/4/09 a 31/3/10), Marcos Vianna (gerente de RH e serviços adminsitrativos), Itamar Pinheiro da Silva (Gerente
Jurídico), José Frernando de Freitas (Técnico Bancário),
Pedro Sgaria (Técnico Bancário), Rosina Nunes (Gerente
Financeira), Rafael Andreão (Coordenador de NRC), Eliel
Gomes Leal (Técnico bancário), Beltrão Filho Adv. Associados – Empresa Contratada, Colúmbia Tecnolgia em
Petróleo Ltda (Locatária de Imóvel), Gilmar de Souza Borges (Prefeito de Fundão – 2001/2004) e Maria Dulce Rudio Soares (Prefeita de Fundão 2005/2008).
Na 26ª Sessão Ordinária do Plenário desta Corte de Contas, ocorrida no dia 07/08/2018, solicitei vista dos autos
após a apresentação do respeitável voto proferido pelo
Conselheiro em Substituição João Luiz Cotta Lovatti.
Na ocasião, o ilustre Conselheiro endossou as proposições da área técnica e do Ministério Público de Contas,
pelo reconhecimento da prescrição, acolhendo parcialmente as justiﬁcativas apresentadas julgando irregulares as contas dos senhores Waldenor Cezário Mariot, José Antônio Bof Buﬀon, José Sathler Neto, .Itamar Pinheiro da Silva, escritório Beltrão Filho Advogados Associados, Gilmar de Souza Borges, com imputação de ressarcimento.
Julgou ainda pela regularidade das contas dos senhores
João Guerino Balestrassi, Rafael Andreão, Rosiana Nuwww.tce.es.gov.br

nes, Pedro Sgaria e Eliel Gomes Leal e afastou a responsabilidade da Sra. Maria Dulce Rudio Soares. Por ﬁm, fez
recomendações e determinação de apuração em autos
apartados.
Visando analisar com maior profundidade os autos, pedi
vistas com que ora me manifesto.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Antes de adentrar ao mérito, impende ainda sinalizar que esta Corte de Contas nos autos do Processo TC
2630/2009, por maioria, o Plenário acompanhando o
voto condutor do Relator Conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo que baseado na Constituição Federal,
Lei 7.492/1986 – crime contra o Sistema Financeiro Nacional, na Lei Complementar nº 105/2001 – dispõe sobre os sigilos das operações de instituições ﬁnanceiras,
entendeu que este Tribunal de Contas não possui competência para analisar as operações ﬁnanceiras das instituições ﬁnanceiras estaduais, competindo ao Banco Central fazê-lo.
Esse mesmo entendimento foi esposado nos autos do TC
4985/2013, onde este Plenário por unanimidade acompanhando o voto do Relator entendeu falecer competência ﬁscalizatória desta Casa de Contas decorrente de
operações ﬁnanceiras, gerando a Decisão TC 6000/2015
– Plenário.
Lado outro, considerando que as irregularidades apontadas, ao meu sentir não são passíveis de responsabilização, passo a manifestar, neste caso concreto, em razão
do princípio da efetividade.
II.1 - Venda de imóvel por valor inferior ao avaliado
(Item 5.2 da ITI 1001/2014):
Base legal: princípios constitucionais da Legalidade, da
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Impessoalidade e da Moralidade, exarados no caput
do Art. 37 da CF/88; Artigo 10 da Lei 8.429/92; artigos
53, 154, 155 e 158 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de
1976 (Lei das S.A.s); Artigo 54 do Manual de Processos
Administrativos, de 28 de dezembro de 1999 (alterado
em 30/12/2010). Responsáveis: João Guerino Balestrassi (Presidente); José Sathler Neto (Diretor de Administração e Finanças); José Antonio Bof Buﬀon (Diretor de
Crédito e Fomento); Rosiana Nunes (Gerente Financeira); Rafael Andreão (Coordenador do Núcleo de Recuperação de Crédito); Eliel Gomes Leal (Técnico Bancário –
Advogado).
Noticia os autos que a empresa Adcart Produtos Adesivos S.A, fez 12 empréstimos com o BANDES, concedidos
no período de 1994 e 1995, envolvendo recursos de linha de ﬁnanciamento distintas tendo como objetivo a
implantação no Município de Serra, uma unidade industrial, destinada à produção de papeis adesivo para impressão, além de compra de equipamentos e modernização.
A Adcart não adimpliu com suas obrigações gerando
uma dívida de R$ 6.999.570,40 com o Bandes em julho
de 1999, sendo promovida ação de execução.
De início, o escritório de advocacia contratado – Beltrão
Filho Advogados Associados, que atuaram de dezembro
de 1998 a março de 2008, substabelecendo os poderes
ao escritório Ricardo Vello Advogados Associados, que
deu prosseguimento à ação judicial culminando com a
venda de um terreno dado em garantia pela Adcart, situado no Município de Fundão, com benfeitorias.
Durante a condução do processo judicial, o terreno foi
alugado por 8 anos pelo Bandes, por intermédio do Município de Fundão para a empresa Columbia Tecnologia

em Petróleo e Serviços.

com a penúltima avaliação feita no exercício de 2005.

Posteriormente o terreno foi vendido pelo valor de R$
200.000,00 onde o Bandes levou em consideração que
haviam várias penhoras ﬁscais e trabalhistas; a desocupação do imóvel alugado desde 2001 demandaria tempo
e despesas diﬁcultando a venda; o processo judicial continuaria em trâmite mesmo após a venda do terreno servindo este apenas para minimizar a dívida; custos com
honorários advocatícios; possível indenização de benfeitorias.

Não há notícias nos autos de que a região onde está situado o imóvel tenha sofrido valorização ou até mesmo
desvalorização no período de 2007 a 2009, o que, embora não tenha sido efetuada avaliação no momento da
aprovação da venda, deve ser levado em consideração
quando da imputação de responsabilização dos agentes
participantes do ato de autorização da venda.

Inicialmente a equipe técnica veriﬁcando o valor da adjudicação do imóvel e o valor das dívidas ﬁscais, acarretaria numa diferença de R$ 410.205,37. Posteriormente, após justiﬁcativas concluiu que não poderia ser imputado ressarcimento em razão de que teria que ser levado em consideração o valor de mercado na ocasião e
não da adjudicação, como também a ausência de laudo
de avaliação contemporâneo à venda do imóvel inviabiliza a apuração do possível prejuízo, com o que concordou o relator.
Lado outro, o relator manteve a irregularidade pois, concordando com a unidade técnica, entendeu que o acatamento da proposta de venda do terreno somente poderia ter sido aceito mediante laudo de avaliação retratando o valor de mercado na época da venda.
Pois bem, analisando os documentos constantes dos autos, observo que a última avaliação do imóvel ocorreu no
exercício de 2007 enquanto que a venda se efetivou no
exercício de 2009.
Visualizo, também que, conforme tabela constante à
ﬂ. 1594 elaborada pela unidade técnica deste Tribunal,
ocorreu desvalorização do terreno em -6% comparando
www.tce.es.gov.br

Observo que os argumentos colacionados aos autos para que a Diretoria do Bandes autorizasse a venda direta à empresa que já estava utilizando o imóvel/terreno
por 8 anos, respeitou o princípio da proporcionalidade
e razoabilidade adstrito ao ordenador de despesas, onde observo que o valor do terreno já estava comprometido em aproximadamente 90% de dívidas ﬁscais e trabalhistas, ressalvando, ainda, que não ocorrendo a venda, acarretaria ainda mais em despesas para regularização do terreno.
Nesse contexto, penso que no caso concreto, outra avaliação do bem no momento da autorização da venda, ante a ausência de notícias de valorização do terreno acarretaria mais despesas ao Bandes que teria que desembolsar pagamento com honorário de perícia.
Assim, me permito a divergir do entendimento do Relator para afastar a irregularidade.
II.2 - Pagamento indevido de honorários (Item 6.1 da ITI
1001/2014):
Base legal: princípios constitucionais da Moralidade, Legalidade, Impessoalidade e Publicidade, insculpidos no
caput do Art. 37 da CF/88; caput do Artigo 11 das Normas de Cadastramento de Advogados; Parágrafo 3.º da
Cláusula 12 do Contrato Particular de Prestação de SerSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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viços de Advocacia.Responsáveis: Waldenor Cezário Mariot (Diretor-Presidente); José Sathler Neto (Diretor de
Administração e Finanças); José Antonio Bof Buﬀon (Diretor de Crédito e Fomento); Itamar Pinheiro da Silva
(Gerente Jurídico) Beltrão Filho Advogados Associados
(Empresa Contratada)

to previa que, em caso de rescisão, seriam devidos os
honorários pelos serviços que tiverem sido prestados e,
que, independente de previsão, o Bandes tinha ciência
do dever de pagar honorários, esclarecem que somente em caso de infração contratual os honorários não seriam devidos.

O Relator acolhendo a manifestação técnica e ministerial, imputou responsabilização aos Diretores do Bandes,
ao Gerente Jurídico e o escritório de advocacia contrato
em decorrência de rescisão contratual prevendo o pagamento de honorários de R$ 100.000,00 por entender
afronta aos princípios constitucionais e normas internas
do Banco.

O Relator acolhendo a fundamentação da equipe de auditoria, entendeu que a previsão na rescisão contratual
de pagamento de honorários sem a devida recuperação
de crédito na ocasião conﬁgurou o pagamento antecipado e indevido de despesa.

Depreende dos autos que o Bandes ﬁrmou contrato de
prestação de serviços com a sociedade Beltrão Filho Advogados Associados no exercício de 1996 rescindindo o
contrato em 2008, restando acordado que o Bandes pagaria pelos serviços até então executados, com ou sem
recuperação de crédito até 12/12/2008 o valor de R$
100.000,00, em parcelas correspondentes a 50% do valor dos honorários devidos aos novos patronos da causa
que estavam sob a responsabilidade da empresa Beltrão
Filho e caso não houvesse recuperação de crédito até dezembro/2008 o Bandes adiantaria o valor da indenização
e posteriormente descontaria dos escritórios de advocacia que assumiriam as causas já iniciadas.
Também restou fundamentada a rescisão que, embora
houvesse cláusula constando que em caso de rescisão
nada seria devido, o Diretor de Administração e Finanças
alertou para o fato de que, possível demanda judicial, o
Bandes provavelmente seria compelido a indenizar o Escritório contratado.
Em justiﬁcativa os responsáveis alegaram que o contra-

Pois bem, analisando o Contrato Particular de Prestação
de Serviços de Advocacia ﬁrmado entre o Bandes e o escritório de advocacia Beltrão Filho – Advogados Associados, constante às ﬂs. 866/871, observo que o Contratado prestou serviços diversiﬁcados na área de atuação do
Direito, sendo devido honorários de acordo com o tipo
de serviço prestado.
A rescisão contratual abrange, nesse sentido, TODOS os
serviços contratados e, não só os serviços de recuperação de crédito ora combatido pelo Relator. Explico.
É certo que para cada serviço prestado seja judicial, extrajudicial de crédito ou não, atuando no âmbito civil ou
criminal ou, até mesmo, elaboração de instrumentos legais par cada tipo de demanda, conforme estabelecido
no objeto do contrato visto às ﬂs. 866/867, enseja pagamento de honorários.
Partindo desta premissa, de fato, quando da rescisão
contratual são devidos honorários, inclusive sucumbenciais proporcionais aos serviços até então prestados. Lado outro, o parágrafo terceiro do referido contrato estabelece que na hipótese de rescisão nos casos de infração
www.tce.es.gov.br

contratual e/ou proﬁssional, incluindo a inércia na condução dos processos, nada seria devido ao contratado.
Compulsando os autos, visualizo às ﬂs. 879/880, informações emitidas pela Gerência Jurídica do Bandes, informando que diante da necessidade de adequação as
orientações desta Corte de Contas em relação à terceirização de escritórios de advocacia, bem como, aprimoramento de tecnologias visando a melhoria nos procedimentos de concessão de crédito, haveria necessidade de
redução do número de escritórios contratados.
Assim, entenderam que àqueles escritórios de advocacia que não estariam apresentando resultados palpáveis
efetuariam a rescisão.
Importante sinalizar que, não constam quaisquer documentos que indiquem que o escritório Beltrão Filho –
Advogados Associados tenham incidido na hipótese do
parágrafo terceiro do contrato ora em análise.
Feitas estas observações, os honorários a título de rescisão são devidos, em consonância com o artigo 11 das
Normas de Credenciamento de Advogados que previu
que os proﬁssionais fossem remunerados com base no
proveito econômico efetivamente obtido.
Nesse sentido, entendo que o valor da rescisão encontra
respaldo legal, motivo pelo qual divirjo do eminente Relator. Não obstante, observo, também, no caso concreto
que, o Bandes ao assumir o compromisso de efetuar o
pagamento faltante até a rescisão contratual, descontou
o valor das futuras recuperações de créditos nos processos, não havendo aumento de custos.
Em defesa os Responsáveis trouxeram os processos judiciais que tiveram êxito em juízo, visando comprovar que
o pagamento relativo ao escritório Beltrão Filho Adv. AsSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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sociados não teve ônus para o Bandes.
A unidade técnica analisando os documentos acostados,
entendeu que parte do valor restou demonstrado, contudo em relação à recuperação de crédito Execução Praiamar Empreendimentos Turísticos S/A, entendeu que não
se podia aferir se a recuperação de crédito era proveniente das adjudicações evidenciadas às ﬂs.1383/1396.
Observo à ﬂ. 1355, que o escritório de advocacia Tristão
Sthel Adv. Associados, ﬁcou responsável pelos processos judiciais de números: 2420017332; 24930139795;
2410128941; 24910128925 e 24960190320.
Comparando com a Carta de Adjudicação, veriﬁco que:
Fl.1383 – Processo nº 24910128925 – recuperação de R$
1.867.868,46;
Fl.1393 – Processo nº 24910128941 – recuperação de R$
2.450.000,00.
Feitas estas constatações, restou demonstrado nos autos que a recuperação de crédito é proveniente das adjudicações decorrentes das ações judiciais patrocinadas
pelo escritório Sthel Tristão Associados.
Diante do ponderado, divergindo do entendimento do
Relator, afasto a presente irregularidade.
II.3 -Renúncia de receita de aluguel (Item 6.2 da ITI
1001/2014)
Base legal: princípios constitucionais da Legalidade, da
Moralidade, da Eﬁciência, da Impessoalidade e da Economicidade; artigos 3.º, 10 e 11 da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992; artigos 153, 154 e 155 da Lei 6.404/76 (Lei
das S.A.s). Responsáveis: Gilmar de Souza Borges (Prefeito de Fundão de 2001 a 2004); Maria Dulce Rudio Soares (Prefeita de Fundão de 2005 a 2008); Pedro Sgaria

(Representante do Bandes como Fiel Depositário); João
Guerino Balestrassi (Presidente do Bandes de 14/4/2009
a 31/3/2010); José Sathler Neto (Diretor de Administração e Finanças); José Antonio Bof Buﬀon (Diretor de Crédito e Fomento); Rafael Andreão (Coordenador do Núcleo de Recuperação de Crédito); Rosiana Nunes (Gerente Financeira); Eliel Gomes Leal (Técnico Bancário); Colúmbia Tecnologia em Petróleo Ltda. (Locatária do Imóvel).
Consta dos autos que o Bandes e o Município de Fundão
– ﬁel depositário do imóvel dado em garantia pela Adcart Produtos Adesivos S.A, solicitaram autorização judicial para alugar o imóvel à empresa Columbia Tecnologia em Petróleo Ltda, vez que o bem encontrava-se hipotecado.
O aluguel seria no valor de R$ 2.000,00 mensal, depositado em juízo pelo prazo inicial de 6 meses sendo feitos
reparos necessários para condições de uso.
A Unidade técnica analisando os documentos relativos
ao aluguel veriﬁcou que não havia nenhuma comprovação dos mesmos, ressaltando que a autorização para a
locação ocorreu em 01 de agosto de 2001 e o imóvel foi
vendido à própria Columbia em 01 de julho de 2009.
Informa a equipe de auditoria que o advogado do Bandes durante o período de 2002 a 2007, por diversas vezes o Bandes requereu ao Juízo de Direito que ordenasse ao Município de Fundão efetuar os depósitos dos alugueres vencidos.
O Município de Fundão informou ao Juízo de Direito que
a empresa locatária negociou dívida com a Escelsa, bem
como apresentou notas ﬁscais relativos a obras de recuperação das instalações do galpão, que em análise a eswww.tce.es.gov.br

tas notas ﬁscais foram encontradas irregularidades.
Por ﬁm, após análise dos documentos e justiﬁcativas
apresentadas pelo responsável, concluiu a equipe técnica, sendo acompanhada pelo Relator, que, sendo o Sr.
Gilmar de Souza Borges depositário ﬁel na qualidade de
representante legal do Município de Fundão conforme
Auto de Arresto e Depósito de ﬂ.268, como também signatário dos contratos de locação ﬁrmado com a empresa Colúmbia Metal Mecânica Ltda., competia ao mesmo
a ﬁscalização do ﬁel cumprimento das cláusulas contratuais pela locatária, devendo notiﬁca-la no caso de infração, ﬁnalizando que houve renúncia de receita no valor
22.922,78 VRTE.
Entendeu o Relator que a empresa Columbia Metal Mecânica Ltda., locatária do Imóvel, deveria responder solidariamente pelo dano causado ao erário.
Quanto à responsabilidade dos demais responsáveis o
Relator afastou, com que ora me alinho a esta manifestação.
Pois bem, ao compulsar os autos, observo que foi imputada responsabilização ao Sr. Gilmar de Souza Borges,
tão somente por ser o mesmo chefe do executivo em razão de representar o Município como depositário ﬁel nos
autos 024.990.122.939, em relação a ausência de pagamento de alugueres devido pela empresa locatária.
Impende sinalizar que, consoante informações dos presentes autos, o Município de Fundão foi nomeado como
depositário ﬁel do imóvel dado em garantia ao Bandes
por estar o mesmo localizado naquela região.
Visualizo que durante o trâmite judicial, restou deferido
o aluguel do imóvel, sendo que o referido valor deveria
ser depositado em juízo, para posteriormente ser abatiSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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do no valor da execução proposta pelo Bandes, o que me
permite a concluir que o credor do aluguel seria o Bandes e não o Município de Fundão.
Não obstante esta observação, convém ressaltar que o
depositário ﬁel do imóvel é o Município de Fundão sendo representado na ocasião pelo chefe do executivo, isto
é, não se poderia, a princípio imputar responsabilização
ao Prefeito sem que se demonstre conduta pessoal capaz de causar dano ao erário. Ressalto, ainda, que a Procuradoria do Município detém a competência para atuar
no processo judicial, não podendo ser exigida conduta
diversa do chefe do executivo para demandar em juízo –
até porque lhe falece capacidade postulatória.
Partindo desta premissa, registrou os presentes autos
que os alugueres devidos estão sendo objeto de apreciação do judiciário, onde em consulta ao sitio eletrônico do
Tribunal de Justiça ainda está em trâmite a ação de execução, de responsabilidade do Bandes.
Visualizo que foram acostados diversos documentos, onde a empresa locatária procura comprovar que houve
pagamento dos valores a título de aluguel a serem compensados com pagamento de dívidas com a Escelsa e
obras de manutenção, tudo devendo ser objeto de apreciação do judiciário.
Feita estas considerações, não vejo como manter a irregularidade pois não forma trazidos aos autos conduta direta do representante do Município de Fundão para a
possível caracterização do dano, como também, e o débito da empresa locatária está sendo objeto de apreciação pelo Poder Judiciário nos autos da Ação de Execução
movida pelo Bandes.
Por ﬁm, quanto às recomendações sugeridas pela unida-

de técnica, não as acolho em razão de que o Bandes adotou medidas judiciais cabíveis para recuperação dos valores, como também, por entender que ocorreu a prescrição intercorrente da ação de execução proposta em
conformidade com a súmula 150 do STF.
Quanto à determinação sugerida, consoante fundamento do presente voto, a execução constante dos autos
024.990.122.939, encontram-se em trâmite perante ao
Poder Judiciário.
Por ﬁm, convém rememorar a Vossas Excelências que o
processo em comento se originou de processo de ﬁscalização/denúncia, posteriormente convertido em Tomada
de Contas em razão de possível ressarcimento, consoante estabelece o Artigo 115 da LC 621/12, o que acabou
por modiﬁcar sua natureza.
No caso presente, como por mim esposado, a situação
analisada não comporta aplicação de multa e imputação
de débito. Assim sendo, temos que, caso o processo tivesse seguido em sua natureza originária, qual seja, a de
ﬁscalização, não haveria consequência jurídica para os
responsáveis.
Nessa linha de intelecção, como está explícito no Art.
155 da LC 621/12 que o pressuposto para a conversão
dos autos em Tomada de Contas é a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário, entendo implícito que, após análise, identiﬁcando que não há efetivamente danoao erário, o Tribunal poderá ordenar a modiﬁcação da natureza
do processo de TCE para a natureza original.
Neste Prisma, entendo que no caso em comento deve
haver a “desconversão”, ou o retorno dos autos à sua
natureza inicial (Fiscalização/denúncia), eis que, no âmwww.tce.es.gov.br

bito deste foram afastados a multa e o débito, não sendo o caso, portanto, de julgamento das contas dos Responsáveis.
III - CONCLUSÃO:
Ante o exposto, com vênias ao eminente Relator divergindo parcialmente do entendimento exarado VOTO no
sentido de que este Plenário aprove a seguinte proposta
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, pela modiﬁcação da natureza dos presentes autos para Fiscalização/Denúncia, para o ﬁm de:
ACOLHER as razões de justiﬁcativa dos senhores Waldenor Cezário Mariot; João Guerino Balestrassi; José Sathler Neto; José Antônio Bof Buﬀon; Itamar Pinheiro da
Silva; José Fernando de Freitas; Guilherme Henrique Pereira; Rosiana Nunes; Pedro Sgaria; Rafael Andreão; Gilmar de Souza Borges; Eliel Gomes Leal, Marcos Vianna;
Matia Dulce Rudio Soares; Beltrão Filho e Advogados Associados; Columbia Tecnologia em Petróleo e Serviços
Ltda.
JULGAR improcedente na forma do art. 95, I, da Lei Complementar nº 621/2012.
DEIXAR de acolher as recomendações e determinações
pelas razões constantes do presente voto;
REMETER os presentes autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas, nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
5- DAR ciência aos interessados;
ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
1. ACÓRDÃO TC-1074/2018 – 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, pela modiﬁcação da natureza dos presentes autos para Fiscalização/Denúncia, para o ﬁm de:
1.1. ACOLHER as razões de justiﬁcativa dos senhores
Waldenor Cezário Mariot; João Guerino Balestrassi; José
Sathler Neto; José Antônio Bof Buﬀon; Itamar Pinheiro
da Silva; José Fernando de Freitas; Guilherme Henrique
Pereira; Rosiana Nunes; Pedro Sgaria; Rafael Andreão;
Gilmar de Souza Borges; Eliel Gomes Leal, Marcos Vianna; Matia Dulce Rudio Soares; Beltrão Filho e Advogados Associados; Columbia Tecnologia em Petróleo e Serviços Ltda.

à senhora Maria Dulce Rudio, por julgar irregulares com
ressarcimento para José Sathler Neto, José Antônio Bof
Buﬀon, Waldenor Cezario Mariot, Itamar Pinheiro da Silva, Beltrão Adv. e Gilmar, condenando também Columbia Tecnologia em Petróleo Ltda ao ressarcimento com
esse último e julgar regulares com quitação para os demais. Absteve-se de votar, nos termos do artigo 86, § 4º,
do Regimento Interno deste Tribunal, o Conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo.
3. Data da Sessão: 21/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 30/10/2018
LUCILERNE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-1075/2018 – PLENÁRIO

4. Especiﬁcação do quórum:

Processos: 01324/2016-9, 04460/2012-1

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

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

1.2. JULGAR improcedente na forma do art. 95, I, da Lei
Complementar nº 621/2012.

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

Interessado: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

1.3. DEIXAR de acolher as recomendações e determinações pelas razões constantes do presente voto;

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator nos termos do artigo 86, § 2º, do
Regimento Interno deste Tribunal
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO CONSELHEIRO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Procuradores: HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
(CPF: 837.976.887-68), WILSON MARCIO DEPES (OAB:
1838-ES)

1.4. REMETER os presentes autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, nos termos do art.
62, parágrafo único da LC 621/2012;
1.5. DAR ciência aos interessados;
1.6. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Por maioria. Nos termos do voto-vista do conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. Vencido o então relator,
conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti, que votou
por decretar a prescrição, rejeitar preliminar, pela procedência parcial, pela extinção do processo em relação

www.tce.es.gov.br

UG: PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Recorrente: JARDECI DE OLIVEIRA TERRA

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 1420/2015 – NÃO CONHECER – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
Tratam os autos de expediente autuado como “Recurso
de Reconsideração” interposto pelo Senhor Jardeci de
Oliveira Terra, por meio de advogado, em face do Acórdão TC 1420/2015, prolatado nos autos do Processo TCSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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4460/2012, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC4460/2012, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e nove de setembro de dois mil
e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
Julgar irregulares as contas do Senhor Jardeci de Oliveira Terra, Prefeito Municipal de Presidente Kennedy no
exercício de 2012, pelo cometimento de irregularidades
que causou dano injustiﬁcado ao erário, condenando-o
ao ressarcimento aos cofres públicos municipais dos valores despendidos indevidamente totalizando 17.817,53
VRTE, por afrontar o § 1º do artigo 37 da Constituição Federal, o § 1º do artigo 32 da Constituição do Estado do
Espírito Santo e o princípio da impessoalidade;
Aplicar multa pecuniária individual ao Responsável, Senhor Jardeci de Oliveira Terra, no valor de 500 VRTE, com
base nos arts. 94 a 97 da Lei Complementar 32/1993 e
art. 166 da Resolução nº 182/2002, vigente À época dos
fatos;
Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a
partir da publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da
multa aplicada, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Analisada as condições de admissibilidade do recurso,
veriﬁca-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual.
No que tange ao cabimento, observa-se que a decisão

recorrida foi prolatada em sede de processo de ﬁscalização, sendo, portanto, impugnável pela via recursal do
Pedido de Reexame, conforme o disposto no art. 408,
caput, do RITCEES, com isso, torna-se equivocada a interposição de Recurso de Reconsideração, havendo assim, em caso de conhecimento do presente Recurso, a
necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade
recursal plasmada no art. 399, caput, tendo em vista que
ambos os recursos possuem o mesmo prazo de interposição, qual seja de 30 (trinta) dias.
Quanto á tempestividade, veriﬁca-se que de acordo com
o Despacho 4416/2016 (ﬂ. 31) da Secretaria Geral das
Sessões – SGS, a notiﬁcação do Acórdão TC- 1420/2015 –
Plenário, proferido nos autos do Processo 4460/2012, foi
disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Egrégio
Tribunal no dia 01/02/2016, considerando-se publicada
no dia 02/02/2016. O presente Recurso de Reconsideração foi interposto no dia 17/02/2016, com isso, tem-se o
mesmo como tempestivo.
No que compete à regularidade formal, requisito extrínseco de admissibilidade, o Recorrente em sua peça
recursal, não expôs adequadamente as suas razões recursais, ou seja, não indicou os pretensos erros in judicando ou in procedendo contidos na decisão recorrido
e que ensejariam a reforma ou anulação do acórdão.
Ademais, o Recorrente não impugnou especiﬁcamente
os fundamentos do Acórdão TC 1420/2015 e limitou-se
a reproduzir, quase que na totalidade, a peça contestatória por ele apresentada às ﬂs. 81/105 do Processo TC
4460/2012, sendo possível veriﬁcar-se que as alegações
trazidas pelo Recorrente neste recurso são idênticas as
contidas na fase de defesa, tendo o mesmo apenas trocado o termo “Representado” por “Recorrente”.
www.tce.es.gov.br

Acerca da necessidade de impugnação dos fundamentos
da decisão recorrida expondo o seu pretenso desacerto,
leciona o Professor Flávio Cheim Jorge:
[...]
Além disso, também exige-se que as partes indiquem os
fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova
decisão. No que tange ao pedido de nova decisão, insta
ressaltar que é medida de extrema importância e que
compromete, inclusive, a admissibilidade do recurso.
É que o mérito do recurso, isto é, o seu objeto, corresponde à anulação ou à reforma da decisão recorrida, inexistindo pedido de reforma ou anulação da decisão, não
há que se falar na existência de mérito recursal, razão
pela qual o mesmo não pode ser admitido; pela falta de
regularidade formal.
Quanto aos fundamentos de fato e de direito que devem
ser demonstrados pelo recorrente, parece evidente que
o recorrente deve indicar exatamente quais são os errores in judicando e/ou errores in procedendo que maculam a decisão. E mais, deverá, ainda, demonstrar porque a decisão está errada, e, consequentemente, a necessidade de sua reforma ou anulação.
[...]
A ausência de fundamentação do recurso conduz a sua
não admissão, pela falta desse requisito essencial ao
exame de seu mérito. A inexistência desse requisito, ao
contrário do que se poderia pensar, não acarreta a nulidade do recurso, mas, simplesmente, impede que seja
julgado no mérito.
Somente após devidamente preenchidos os requisitos
da fundamentação e do pedido de nova decisão é que
o órgão julgador poderá adentrar no mérito do recurso.
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Por tais motivos, a jurisprudência tem sido muito rigorosa quanto à necessidade de fundamentação dos recursos. Se o recorrente simplesmente faz a demonstração de sua insatisfação com a sentença (elemento volitivo) mas não alinha as razões para tal conclusão (elemento descritivo), os tribunais de um modo geral não
conhecem do recurso. O extinto 1º TACIvSP, no que tange ao recurso de apelação, já chegou inclusive a editar
súmula no sentido de que a ausência das razões de reforma da sentença enseja o não conhecimento da apelação. (grifos nossos).
Percebe-se que a necessidade de o recurso atender à
regularidade formal está intimamente ligada ao princípio da dialeticidade de sorte que a violação deste, nas
palavras do Professor Flávio Cheim Jorge “[...] fará com
que o recurso não seja admitido por falta de regularidade formal”.
A parte ﬁnal do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), genericamente, traz o princípio da dialeticidade recursal, conforme transcrito abaixo:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especiﬁcamente os fundamentos da decisão recorrida;

os fundamentos da decisão recorrida”. A primeira hipótese (recurso inadmissível) abrange as demais, pois, em
se tratando de recurso prejudicado, faltará interesse recursal, e, não tendo havido impugnação especíﬁca aos
fundamentos da decisão que possam manter sua conclusão, faltará, também, regularidade formal (a respeito dos requisitos dos recursos, cf, comentário do art. 994
do CPC/2015).
O instituto da dialeticidade recursal consiste no desdobramento do pressuposto da regularidade formal, impondo-se ao recorrente a necessidade de impugnar, de
modo especíﬁco, os fundamentos da decisão recorrida.
Não é cabível que o recorrente se limite a pedir que seja
emitida nova decisão ao órgão julgador sem que indique
os motivos especíﬁcos da impugnação da decisão recorrida. Conforme ensina o Professor Nelson Nery Jr, em razão da dialeticidade:
[...] exige-se que todo recurso seja formulado por meio
de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua
inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de
direito pelos quais requer o novo julgamento da questão
nele cogitada.

Em relação ao princípio da dialeticidade, ou seja, sobre a
necessidade do recorrente impugnar especiﬁcamente os
fundamentos da decisão a qual ele deseja recorrer, ensina o Professor José Miguel Garcia Medina que:

No caso em tela, o Recorrente não apontou de forma especíﬁca quais seriam os erros in judicando ou in procedendo que ensejariam a reforma ou anulação do Acórdão TC-1420/2015 – Plenário, se limita o mesmo em reproduzir, literalmente, a argumentação já trazida por ele
anteriormente em sede de contestação, constante no
Processo TC 4460/2012.

[...] o relator conhecerá do recurso, de acordo com inciso II do art. 932 do CPC/2015, quando “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especiﬁcamente

A necessidade de que a decisão recorrida, que deseja
a sua reforma ou anulação, seja impugnada especiﬁcamente encontra-se paciﬁcada neste Egrégio Tribunal de
www.tce.es.gov.br

Contas, conforme o julgado ora colacionado publicado
no Informativo nº 53 do TCEES:
A ausência de impugnação especíﬁca dos fundamentos
da decisão recorrida é causa de não conhecimento recursal.
O presente feito cuida de Pedido de Reexame em face de
Acórdão que não conheceu de Denúncia formulado pelo recorrente. Analisando as razões recursais, o relator
veriﬁcou que o recorrente limitou-se a reiterar as argumentações expendidas na denúncia, não tecendo impugnação especíﬁca quanto à conclusão da decisão. Registrou que “o recorrente não se desincumbiu do ônus
da impugnação especíﬁca, que em sede recursal é trazida no princípio da dialeticidade”. Destacou ainda que
“no novo Código de Processo Civil o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação especíﬁca À
decisão vem positivado no art. 932”, incumbindo ao relator o não conhecimento do recurso, sendo aplicável
subsidiariamente a este caso concreto. No mesmo sentido, mencionou também o art. 162 do RITCEES, que prevê o não conhecimento da peça recursal no caso de ausência de impugnação especíﬁca, inclusive por decisão
preliminar do Relator, ad referendum da respectiva Câmara ou Plenário, caso em que o recurso sequer necessita ser encaminhado ao Ministério Público para manifestação, conforme artigo 404, I, do RITCEES. Diante do
exposto, veriﬁcou não ser o caso de notiﬁcação de qualquer responsável para apresentação de contrarrazões,
diante do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade. O Plenário, à unanimidade, acompanhou o relator. Acórdão TC- 1261/2016 – Plenário, TC 7122/2016,
relator Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, publicado em 20/03/2016 (Informativo nº 53 do TCEES).
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Diante do explanado, observa-se quanto ao presente expediente recursal: i) que deveria ter sido autuado como
“Pedido de Reexame”, de acordo com o disposto no art.
408, caput, do RITCEES (Res. TC 261/2013), tendo em vista que foi proposto em face de decisão prolatada em sede de processo de ﬁscalização; II) o não cumprimento de
regularidade formal (pressuposto processual extrínseco)
devido o não apontamento especíﬁco e fundamentado,
pelo Recorrente, das razões pelas quais o acórdão recorrido deveria ser reformado ou anulado, tendo se limitado a reproduzir, literalmente, o conteúdo da contestação constante às ﬂs. 81/105 do Processo TC 4460/2012.
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 considerações ou até mesmo fundamentações
doutrinárias e jurisprudências para formação de juízo.
A área técnica através do Núcleo de Controle Externo de
Recursos e Consultas – NRC se manifestou por meio da
Instrução Técnica de Recurso 0170/2018 (ﬂs. 35/41), opinando pelo Não Conhecimento do presente Recurso de
Reconsideração.

aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 NÃO CONHECER do expediente recursal de ﬂs. 01/28,
interposto pelo Senhor Jardeci de Oliveira Terra, como
Recurso de Reconsideração, com fundamento nos arts.
162, I, da LC nº 621/2012 e 397, V do RITCEES, ante o não
cumprimento de requisito extrínseco de admissibilidade
recursal atinente à regularidade formal consubstanciado
na ausência de apontamento especíﬁco e fundamentado, pelo Recorrente, das razões pelas quais entende ser
o Acórdão TC- 1420/2015 – Plenário passível de reforma
ou anulação, mantendo-se integralmente os termos do
Acórdão recorrido.
1.2 Dar CIÊNCIA ao Recorrente do teor da decisão tomada por este Tribunal.

Nader Borges.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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-1076/2018 – PLENÁRIO

1.3 Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

Processo: 04335/2016-2

Em igual sentido manifestou-se o Exmo. Senhor Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes Oliveira, através do Parecer Ministerial 2510/2018
constante às ﬂs. 45/46 dos autos.

2. Unânime.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

3. Data da Sessão: 21/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Exercício: 2015

Nesse passo, corroboro o entendimento da área técnica
e do douto Ministério Público de Contas no sentido de
não conhecer do recurso ora interposto.

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

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado

4. Especiﬁcação do quórum:

www.tce.es.gov.br

UG: SEMAD - Secretaria Municipal de Administração de
Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA,
DAVI DINIZ DE CARVALHO, RAQUEL FERREIRA DRUM-

Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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MOND DE AGUIAR, SILVANIO JOSE DE SOUZA MAGNO
FILHO, MARCIO ANTONIO COUTINHO, DORIS COELHO
MOREIRA DA FRAGA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAÇÃO - QUITAÇÃO – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Secretaria Municipal de Administração de Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2015, sob a responsabilidade de Raquel Ferreira Drummond de Aguiar, Márcio Antônio Coutinho, Dóris Coelho Moreira da Fraga,
Henrique Valentim Martins da Silva, Davi Diniz de Carvalho e Silvanio José de Souza Magno Filho.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico 310/2017 evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação dos responsáveis, para apresentação de justiﬁcativas
quanto aos seguintes achados:
Tabela
Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 649/2017, propiciaram a citação dos responsáveis para apresentação de
justiﬁcativas, determinada monocraticamente (Decisão
Monocrática 859/2017).
Regularmente convocados (termos de citação 902/2017903/2017- 904/2017- 905/2017- 906/2017- 907/2017),
os responsáveis exercitaram o seu direito de defesa,
apresentando justiﬁcativas e documentos comprobató-

rios.

Após, vieram-me os autos para análise.

Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 1417/2018,
opinou no sentido de que as contas do exercício de 2015
da Secretaria Municipal de Administração de Vitória sejam julgadas Regulares com Ressalvas com relação a Raquel Ferreira Drummond de Aguiar, Márcio Antônio Coutinho, Dóris Coelho Moreira da Fraga, Henrique Valentim
Martins da Silva, Davi Diniz de Carvalho e Silvanio José
de Souza Magno Filho, com fulcro no artigo 84, II da Lei
Complementar nº 621/2012.

FUNDAMENTAÇÃO:

Ainda, sugere determinar ao atual gestor da Secretaria
Municipal de Administração de Vitória, ou a quem venha
a sucedê-lo, que adote providências para que na prestação de contas do exercício de 2017, sejam apresentados
os lançamentos contábeis na conta de bens imóveis para que possa reﬂetir os mesmos valores apresentados no
inventário do exercício de 2015, considerando, também,
o compromisso assumido pela defesa de fazer as correções quando da apresentação da prestação de contas do
exercício de 2017 e que adote as medidas administrativas visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a que se refere o artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012 c/c artigo 135, §4º do RITCEES e art.
5º da Res. TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos
estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se em
consonância com a área técnica, opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da presente prestação de conta anual.
www.tce.es.gov.br

Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Administração de Vitória, ora em discussão, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade de
Raquel Ferreira Drummond de Aguiar, Márcio Antônio
Coutinho, Dóris Coelho Moreira da Fraga, Henrique Valentim Martins da Silva, Davi Diniz de Carvalho e Silvanio
José de Souza Magno Filho, preliminarmente, indícios de
irregularidades foram detectados no Relatório Técnico
310/2017 resultando na citação dos responsáveis com
relação aos seguintes itens:
- Silvanio José de Souza Magno Filho
Item 3.1.1- Divergência entre o valor do Resultado Patrimonial apurado na DVP e o valor do Resultado do Exercício apurado no Balanço Patrimonial. Base Legal: Anexo
I da IN 34/2015 do TCEES e Lei Federal 4.320/1964, Artigo 85 c/c Artigo 89.
Item 3.2.1.1- Não comprovação do valor registrado de
saldo ﬁnanceiro através do extrato bancário.
Base normativa: arts. 89 e 103 da Lei 4.320/64; Anexo I
da IN 34/2015.
Item 3.2.2.2- Inventário físico não evidencia a totalidade
dos bens patrimoniais móveis. Base Legal: Anexo I da IN
34/2015 do TCEES e Lei 4.320/64, arts. 94 e 96.
- Raquel Ferreira Drummond de Aguiar, Márcio Antônio
Coutinho, Dóris Coelho Moreira da Fraga, Henrique Valentim Martins da Silva, Davi Diniz de Carvalho, Silvanio
José de Souza Magno Filho
Item 3.2.2.1- Divergências entre os valores apurados nos
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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inventários anuais dos bens patrimoniais (móveis e imóveis) e os saldos registrados no balanço patrimonial.
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.
Item 3.2.2.3- Realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial), relativos a perdas involuntárias de bens móveis, sem documentação de suporte.
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.
Item 3.3.1- Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do controle interno
sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual.
Base Legal: Art. 2º c/c arts. 5º e 8º da Resolução TCEES
nº 227/2011.
Com relação ao Item 3.1.1, segundo o Relatório Técnico, o Resultado Patrimonial apurado na DVP deveria ser
igual ao Resultado do Exercício no PL, e a Demonstração
das Variações Patrimoniais (arquivo DEMVAP) explicitou
um Resultado Patrimonial relativo ao exercício atual, no
valor de R$ 375.071.703,24 negativos, e o Balanço Patrimonial (arquivo BALPAT), exibiu um saldo igual a R$
364.542.994,18 negativos para o mesmo período. E com
relação aos saldos devedores (ativo + VPD) e Credores
(Passivo + VPA) também deveriam ser iguais, conforme
Item 10 do Apêndice 01, porém, foi observado a mesma
diferença no valor de R$10.528709,06 (-375.071.703,24
- (-364.542.994,18).
Foi alegado pela defesa que a divergência no valor de R$
10.528.709,06 decorreu de informação de valores incorretos nos grupos de contas DVP.D041, DVP.H062 e DVO.
H062, reﬂetindo nas contas totalizadoras que estão diretamente relacionadas ao resultado patrimonial do arquivo XML.
Foi enviado novo relatório de demonstração das va-

riações patrimoniais-DVP, apresentando registro de
R$11.731.928,07 para conta “ganhos com incorporação de ativos”, demonstrando assim, que o valor de
R$1.203.218,19, apresentado na DVP quando da prestação de contas do e exercício de 2015 não retratava a realidade dos fatos.
A defesa apresentou ainda, após correções, o balanço
patrimonial- arquivo Balpat e Demonstrativo de Resultado- arquivo DEMVAP, onde o resultado patrimonial nos
dois relatórios está da mesma forma representada com
o valor negativo de R$ 364.542.994,18, restando claro
que a divergência entre balanço patrimonial e relatório
DVP, conforme apresentado no relatório de demonstração das variações patrimoniais, arquivo DEMCPA/2015,
estava no erro de registro ocorrido na conta contábil “ganhos com incorporação de ativos”, entendendo a área
técnica que tal irregularidade está sanada.
Quanto ao Item 3.2.1.1, conforme Relatório Técnico não
tinha sido possível a veriﬁcação da totalidade dos saldos
contábeis exibidos em 31/12/2015, em decorrência da
ausência de documentação comprobatória dos respectivos saldos bancários.
A defesa declarou que as contas com saldo zero foram
enviadas por questão de transparência, e que os bancos
não emitem mais extrato de tais contas, sendo ainda, solicitado pelos responsáveis, junto ao Banestes e Banco
do Brasil e Caixa Econômica, os extratos das contas que
estavam com saldo zero e que foram objeto de questionamento.
O Banestes, em resposta às solicitações constante dos
ofícios nº 23/2017 –SEMFA/SUB-CONT, apresentou nota
explicativa aﬁrmando que não havia saldo para emissão
de extrato bancário para as referidas contas bancárias.
www.tce.es.gov.br

Já a Caixa Econômica e o Banco do Brasil apresentaram
extratos bancários demonstrando não ter havido movimento no período solicitado.
Posto isto, e sabendo que a contabilidade registrou saldo zero para tais contas e que os bancos, emitiram nota explicativa e extratos bancários conﬁrmando ausência de saldo ﬁnanceiro para as referidas contas bancárias, entendeu a ITC 1417/2018 que tal irregularidade está sanada.
Quanto ao Item 3.2.2.1, o Relatório Técnico constatou
divergências entre os inventários de bens patrimoniais
(móveis e imóveis) e os montantes evidenciados nos demonstrativos contábeis.
Foi alegado pela defesa que com relação a divergência
ocorrida entre inventário de bens móveis e registros contábeis, devido ao tamanho do arquivo não foi enviada
a totalidade dos bens móveis tendo em vista a limitação de tamanho de cada arquivo estabelecido pela IN
34/2015.
Apresentaram ainda vários arquivos complementares
com um total de 21.731 páginas (inventário de bens móveis completos) onde se observa que o saldo do inventário de bens móveis é igual àquele registrado na contabilidade, ou seja, R$ 24.605.089,20.
Com relação à diferença ocorrida entre o inventário de
bens imóveis e registros contábeis, a defesa apresentou
justiﬁcativas que, segundo a área técnica, encerram a divergência, no entanto, não demonstraram os lançamentos contábeis realizados para regularização sob alegação
que seriam realizados no exercício de 2017 e incluído em
nota explicativa daquele exercício.
Conforme constatado pela área técnica, a PCA do exerSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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cício de 2017 ainda não está disponível no sistema ETCEES, não sendo possível saber se os lançamentos contábeis foram apresentados, entendendo a ITC 1417/2018
que a defesa proporcionou a regularização parcial, sendo sanada a divergência física e contábil apresentada
na conta de bens móveis, entretanto, os documentos
e justiﬁcativas apresentados não foram suﬁcientes para sanar as divergências físicas e contábeis da conta de
bens imóveis, sugerindo a manutenção da irregularidade, uma vez que a defesa não trouxe aos autos os lançamentos contábeis para corrigir a divergência entre o
inventário de bens imóveis e contabilidade no valor de
R$7.445.423,93.
Com relação ao ITEM 3.2.2.2, segundo RT 310/2017:
O arrolamento de todos os componentes ativos e passivos do patrimônio com indicação de valor é uma das formas de controle e preservação dos bens públicos passíveis de registros contábeis.
O inventário físico é o instrumento de controle para a veriﬁcação dos saldos de estoques nos almoxarifados e depósitos, e dos bens patrimoniais em uso no órgão ou entidade.
No entanto, no tocante aos bens patrimoniais móveis foi
trazida a seguinte Nota Explicativa:
Ao tentarmos enviar a PCA de algumas Unidades Gestoras do Município de Vitória, recebemos a mensagem
de ERRO nº 404, informando que a página está fora do
ar. Por esse motivo, enviamos um arquivo reduzido para atender às exigências e ao prazo estabelecidos pelo
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, uma vez
que os arquivos com tamanho superior a 50MB não são
recepcionados pelo sistema Cidadesweb.

Foi realizada a tentativa de envio do arquivo INVMOV no
formato “.pdf”, que, no caso da UG Secretaria Municipal
de Fazenda, possui 21.731 páginas, com tamanho de cerca de 79MB. Devido ao tamanho signiﬁcativo do arquivo,
também não foi possível sua conversão para o formato
“PDF/A”. Dessa forma, o total dos arquivos da PCA/2015,
ainda que compactados, ultrapassa o tamanho máximo
permitido pela Instrução Normativa 34/2015 que é limitada em 50 MB.

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

Estamos à disposição para fornecimento de dados não
enviados no arquivo citado acima da PCA Anual desta
Unidade Gestora, haja vista que até apresente data não
foi viabilizada uma forma de enviar arquivos com tamanho superior ao limite estipulado.

No procedimento de implantação dos registros contábeis do ativo imobilizado, devem ser destacadas em
notas explicativas a política contábil de depreciação e
exaustão, de reavaliação e de ajuste ao valor recuperável. Ademais, quando da existência de políticas contábeis distintas para os bens legado do imobilizado, estas
deverão ser evidenciadas em notas explicativas.

Sob esse argumento, foram encaminhados os arquivos INVMOV, nos formatos PDF e XLS, contento somente uma fração dos bens pertencentes à Secretaria,
que somados, totalizam os respectivos valores de R$
427.659,80 e 12.948.129,10.
Em que pese a publicação da Portaria STN nº 548 e da
Instrução Normativa TC n. 036, de 23 de fevereiro de
2016, cabe destacar que as mesmas tratam da adoção
de novos procedimentos contábeis relativos à classiﬁcação, bem como à mensuração do patrimônio público, visando a consolidação das contas públicas nacionais sob
uma mesma base conceitual.
Dessa forma, nos termos do art. 94 da Lei n. 4.320/64, a
contabilidade deverá manter registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos
elementos necessários para a perfeita caracterização de
cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.
www.tce.es.gov.br

3.3.2 Resumo das ações necessárias para a implantação
Os procedimentos relacionados ao ativo imobilizado
guardam relação com a integração entre os sistemas de
gestão patrimonial e o sistema contábil. Na impossibilidade desta integração, é necessário que o registro contábil possua suporte documental.

É importante destacar que os procedimentos de registro contábil não devem ser confundidos com a responsabilização pelo controle patrimonial. Faz-se necessária
a segregação de funções dos responsáveis pelo registro
contábil da informação e do controle e gestão patrimonial. A conciliação patrimonial, entre o sistema de patrimônio e o sistema contábil, deve ser realizada periodicamente (recomenda-se, pelo menos, uma vez ao mês).
(grifo nosso)
Como se vê, tanto Portaria STN n°. 548/2015, quando a
Instrução Normativa TC n. 036/2016, concedem prazo
para que os entes públicos procedam ao reconhecimento, à mensuração e à evidenciação, e outras medidas, de
bens móveis e imóveis que jamais tenham sido registrados no patrimônio do Ente/Órgão.
Não amparam, portanto, a situação daqueles bens móSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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veis, já devidamente reconhecidos e registrados na contabilidade, no total de R$ 5.744.963,87. A situação destes deverá estar devidamente demonstrada e evidenciada.
Sendo o inventário o instrumento de controle que tem
por ﬁnalidade conﬁrmar a existência física da totalidade
dos bens imóveis em uso na secretaria, propõe-se a citação do Sr. Silvanio José de Souza Magno Filho, gestor responsável pelo envio do relatório inconsistente, para demonstrar, em arquivos assinados com certiﬁcação digital, conforme Anexo I, título M - DAS ASSINATURAS, da
Instrução Normativa TC Nº 34/2015, a listagem analítica
completa da carga patrimonial da Secretaria Municipal
de Administração de Vitória em 31/12/2015.
O responsável alegou em sua defesa que não enviou o
inventário completo porque o sistema não permitia arquivo de tamanho superior a 50MB, e que o tamanho
do arquivo do inventário de bens móveis tinha ﬁcado em
79MB, ou seja, superior ao permitido, alegando ainda
que o TCE alterou a IN 34, em 31/03/2016, último dia de
prazo para entrega da PCA.
De acordo com o Relatório Técnico, a prestação de contas em análise trouxe notas explicativas onde o gestor
relatou a impossibilidade de enviar o inventário de bens
móveis em sua totalidade devido ao tamanho do arquivo
e que nas tentativas de enviá-lo, o sistema CidadES não
permitiu. Através das notas explicativas constantes dos
documentos enviados na PCA, o gestor já havia denunciado os motivos de o inventário ter sido enviado parcialmente, considerando que a IN 34 fez alterações quanto
ao tamanho dos arquivos a serem recepcionados pelo
sistema cidades no dia 31/03/2016, último dia do prazo.
A defesa enviou o inventário de bens móveis com seu

conteúdo completo por meio de “arquivos complementares” constante no sistema ETCEES, sendo que o inventário apresentado pela defesa está da mesma forma apresentado na contabilidade, entendendo a ITC
1417/2018 por sanada a irregularidade.
No que tange ao Item 3.2.2.3 do RTC, foram identiﬁcadas, nas contas contábeis 3.6.3.1.1.01.02.000 (perdas involuntárias de bens de informática) e 3.6.3.1.1.01.99.000
(perdas involuntárias de demais bens móveis), baixas
de bens patrimoniais móveis nos respectivos totais de
R$ 168.449,75 e R$191.567,58, sem, contudo, possuir
a PCA elementos suﬁcientes para identiﬁcação de quais
bens tiveram seus saldos baixados ou das circunstâncias
que resultaram em suas perdas.
Segundo a defesa apresentada, a aquisição de CPU e
Monitores foram registrados na contabilidade conjuntamente, como um único bem. Após, o setor de Patrimônio e de informática identiﬁcaram o equívoco, e os
bens que haviam sido registrados conjuntamente, foram
baixados e registrados separadamente com novos registros. A baixa dos bens no valor de R$ 168.449,75, ocorreu conforme processo administrativo 6368256/2015,
termo de baixa 43/2015, constante do sistema ETCEES.
A baixa de bens móveis no valor de R$ 191.567,58 se refere a bens adquiridos por meio do Convênio 007/2005,
Processo Administrativo 7656204/2010, em que são partes o Município de Vitória/SEMUS e Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Vitória, e após encerramento da
vigência com a devida comprovação do interesse público
na oferta de serviço médico hospitalar, foi promovida a
Doação com a respectiva baixa dos saldos dos controles
da Gerência de Administração Patrimonial da Secretaria Municipal de Administração, sendo os bens baixados
www.tce.es.gov.br

por meio do Termo de Baixa de Bens Móveis nº.01/2015
apresentados pela defesa, conforme consulta ao sistema
ETCEES. Entendeu a área técnica que tal irregularidade
está sanada.
Por ﬁm, quanto ao Item 3.3.1 do RT 310/2017, relatou a
área técnica:
O Relatório de Controle Interno (RELUCI) traz em seu
conteúdo as seguintes informações:
Importante ressaltar que a implementação da desconcentração administrativa, no exercício de 2015, impactou substancialmente os resultados dos exames.
Enumeramos dentre os fatos o quantitativo de relatórios
emitidos por esta Controladoria, no qual eram 02 (dois),
um relativo ao Chefe do Executivo e outro relativo aos
Ordenadores de Despesa apresentado de maneira uniﬁcada, que, com a implementação da desconcentração, e,
em atendimento a IN 34 TCE/ES, passaram a ser produzidos 34 (trinta e quatro) documentos.
Outro fator importante foi a impossibilidade de ampliação do quadro de pessoal da CGM, tendo em vista que
o processo nº 5070960/2014, relativo ao concurso para contratação de pessoal para quadro próprio da CGM
encontra-se paralisado. O Município atingiu o limite de
alerta deﬁnido pela Lei de Responsabilidade Fiscal no segundo quadrimestre do exercício, sendo inclusive notiﬁcado por este Egrégio Tribunal.
Neste contexto de relevantes modiﬁcações administrativas, adequação imediata à relatórios padronizados por
esse Tribunal, especialmente à IN TCEES 34/2015, restrições de despesas com pessoal que impossibilitou novas contratações de proﬁssionais especializados e o prazo legal estabelecido no artigo 18 do Decreto MuniciSegunda-feira, 5 de novembro de 2018

98

ATOS DO PLENÁRIO

pal 16.506/2015, restringimos o detalhamento de nossa análise.

prestado contas ao TCEES da forma determinada na Lei
Municipal nº 5983/2003 de forma concentrada.

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

Vale ressaltar que durante TODO o exercício de 2015, foi
necessária a adequação de normas de procedimentos,
alteração de ﬂuxos e rotinas de serviços, patrimônio e
almoxarifado, inclusive ﬁsicamente, de todas as UGs do
Município de Vitória.

Assim, observa-se que o Controle Interno não emitiu
opinião sobre os demonstrativos contábeis que integram
a prestação de contas de 2015 da Secretaria Municipal
de Administração de Vitória.
Portanto, sugere-se CITAR o gestor, para apresentar justiﬁcativas pela ausência de tomada de medidas necessárias e suﬁcientes que viabilizassem a realização de procedimentos de controle e a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual na sua
totalidade.
As alegações de defesa apresentadas foram as seguintes:
Até o exercício de 2014, o Município de Vitória cumpria
as determinações da Lei Municipal n° 5983/2003, Lei de
Desconcentração Administrativa, de forma UNIFICADA,
representada pela única Unidade Gestora do Poder Executivo considerada como UG -PREFEITURA, conforme §
1º do art. 8° da referida Lei.
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo -TCEES,
através da Instrução Normativa, a de no 28/2013, determinou de forma diferente da Lei Municipal em vigor uma
nova forma de Prestação de Contas.
O prazo para a prestação de contas com a nova forma
exigida na Instrução Normativa foi a partir do exercício
de 2015, portanto, o exercício de 2014 foi executado e

Destarte, foi necessário no exercício de 2015, efetuar as
transferências de saldos patrimoniais, apresentados no
Balanço Patrimonial de 2014, na UG 201 - Prefeitura Municipal de Vitória, para as UG’s DESCONCENTRADAS, incluindo os Fundos Municipais, no total de 34 (Trinta e
quatro). Foram ainda transferidos os valores individuais
de restos a pagar detalhadamente por UG, naturalmente, através de variações patrimoniais.
A título de informação, foi necessário, inclusive, fazer
adequação do então Sistema CIDADES WEB, por parte do
TCEES, pois não estava adequado para receber as prestações de forma desconcentrada, uma vez que a UG consolidadora, no caso em tela, a UG - Prefeitura, não poderia ter rnovimentação, por ser, a partir de 2015, somente
UG CONSOLIDADORA.

te a Equipe do CidadES, uma vez que diversas UGs do
Município de Vitória, como exemplo Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Secretaria de Administração, não estavam conseguindo enviar os arquivos de almoxarifado e patrimônio devido ao enorme tamanho,
somente de um arquivo de inventário. É sabido que caso
não passe uma única UG, não se consegue encaminhar a
UG CONSOLIDADA, prejudicando a prestação de contas
do Município. Veja que só fomos atendidos no último dia
para prestação de contas.
No primeiro exercício da Desconcentração Administrativa, com todas as modiﬁcações necessárias ao atendimento pleno para que se conseguisse prestar contas e,
como as alterações e adequações por parte do TCEES/
CidadES, pelos mesmos motivos, não foi possível encaminhar as prestações de contas à Controladoria Geral do
Município com prazo adequado para a elaboração do parecer do Controle Interno Conclusivo, fruto da Citação n°
00903/2017-4, do item 3.3.1, até por ser humanamente impossível.
Da análise das justiﬁcativas entendeu a área técnica pela
manutenção da irregularidade:

Sabe-se que alterações em estruturas e dados com relação a sistemas informatizados, ainda que com mínima
modiﬁcação, devem ser analisados e adequados nos sistemas para geração dos arquivos de forma correta, para
que não sejam gerados impedimentos. Sabe-se, ainda,
que requer um certo tempo para adequação.

Da análise da justiﬁcativa

Utilizando como exemplo, para não citar todos os casos
acima descritos, o item 16 -aumento do tamanho para
150 MB, limitando a 30 MB por arquivo individual, foi
também fruto de reclamação e solicitação de nossa par-

O gestor informa que a desconcentração aumentou
substancialmente a quantidade de documentos a serem
elaborados e apresentados na prestação de contas e que
isso impactou nos trabalhos de prestação de contas ten-

www.tce.es.gov.br

O gestor alega que até o exercício do ano de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito e que a partir do ano de 2015, ocorreu a efetivamente a implantação da desconcentração administrativa nos
municípios, ampliando o número de unidades gestoras.

Segunda-feira, 5 de novembro de 2018

99

ATOS DO PLENÁRIO

do em vista que passou de 01(um) para 34(trinta e quatro) UGs.
É passível de entendimento que um município do porte
de Vitória, quando da desconcentração, viesse a ter muito trabalho para produzir as documentações individualizadas por UG, no entanto, a implantação do controle interno foi determinada em 2011, conforme Resolução TC
227/2011.
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.
Constata-se que o ponto central do indicio de irregularidade consistiu em citar o responsável para justiﬁcar o
envio do Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno com ausência de análise de alguns pontos importantes da prestação de contas.
Entretanto, mesmo que o gestor da secretaria envie e
concorde com o Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno não pode ser responsabilizado pela forma
da análise, elaboração e conclusão do referido relatório,
mas sim do resultado apurado pelo Parecer, sendo essa
de exclusiva responsabilidade dos servidores signatários
(da Controladoria Geral do Município).
Em função disso, com base na legislação vigente desta
Corte de Contas, afasto a irregularidade

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Julgar REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Administração de Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de
2015, sob a responsabilidade de Raquel Ferreira Drummond de Aguiar, Marcio Antônio Coutinho, Dóris Coelho
Moreira da Fraga, Henrique Valentim Martins da Silva,
Davi Diniz de Carvalho e Silvanio José de Souza Magno Filho, nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar
nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO aos responsáveis nos termos do art. 86 do dispositivo legal retro mencionado, tendo em vista o reconhecimento das impropriedades descritas abaixo:
Item 3.2.2.1 do Relatório Técnico 310/2017- Divergências entre os valores apurados nos inventários anuais dos
bens patrimoniais (móveis e imóveis) e os saldos registrados no balanço patrimonial.
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.
1.2 DETERMINAR ao atual gestor da Secretaria Municipal de Administração de Vitória, ou a quem venha a sucedê-lo, que:

1. ACÓRDÃO

Adote providências para que na prestação de contas do
exercício de 2017, sejam apresentados os lançamentos
contábeis na conta de bens imóveis para que possa reﬂetir os mesmos valores apresentados no inventário do
exercício de 2015, considerando, também, o compromisso assumido pela defesa de fazer as correções quando
da apresentação da prestação de contas do exercício de
2017.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os

1.3 DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em

III. CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator

www.tce.es.gov.br

julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo do Carmo Coelho (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel
Nader Borges.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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
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ACÓRDÃO TC-1077/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04923/2016-6
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: ENCARGOS GERAIS - SE - Administração Geral a Cargo da Sefaz
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015
– REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual da
Administração Geral a Cargo da SEFAZ, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2015, sob a responsabilidade da senhora Ana Paula Vitali Janes Vescovi.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo
de Contas, que expediu Relatório Técnico 451/2017 (ﬂs
20/36) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação da responsável, para apresentação
de justiﬁcativas quanto aos seguintes achados:
Descrição do achado
Subitem 3.3.1. - Ausência de parecer conclusivo.
Fundamentação legal: Art. 3º; art. 4º, § único, c/c o art. 5º
da Resolução TC 227/2011 e art. 82 da Lei Complementar
621/2012.

Subitem 3.7.1. - Não comprovação do saldo da dívida ativa tributária e não tributária.
Fundamentação legal: Art. 39 da Lei 4.320/64; Lei Complementar 101/2000.

Os indícios de irregularidade apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 1023/2017 (ﬂs. 3738), propiciaram a citação da responsável para apresentação de justiﬁcativas, determinada monocraticamente
(Decisão Monocrática 1404/2017) às folhas 40/41.
Regularmente convocada (termo de citação 1612/2017;
ﬂs. 42), a responsável exercitou o seu direito de defesa,
apresentando justiﬁcativas e documentos comprobatórios às folhas 45/57.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 875/2018
(ﬂs. 60/71), opinou no sentido de que as contas do exercício de 2015 da Secretaria de Estado da Fazenda- Encargos Gerais sejam julgadas Regulares com Ressalvas
com relação à Senhora Ana Paula Vitali Janes Vescovi, com fulcro no artigo 84, II da Lei Complementar nº
621/201, sugerindo ainda determinar a Secretaria de
Estado da Fazenda- Encargos Gerais, 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 e que encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA), em atendimento ao
Art. 82 da Lei Complementar 621/2012
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se em
www.tce.es.gov.br

consonância com a área técnica (ﬂs. 76/77), opinando
pela REGULARIDADE COM RESSALVA da presente prestação de contas anual.
Após, vieram-me os autos para análise.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Em decorrência da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual da Administração Geral a Cargo
da Sefaz- Encargos Gerais SE, referente ao exercício de
2015, sob a responsabilidade da Senhora Ana Paula Vitali Janes Vescovi, foram detectados indícios de irregularidades constantes no Relatório Técnico 451/2017 resultando na citação da responsável com relação aos seguintes itens:
Subitem 3.3.1. - Ausência de parecer conclusivo.
Fundamentação legal: Art. 3º; art. 4º, § único, c/c o art.
5º da Resolução TC 227/2011 e art. 82 da Lei Complementar 621/2012
Subitem 3.7.1. - Não comprovação do saldo da dívida
ativa tributária e não tributária.
Fundamentação legal: Art. 39 da Lei 4.320/64; Lei Complementar 101/2000
Quanto ao ITEM 3.3.1, foi apontado no RTC:
Entendemos que não seja óbice a Unidade Central de
Controle Interno do Estado, representada pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência, emitir os relatórios de controle interno das unidades gestoras estaduais em substituição à unidade executora do controle,
entretanto, também entendemos deva ser conclusivo no
âmbito de cada Poder ou Órgão cujo sistema de controle interno, em todos os casos, envolve a administração
pública direta e indireta, conforme determina a ResoluSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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ção TC 227/2011, art. 3º. Diante desses fatos, sugere-se
CITAR o gestor responsável para justiﬁcar a ausência do
parecer conclusivo.
A responsável trouxe as seguintes justiﬁcativas com relação a este item:
O § 2.0 do art. 82 da Lei Complementar n. º 621/2012 estabelece que as contas dos administradores e responsáveis pela gestão de recursos públicos estaduais devem
ser acompanhadas de Relatório e de Parecer Conclusivo da Unidade Executara de Controle Interno, in verbís:
Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do
Tribunal de Contas. [...]
§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executara do controle i nterno. os quais deverão conter os elementos i ndicados em
atos normativos do Tribunal de Contas. (Grifamos)
Inicialmente, cumpre notar que, até a edição da Lei Complementar de n.0 856/2017, publicada em 17/05/2017,
não existia na estrutura de cada um dos órgãos estatais
a denominada “Unidade Executara de Controle Interno”.
Tal aspecto, por si só, impede o atendimento da exigência ﬁxada no item em epígrafe, no sentido de que as contas desta Secretaria sejam acompanhadas “... do relatório e do parecer conclusivo da unidade executara do controle interno”.
Além disso, a partir da leitura da última coluna das tabelas constantes dos itens “1.1”, “1.2” e “1.3” do “Anexo 12” da Instrução Normativa nº 028/2013, denomina-

da “Visto” e das respectivas Notas de Rodapé de n.º’s 03,
04 e 05, respectivamente, é possível constatar que nem
todos os pontos que congregam a prestação de contas
precisam ser auditados pelo controle interno. Nos moldes expressamente ﬁxados no mencionado “Anexo 12”
da “Instrução Normativa TC de n.0 028/2013”, deve ser
informado “... ‘sim’ para o ponto de controle avaliado e
‘não’ para o ponto de controle que não foi objeto de avaliação.”
No que se refere à exigência de parecer conclusivo conforme modelo apresentado no “Anexo 12” da referida
Instrução Normativa, cabe registrar que a mesma prevê
como possibilidade de conclusão a opinião de que as demonstrações representam “adequadamente”, “adequadamente com ressalvas” ou “inadequadamente”.
Entretanto, as normas de auditoria, inclusive às relativas
a auditorias governamentais, estabelecem a possibilidade de relatório com abstenção ou negativa de opinião,
no qual o proﬁssional de auditoria deixa de emitir uma
opinião por não ter obtido comprovação suﬁciente para
fundamentá-la.
Portanto, considerando que as normas de auditoria em
vigor permitem a emissão de relatório com abstenção
ou negativa de opinião pelo proﬁssional de auditoria, requer se a esse Egrégio TCEES, que seja aceita a emissão
de relatório e de parecer com abstenção de opinião.
Por ﬁm, vale registrar que, a despeito dos esclarecimentos acima apresentados e das diﬁculdades atualmente existentes para implementar o modelo estipulado no
“Anexo 12” da Instrução Normativa de n.0 028/2013, o
Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da SECONT, vem empreendendo esforços para a melhoria
de sua atuação, de modo a atender as exigências efewww.tce.es.gov.br

tuadas por esse E. TCEE no item em referência. A recente publicação da Lei Complementar n.0 856/2017 (em
17/05/2017) e a edição do novo modelo para emissão
do “Relatório e do Parecer da Unidade Executara de Controle Interno referente as Contas de 2016” - instituído
pela Portaria SECONT n.0 009-R, de 22 de dezembro de
2016 e pela Portaria SECONT n.0 002-R, de 17 de janeiro de 2017 - são demonstrações cabais do esforço voltado para o contínuo aprimoramento do controle interno
estadual.
Da análise das justiﬁcativas entendeu a área técnica:
Antes da análise das justiﬁcativas prestadas pela responsável, faz-se necessário uma explanação acerca da exigência, forma e conteúdo do Relatório e Parecer conclusivo do Controle Interno.
A Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica
do TCE-ES) no seu artigo 82 estabelece o seguinte:
Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do
Tribunal de Contas.
§ 1º No julgamento das contas anuais a que se refere o
caput deste artigo serão considerados os resultados dos
procedimentos de ﬁscalização realizados, bem como os
de outros processos que possam repercutir no exame da
legalidade, legitimidade, economicidade, efetividade e
razoabilidade dos atos de gestão.
§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno, os quais deverão conter os elementos indicados em
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018

102

ATOS DO PLENÁRIO

atos normativos do Tribunal de Contas.

[...]

§ 3º Serão consideradas não prestadas as contas que,
embora encaminhadas, não reúnam as informações e
os documentos exigidos na legislação em vigor, bem como nos atos normativos próprios do Tribunal de Contas.
(g.n.)

5. Parecer conclusivo

Já a Instrução Normativa nº 28/2013 e alterações, dispõe
sobre a composição e a forma de envio das prestações
de contas anuais, além de dispor sobre a obrigatoriedade, forma e conteúdo do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno.

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eﬁcácia, eﬁciência e economicidade da gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

[...]
Art. 4º O conteúdo das contas a serem prestadas pelos
ordenadores de despesas da administração direta e indireta dos Poderes Executivos Municipais e Estadual, exceto aqueles relacionados nos artigos 5º a 10 desta instrução normativa, para ﬁns de julgamento pelo Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, compreenderá o
rol de documentos integrantes do ANEXO 03, acompanhados do relatório e do parecer conclusivo emitido pelo
controle interno, sobre as contas do ordenador de despesas do respectivo órgão ou unidade, contendo os elementos indicados no ANEXO 12. (grifo nosso)
§ 2º Os gestores dos Fundos Especiais, quando constituídos como órgãos de gestão independentes das Secretarias Estaduais ou Municipais, deverão apresentar suas
prestações de contas anuais independentes dos ordenadores de despesas das Secretarias a que se encontram
vinculados, observando o que dispõe o “caput” deste artigo.
ANEXO 12 RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO RELATÓRIO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
a responsabilidade do Sr. [gestor responsável], relativa
ao exercício de [exercício a que se refere a prestação de
contas], com objetivo de:

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame representam [adequadamente, adequadamente
com ressalvas ou inadequadamente] a prática de atos de
gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos
recursos públicos, no exercício de referência da prestação de contas. (g.n.)
Dessa forma, veriﬁca-se que esta Corte regulamentou,
com base na lei, sobre o Relatório e Parecer Conclusivo
do Controle Interno.
Não obstante, o gestor responsável encaminhou, no arquivo RELUCI, Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão
de Controle Interno, emitido pela Secretaria de Estado
de Transparência e Controle Interno – SECONT, com a seguinte conclusão:
IV – CONCLUSÃO
www.tce.es.gov.br

As informações relativas as atividades da unidade central
de controle interno referente as contas do ano-exercício
de 2015 encontram-se consolidadas neste Relatório do
Controle interno
O responsável pelas contas da unidade gestora tomou
conhecimento do teor do parecer, conforme pronunciamento encaminhado no arquivo digital PROEXE e o encaminhou em desconformidade com a legislação citada.
As alegações apresentadas, indicando a possibilidade de
o Controle Interno se abster de emitir opinião acerca das
contas, com fundamento nas disposições da Resolução
CFC 820/1997 (Norma de Auditoria das Demonstrações
Contábeis NBC T 11) não merecem prosperar, visto que
tal norma foi revogada pela Resolução CFC 1203/2009,
e, atualmente, após convergência para as normas internacionais, a Resolução CFC Nº. 1.232/09, que aprovou a
NBC TA 705 – Modiﬁcações na Opinião do Auditor Independente, vigente em 2016, em seu item 25 estabeleceu que,
25. Quando o auditor se abstém de expressar uma opinião devido à impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada e suﬁciente, ele deve especiﬁcar no
parágrafo da opinião que:
(a) devido à relevância do(s) assunto(s) descrito(s) no parágrafo sobre a base para abstenção de opinião, o auditor não conseguiu obter evidência de auditoria apropriada e suﬁciente para fundamentar sua opinião de auditoria; e, consequentemente,
(b) o auditor não expressa opinião sobre as demonstrações contábeis. (g.n.)
Pode-se veriﬁcar que as normas de auditoria independente, trazidas pelo defendente, exigem uma manifestaSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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ção expressa do auditor quanto à abstenção de opinião,
o que não se vê na conclusão do parecer de controle interno apresentado para os ﬁns desta PCA.
Por outro lado, observa-se que o estado do Espírito Santo, por meio da Lei Complementar nº 856/2017 (artigos
3º, IX e 6º, XVII), regulamentada pelo Decreto Nº 4131R, de 18 de julho de 2017, (reorganiza a estrutura da SECONT – Órgão Central do Sistema de Controle Interno)
indicando a necessidade de implantação das Unidades
Executoras de Controle Interno em cada Órgão estadual
com o objetivo de atender o disposto no artigo 82 da Lei
Complementar nº 621/2012. É o que se extrai do artigo
1º do referido decreto, transcrito a seguir:
Art. 1°. Os órgãos da Administração Direta e as entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual, exceto Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, deverão instituir a Unidade Executora de Controle Interno - UECI, deﬁnida no inciso IX do art. 3º da Lei
Complementar nº 856/2017, no prazo de 60 dias a contar da data de publicação deste Decreto. (g.n)
Veriﬁca-se, também, que o exercício de 2015 foi o primeiro em que se exigiu (regulamentou), na PCA, a apresentação do parecer conclusivo do controle interno, embora o dispositivo legal que fundamenta tal exigência
fosse mais antigo. A falta de conclusão no parecer, em si,
não indica necessariamente a existência de mácula grave nas contas, entretanto, caso persista, poderá ensejar
proposição de irregularidade grave nas futuras prestações de contas.
Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade, e expedir determinação ao atual gestor da
unidade gestora em análise para que adote as medidas
administrativas necessárias e suﬁcientes para a implan-

tação da Unidade Executora de Controle Interno, nos
moldes previstos Lei Complementar nº 856/2017 (artigo
3º, IX) e no artigo 1º do Decreto Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017, de forma a possibilitar o encaminhamento
de parecer com opinião conclusiva do controle interno
nas futuras prestações de contas do órgão.
Constata-se que o ponto central do indicio de irregularidade consistiu em citar o responsável para justiﬁcar o
envio do Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno com ausência de análise de alguns pontos importantes da prestação de contas.
Entretanto, mesmo que o gestor da secretaria envie e
concorde com o Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno não pode ser responsabilizado pela forma
da análise, elaboração e conclusão do referido relatório,
mas sim do resultado apurado pelo Parecer, sendo essa
de exclusiva responsabilidade dos servidores signatários.
Em função disso, com base na legislação vigente desta
Corte de Contas, afasto a irregularidade.
Quanto ao indicativo de irregularidade presente no ITEM
3.7.1 do Relatório Técnico, foi constatado o seguinte:
Conforme art. 39 da Lei 4.320/1964, a Dívida Ativa é uma
espécie de crédito público. Sua gestão econômica, orçamentária e ﬁnanceira é resultante de uma conjugação de
critérios estabelecidos em diversos outros textos legais.
Pois bem, muito embora os registros contábeis apontassem um estoque líquido de R$ 1.469.923.944,30 de dívidas tributárias em valores históricos, o Demonstrativo
da dívida ativa tributária e não tributária – DEMDAT foi
apresentado indexado em Valores de Referências do Tesouro Estadual – VRTE contendo as seguintes informações:
www.tce.es.gov.br

Fato que devemos destacar é que há incompatibilidade
entre os saldos contábeis e os apresentados no DEMDAT
onde tal constatação foi objeto de nota explicativa que
segue:
Portanto, torna-se precária a análise dos lançamentos
que envolvem a dívida, pois não temos como aferir se os
montantes a serem registrados em Contas a Receber foram mensurados por seu valor de realização, ou seja, pelo produto ﬁnal em dinheiro ou equivalente que se espera obter, de forma a assegurar a ﬁel demonstração dos
fatos contábeis. É importante também destacar, conforme prescreve o Manual da Dívida Ativa , que é atribuição do órgão responsável pelo crédito, previamente ao
encaminhamento para inscrição, reconhecer o valor como direito em seu Ativo. Somente poderão ser encaminhados para inscrição em Dívida Ativa os créditos vencidos, anteriormente reconhecidos e registrados no Ativo
do Ente Público.
Diante desses fatos, SUGERIMOS que o gestor responsável seja CITADO para apresentar justiﬁcativas acerca de
quais ajustes teriam sido feitos em 2016 para batimento (Sic) dos saldos da contabilidade referidos na nota explicativa, visto que o saldo da dívida foi apresentado por
R$ 5.290.691.537,11 ao passo que os registros contábeis
mostram R$ 1.469.923.944,30 (considerando livre dos
ajustes de perdas).
A responsável trouxe as seguintes justiﬁcativas:
Primeiramente, cumpre esclarecer que a composição do
estoque de dívida ativa deve partir do saldo bruto de dívida ativa registrado no balanço do Estado em 31.12.2015,
qual seja, R$ 12.973.732.959,43. Isso se justiﬁca pelo fato de os valores constantes do relatório DEMDAT não
abarcarem o valor registrado em provisões para perdas,
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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que foi consignado apenas no SIGEFES pela metodologia
dos históricos de recebimentos passados:

o SIT e o SIGEFES deveria ser efetuada em nível de Mapas de Arrecadação Prévio e Deﬁnitivo, ipsis litteris:

Figura

“b - Mapas de Arrecadação Prévio e Deﬁnitivo - Deve ser
permitida a importação do Mapa de Arrecadação para
dentro da Solução a partir de uma transação especíﬁca”;

Além disso, o valor do estoque de 5.290.691.537,11, citado nas conclusões deste item não está em R$ (reais),
mas em VRTE (valor de R$ 2,6871 em 2015), o que equivale a R$ 14.216.617.229,37 (informado no DEMDAT),
sendo que, deste montante, R$ 326.010.960,51 referem-se a dívidas ativas parceladas contabilizadas nas contas
contábeis 112117000 e 121110100, no passivo circulante e não circulante, respectivamente.
Segue abaixo um comparativo entre o relatório da Gerência de Arrecadação e Cadastro situação em 31/12/2015
e os saldos constantes do Balanço do Estado do Estado
do Espírito Santo:
Tabela
Cumpre notar que por meio das ferramentas atualmente disponíveis no Sistema de Arrecadação e Tributação
- SIT da SEFAZ, é possível emitir a posição de um estoque de Dívida Ativa ao ﬁnal de um período. Porém, não é
possível efetuar a extração da movimentação completa
de todas as transações efetuadas no mencionado Sistema de Arrecadação e Tributação -SIT. Por tal razão, os demais registros contábeis de movimentação não podem
ser gerados.
Ademais, nos termos ﬁxados no Contrato de n.º
010/2012, celebrado entre a Secretaria de Estado da Fazenda e a empresa LOGUS Sistemas de Gestão Pública
LTDA, em 16/08/2012 - letra “b” do inciso V {Sistema de
Informações Tributárias – SIT} do subitem “8.2.2” {Requisitos de Integração] do “item 8” [Especiﬁcações] do
Apêndice A [Descrição dos Serviços] - a integração entre

Outro ponto a ser objeto de esclarecimento, é que o valor do estoque da dívida ativa é alterado por vários eventos, nem sempre relativos a pagamentos ou parcelamentos. Um sem número de CDA’s têm o seu valor alterado
por conta de recolhimentos parciais, por averbação em
razão de rescisão de parcelamentos não cumpridos, por
transações na forma da legislação tributária, por dação
em pagamento e por decisões judiciais. Além disso, as
CDAs podem ter a exigibilidade suspensa por penhora
sobre faturamento, por garantia ﬁança bancária ou por
apólice de seguro. Todas essas movimentações ocorrem
ao longo do período, e em razão da do nível de integração dos sistemas Tributário (SIT) e de contabilidade (SIGEFES) ser efetuado, na forma contratual acima transcrita, com base nos “Mapas de Arrecadação Prévio e Deﬁnitivo”, não é possível reﬂetir tais eventos no Balanço
do Estado.
Importante registrar ainda que o SIT, que foi desenvolvido na década de 90 ,em ambiente de grande porte, em
linguagem Une/Cobol, com vistas ao controle da Dívida
Ativa, está em processo de migração com prazo ﬁnal previsto para Julho/2019. Todas as suas funcionalidades estão sendo migradas para o Novo Portal- PSS, desenvolvido em linguagem atual e no ambiente Web. Após a ﬁnalização do processo de migração dos dados, será possível
a integração com o SIGEFES, permitindo o detalhamento
de informações da movimentação da Dívida Ativa e possibilitando uma precisa contabilização da movimentação
www.tce.es.gov.br

da Dívida Ativa no SIGEFES.
Com o objetivo de aprimorar o acompanhamento da dívida ativa no âmbito estadual, em 01/09/2017, foi publicada a PORTARIA SEFAZ N.º 15-R, DE 31 DE AGOSTO DE
2017, que instituiu o Grupo de Trabalho para a Apuração
e o Reconhecimento dos Créditos Tributários pelo Regime de Competência e Dívida Ativa.
Tal Grupo de Trabalho mapeou as transações do SIT inerentes à movimentação da Dívida Ativa para ﬁns de seu
registro manual no SIGEFES e concluiu ser possível emitir a posição do estoque da dívida ativa, no último dia de
cada mês, iniciando-se em 31/12/2017. Tais dados serão disponibilizados pela Gerência de Arrecadação e Cadastro - GEARC/SUBSER/SEFAZ para registro do aludido
montante manualmente no SIGEFES. Entretanto, os registros contábeis de todas as ocorrências relativas à movimentação mensal dos estoques (ﬂuxo) ainda não poderão ser gerados, uma vez que, consoante informado em
momento anterior, o SIT não dispõe de relatórios que especiﬁquem tal movimentação.
Por ﬁm, vale lembrar que a exigência de apresentação do
relatório DEMDAT foi prevista pela primeira vez na Instrução Normativa TCEES de n.2 024, de 02/06/2015, sendo que a emissão do relatório DEMDAT pela SEFAZ ainda
no ano de 2015 só foi possível porque o SIT gera arquivo
com o valor consolidado da dívida ativa e possibilitou o
mapeamento do montante dos créditos tributários inscritos em dívida ativa naquele momento.
Em consulta nos autos do Processo TC 06290/2016- Recurso de Reconsideração do Parecer Prévio Plenário TC
- 053/2016 - Plenário, referente às contas do Estado Governo exercício de 2015, constante do processo TC nº
3532/2016, as mesmas alegações trazidas nestes autos
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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foram acatadas e mantidas no Parecer Prévio Plenário
090/2017, tão somente a título de recomendação.

devida QUITAÇÃO à responsável nos termos do art. 85
do dispositivo legal retro mencionado.

Dessa forma, me ﬁliando a esse entendimento afasto a
irregularidade, sendo necessária, a recomendação que,
a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), tome as providências necessárias com vistas à preparação e à integração do Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo (SIGEFES) e o Sistema de Informações Tributárias (SIT), para garantir a geração de informações ﬁdedignas, que permitam a adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos registros dos créditos inscritos em dívida ativa para a prestação de contas anual do governador do exercício de 2017
e seguintes (Base Legal: Lei 4.320/64, artigos 83, 85, 89 e
94, Resolução CFC 750/93 e MCASP - 6ª Edição).

1.2 RECOMENDAR ao atual gestor, ou a quem lhe suceder, que: a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), tome as providências necessárias com vistas à preparação
e à integração do Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo (SIGEFES) e o Sistema
de Informações Tributárias (SIT), para garantir a geração
de informações ﬁdedignas, que permitam a adoção dos
procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos registros dos créditos inscritos em dívida ativa para a prestação de contas anual do governador do exercício de
2017 e seguintes (Base Legal: Lei 4.320/64, artigos 83,
85, 89 e 94, Resolução CFC 750/93 e MCASP - 6ª Edição);

III. CONCLUSÃO

2. Unânime.

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

3. Data da Sessão: 21/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária do
Plenário.

RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da Administração Geral a Cargo da Secretaria de Estado da Fazenda sob o aspecto técnico-contábil, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2015, sob responsabilidade da Senhora ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI nos termos do art.
84, inciso I da Lei Complementar nº 621/2012, dando a

1.3 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACOOUD FREITAS
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-1078/2018 – PLENÁRIO
Processo: 07141/2016-8
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

4. Especiﬁcação do quórum:

Exercício: 2015

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

UG: SEMCID - Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
www.tce.es.gov.br

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: NARA BORGO CYPRIANO MACHADO,
MARCELO NOLASCO DE ABREU, MARIA LUIZA GRILLO
CABRAL, PAULO DOS SANTOS BARBOSA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2015,
sob a responsabilidade dos Senhores Paulo dos Santos
Barbosa, Marcelo Nolasco de Abreu, Maria Luíza Grillo
Cabral.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo
de Contas, que expediu Relatório Técnico 346/2017 (ﬂs
9/20) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação do responsável Marcelo Nolasco de
Abreu, para apresentação de justiﬁcativas quanto ao seguinte achado:
Itens
Subitens
3.3.1.1

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

O indício de irregularidade apontado, e também assinalado na Instrução Técnica Inicial 521/2017 (ﬂs. 24/25),
propiciou a citação do responsável para apresentação de
justiﬁcativas, determinada monocraticamente (Decisão
Monocrática 860/2017) às folhas 28/29.
Regularmente convocados (termo de citação 914/2017;
ﬂs. 30), o responsável exercitou o seu direito de defesa,
apresentando justiﬁcativas e documentos comprobatórios às folhas 36/48.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 1381/2018
(ﬂs. 52/55), opinou no sentido de que as contas do exercício de 2015 da Secretaria Municipal de Cidadania e
Direitos Humanos de Vitória sejam julgadas Regulares
com Ressalvas com relação ao Sr. Marcelo Nolasco de

Abreu, com fulcro no artigo 84, II da Lei Complementar
nº 621/2012, e Regulares as contas de Maria Luíza Grillo Cabral e Paulo dos Santos Barbosa, na forma do artigo
84, I da Lei Complementar nº 621/2012.
Ainda, sugere determinar ao atual gestor da Secretaria
Municipal de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória,
que adote as medidas administrativas visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a que se
refere o artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012
c/c artigo 135, §4º do RITCEES e art. 5º da Res. TCEES
227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na
Instrução Normativa TC 43/2017.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se em
consonância com a área técnica (ﬂs. 60), opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da prestação de contas anual da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos
Humanos de Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de
2015, sob responsabilidade do Senhor Marcelo Nolasco
de Abreu e pela REGULARIDADE da Senhora Maria Luiza
Grillo Cabral e Paulo dos Santos Barbosa.
Após, vieram-me os autos para análise.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória, ora
em discussão, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade de Marcelo Nolasco de Abreu, Maria Luíza Grillo Cabral e Paulo dos Santos Barbosa, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no
Relatório Técnico 346/2017 resultando na citação do
www.tce.es.gov.br

responsável Marcelo Nolasco de Abreu com relação ao
seguinte item:
ITEM 3.3.1.1- Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de
contas anual
Fundamentação legal: artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012 (DOE 19/03/2012 –alterada pela LC
658/2012) c/c art. 54 e 59 da Lei Complementar 101, de
04 de maio de 2000
Segundo o Relatório Técnico:
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle
Interno, encaminhado pelo gestor na presente Prestação
de Contas, veriﬁcou-se a existência do Relatório de Controle Interno – RELUCI, emitido pelo órgão de Controle
Interno, com a seguinte conclusão:
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
a responsabilidade do Sr. Marcos Marinho Delmaestro
(interino), Secretário de Cidadania e Direitos Humanos,
relativa ao exercício de 2015.
[...] Enumeramos dentre os fatos o quantitativo de relatórios emitidos por esta Controladoria, no qual eram 02
(dois), um relativo ao Chefe do Executivo e outro relativo aos Ordenadores de Despesa apresentado de maneira uniﬁcada, que, com a implementação da desconcentração, e, em atendimento a IN 34 TCE/ES, passaram a
ser produzidos 34 (trinta e quatro) documentos.
[...] Assim, em decorrência dos fatos narrados, a Controladoria apresenta este Relatório com signiﬁcativa limitação na abrangência da análise dos documentos contábeis sendo o exame insuﬁciente para um opinamento
conclusivo acerca da execução orçamentária, ﬁnanceira
e patrimonial. (g.n.)
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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No tocante às análises realizadas para emissão deste Parecer, somos da opinião que os trabalhos que englobam
as auditorias e achados do controle, foram executados
adequadamente.
Considerando a abstenção da unidade central do controle interno em emitir opinião sobre a prestação de contas
ora analisada, por não ter recebido os documentos em
tempo hábil e por deﬁciência operacional, conforme alegado, sugere-se CITAR o Sr. Marcelo Nolasco Abreu, para que se justiﬁque pela ausência de tomada de medidas necessárias e suﬁcientes que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de
contas anual.
As alegações de defesa foram as seguintes:
A Instrução Normativa n° 28/2013 -TCEES que dispõe sobre a composição e a forma de envio das Prestações de
Contas alterou a forma de Prestação de contas dos gestores, com a desconcentração administrativa, conforme
inciso VIl do art. 1°c/c o § 4 do art 3°, incumbindo ao Município de Vitória a realizar a efetiva desconcentração.
Até o exercício de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito, sendo necessário o envio de 85 documentos.
A partir de 2015, ocorreu a efetivamente a implantação
da desconcentração administrativa do Município de Vitória, totalizando 34 (trinta e quatro) unidades gestoras.
Com isso, o Município passou a emitir 1.386 documentos relativos à Prestação de Contas de todas as Unidades
Gestoras (Contas de Gestão), além do envio de mais 45
documentos referentes à Prestação de Contas do Prefeito (Contas de Governo).
Desta forma, foi necessário transferir todos os saldos pa-

trimoniais de conta a conta da UG Prefeitura para as demais UGs individualizadas, assim como os restos a pagar,
saldos bancários, receitas, fechando um balanço único
em 2015 e efetuando a abertura do exercício de 2016,
com a separação das 34UGs com balanços distintos.
Conforme informado a título de ilustração pelo setor
contábil na manifestação anexa, “foi necessário, inclusive, fazer adequação do então Sistema CIDADES WEB,
por parte do TCEES, pois não estava adequado para receber as prestações de forma desconcentrada, uma vez
que a UG consolidadora, no caso em tela, a UG - Prefeitura, não poderia ter movimentação por ser, a partir de
2015, somente UG CONSOLIDADORA”.
Tal movimentação ocasionou extrema demora na elaboração de todas as peças contábeis, o que impactou a demanda de todas as secretarias, conforme esclarecimentos, em anexo, prestados pela Contabilidade, no processo administrativo PMV n° 5107993/2017.
[...]
Outrossim, registramos, que conforme relatório e parecer emitido pela Controladoria Geral a mesma absteve-se na análise de opinião sobre as demonstrações contábeis, entretanto os trabalhos que englobam as auditorias e achados do controle foram executados adequadamente.
Da análise das justiﬁcativas apresentadas, opinou a área
técnica pela manutenção desta irregularidade:
O gestor alega que até o exercício do ano de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito e que a partir do ano de 2015, ocorreu a efetivamente a implantação da desconcentração administrativa nos
municípios, ampliando o número de unidades gestoras.
www.tce.es.gov.br

O gestor informa que a desconcentração aumentou
substancialmente a quantidade de documentos a serem
elaborados e apresentados na prestação de contas e que
isso impactou nos trabalhos de prestação de contas tendo em vista que passou de 01( um) para 34( trinta e quatro) UGs.
É passível de entendimento que um município do porte
de Vitória, quando da desconcentração, viesse a ter muito trabalho para produzir as documentações individualizadas por UG, no entanto, a implantação do controle interno foi determinada em 2011, conforme Resolução TC
227/2011.
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.
Constata-se que o ponto central do indicio de irregularidade consistiu em citar o responsável para justiﬁcar o
envio do Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno com ausência de análise de alguns pontos importantes da prestação de contas.
Entretanto, mesmo que o gestor da secretaria envie e
concorde com o Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno não pode ser responsabilizado pela forma
da análise, elaboração e conclusão do referido relatório,
mas sim do resultado apurado pelo Parecer, sendo essa
de exclusiva responsabilidade dos servidores signatários.
Em função disso, com base na legislação vigente desta
Corte de Contas, afasto a irregularidade
CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos
de Vitória sob responsabilidade da Senhora Maria Luiza Grillo Cabral, do Senhor Paulo dos Santos Barbosa e
Marcelo Nolasco de Abreu, relativo ao exercício ﬁnanceiro de 2015, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos
do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012,
dando-se a devida QUITAÇÃO aos responsáveis, conforme artigo art. 85 da mesma lei..
1.2 DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo do Carmo Coelho (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel
Nader Borges.

Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACOOUD FREITAS
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

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Secretaria Municipal de Obras e Habitação de Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade dos Senhores Zacarias Carraretto, Rodrigo Monjardim Vallorini e Leonardo Amorim Gonçalves.

ACÓRDÃO TC-1079/2018 – PLENÁRIO

Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 1154/2017, propiciaram a citação dos responsáveis para apresentação de
justiﬁcativas, determinada monocraticamente (Decisão
Monocrática 1832/2017).

Processo: 05663/2017-2
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMOHAB - Secretaria de Obras e Habitação de Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ZACARIAS CARRARETTO, RODRIGO MONJARDIM VALLORINI, LEONARDO AMORIM GONCALVES

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR – QUITAÇÃO – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO

O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
www.tce.es.gov.br

As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico 610/2017 evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação dos responsáveis, para apresentação de justiﬁcativas
quanto aos seguintes achados:
Descrição do achado
3.2.2 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque e bens
imóveis.
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.

Regularmente convocados (termos de citação
2313/2017; 2314/2017 e 2315/2017), os responsáveis
exercitaram o seu direito de defesa, apresentando justiﬁcativas e documentos comprobatórios.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 2295/2018,
opinou no sentido de que as contas do exercício de 2016
da Secretaria Municipal de Obras e Habitação de Vitória
sejam julgadas Regulares com Ressalvas com relação aos
Senhores Zacarias Carraretto, Rodrigo Monjardim ValloSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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rini e Leonardo Amorim Gonçalves, com fulcro no artigo
84, II da Lei Complementar nº 621/2012.
Ainda, sugere determinar ao atual gestor da Secretaria
Municipal de Obras e Habitação de Vitória, que adote
as medidas necessárias para o encaminhamento, nas futuras prestações de contas, o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, previsto no artigo 82, §2°
c/c artigo 135, § 4° do RITCEES e artigo 4° da Res. TCEES
227/2011, na forma indicada na IN TC n°43/2017.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se em
consonância com a área técnica, opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da presente prestação de conta anual.
Após, vieram-me os autos para análise.
FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Obras e Habitação de Vitória, ora em discussão, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos Senhores Zacarias Carraretto, Rodrigo Monjardim Vallorini e Leonardo Amorim Gonçalves, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados
no Relatório Técnico 610/2017 resultando na citação dos
responsáveis com relação aos seguintes itens:
3.2.2 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque e bens imóveis.
Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
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
Base legal art. 82, § 2º da Lei complementar 621/2012
c/c art. 54 e 59 da Lei Complementar 101/2000, art.
135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art. 5º da Res. TCEES
227/2011 e IN TCEES 34/2015.
No que tange ao ITEM 3.2.2, dos valores extraídos das
demonstrações contábeis e do inventário de bens realizados em 31/12/2016, o RT observou que o valor inventariado do bem não havia sido evidenciado em sua respectiva conta contábil do Balanço Patrimonial, pressupondo falhas na contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não elaboração do inventário físico, na medida em que havia divergências entre o inventário de bens
móveis e os valores registrados na contabilidade.
Quanto aos bens móveis, alegaram os responsáveis que
ocorreu equívoco no registro do valor de R$ 3.959,97,
pois tratavam de bens que já haviam sido alienados e
constavam indevidamente na contabilidade, apresentando peça complementar 5374/2018 e mencionando
que no exercício de 2017 foi corrigida a situação.
Ao se veriﬁcar o sistema Cidadeweb TCEES, a área técnica constatou que não há mais a divergência apontada,
pois o valor de R$1.534.939,87 está registrado no Balanço Patrimonial (BALPAT.pdf) e no inventário de bens no
almoxarifado (INVALM.pdf).
Com relação aos bens imóveis, os responsáveis alegaram
que no valor registrado no inventário de R$ 1.748.138,91,
não constam os valores de terrenos (R$ 149.733,19),
obras em andamento (R$ 39.938.767,58) e estudos e
projetos (R$ 1.55.326,18) totalizando R$ 41.643.826,95,
correspondendo ao valor da divergência apontada no
RTC, e por tratar-se de obra não concluída, não ocorreu
www.tce.es.gov.br

a sua inserção no inventário, porém, está sendo contabilizada no ativo, e que quando for concluída será efetivamente incorporado.
Diante das justiﬁcativas apresentadas, entendeu a área
técnica pelo afastamento desta irregularidade.
Quanto ao ITEM 3.3.1, o Relatório Técnico 610/2017
apontou o seguinte:
Ao analisar o Relatório e o Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido na IN 34/2015, do qual o gestor teve conhecimento, conforme pronunciamento expresso
constante do arquivo PROEXE, conclui-se que o relatório da Unidade de Controle Interno não está em conformidade com esta instrução normativa, uma vez que não
houve manifestação conclusiva acerca da gestão e das
demonstrações contábeis.
9. CONCLUSÃO
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
a responsabilidade do Sr. Leonardo Amorim Gonçalves,
relativa ao exercício de 2016 em atendimento a Instrução Normativa nº 34/2015 e suas alterações.
A Controladoria Geral do Município de Vitória apresenta este Relatório e Parecer Conclusivo limitando-se a demonstrar os resultados dos balanços gerais, visto que
não foi aplicado procedimento de controle nos documentos recebidos para análise.
Quanto aos trabalhos que englobam as auditorias e
achados do controle, concluímos que foram executados
adequadamente.
Esta Controladoria coloca a disposição do Tribunal de
Contas do Espírito Santo os trabalhos realizados para
emissão do presente Relatório e Parecer. (g.n.)
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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[]
Não consta do relatório de controle interno a análise de
pontos importantes como retenção de impostos, contribuições sociais e previdenciárias, despesa sem prévio
empenho, pagamentos sem regular liquidação, cancelamento de passivos, registro de bens móveis, imóveis e
em estoque e outros.
Não foram demonstradas pelo gestor as medidas administrativas adotadas para possibilitar ao controle interno a emissão do parecer com os elementos previstos no
Anexo II, Tabela 7, da IN 34/2015.
Em defesa, os responsáveis alegaram:
De início, é preciso observar que é atribuição da Controladoria Geral do Município de Vitória apoiar o controle
externo no exercício de sua missão institucional e examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e ﬁnanceiras de órgãos e entidades da administração direta e indireta, por força do artigo 5°, inc. 111 e IV, da Lei
n° 6.529/2005.
E no desempenho de tais atribuições, deve a Controladoria Geral elaborar o parecer conclusivo sobre as contas
anuais prestadas pelos ordenadores de despesas, conforme disposto no artigo 2°, inc. VIl e IX, do Decreto n°
16.561/2015, senão vejamos:
Art. 2°. Ficam instituídas as atribuições dos órgãos que
compõem a Controladoria Geral do Município, conforme
descrição abaixo relacionada:
[ ... ]
VIl- Gerência de Controle Interno:
[ ... ]
- elaborar relatório e parecer conclusivo sobre as contas

anuais prestadas pelos ordenadores de despesas e pelo
Chefe do Poder Executivo, conforme regulamentação do
órgão de controle externo, em conjunto com a Gerência
de Auditoria;
IX - Gerência de Auditoria:
- elaborar relatório e parecer conclusivo sobre as contas
anuais prestadas pelos ordenadores de despesas e pelo
Chefe do Poder Executivo, conforme regulamentação do
órgão de controle externo, em conjunto com a Gerência
de Controle Interno;
Assim, evidencia-se que a tarefa de disponibilizar ao órgão de controle externo o parecer conclusivo sobre as
contas anuais prestadas não é do ordenador de despesa,
mas da Controladoria Geral do Município.
Resta claro pois à impossibilidade de imputar responsabilidade a estes subscritores por ato praticado ou que
deveria ter sido praticado por terceiro.
Não obstante, acerca deste apontamento, também nos
reportamos aos esclarecimentos prestados pelo Subsecretário de Contabilidade e pela própria Controladoria
Geral do Município (does. anexos), que seguem abaixo
reproduzidos:
A Instrução Normativa n° 28/2013 - TCEES que dispõe
sobre a composição e a forma de envio das Prestações
de Contas alterou a forma de Prestação de Contas dos
Gestores, com desconcentração administrativa, conforme inciso VIl do Art. 1°, c/c o § 4° do art. 3°, incumbindo ao Município de Vitória a realização da efetiva desconcentração.
Até o exercício de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito, sendo necessário o envio de 85 documentos.
www.tce.es.gov.br

A partir de 2015, ocorreu efetivamente a implantação da
desconcentração administrativa do Município de Vitória,
totalizando 34 (trinta e quatro) unidades gestoras. Com
isso, o Município passou a emitir 1.386 documentos relativos à Prestação de Contas de todas as Unidades Gestoras (Contas de Gestão), além do envio de mais 45 documentos referentes à Prestação de Contas do Prefeito
(Contas de Governo).
Desta forma, foi necessário transferir todos os saldos patrimoniais de conta a conta da UG Prefeitura para as demais UGs individualizadas, assim como os restos a pagar,
saldos bancários, receitas, fechando um balanço único
em 2015 e efetuando a abertura do exercício de 2016,
com a separação das 34 UGs com balanços distintos A título de ilustração, consoante já comunicado a esta Corte de Conta, foi necessário, inclusive, fazer a adequação
do então Sistema CIDADES WEB, por parte do próprio
TCEES, pois não estava adequado para receber as prestações de forma desconcentrada, uma vez que a UG consolidadora, no caso em tela, a UG - Prefeitura, não poderia ter movimentação por ser, a partir de 2015, somente
UG CONSOLIDADORA.
Assim, durante todo o exercício de 2015, foi necessária
a adequação de normas de procedimentos, alteração de
ﬂuxos e rotinas de serviços, patrimônio e almoxarifado,
inclusive ﬁsicamente, de todas as UGs do Município de
Vitória.
Tais adequações ocasionaram extrema demora na elaboração de todas as peças contábeis, o que impactou a demanda de todas as secretarias.
Porém, consoante fatos narrados pela SEMFA/SUBCONT
(doc. anexo), mesmo após as inúmeras alterações normativas promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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do Espírito Santo em 2015, levando o Município de Vitória a realizar grande esforço para se adaptar às novas regras, a Corte de Contas promoveu diversas outras alterações em 2016.
Em razão dessas novas alterações, mais uma vez houve
a necessidade de modiﬁcação e preparo do Sistema de
Contabilidade Pública em curto espaço de tempo, fato já
pontuado em reuniões no TCEES, inclusive pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC-ES, sugerindo que
as alterações através de Instruções Normativas e Portarias sejam efetuadas até o mês de julho de cada exercício
para vigorar no exercício seguinte À guisa de exemplo, a
SEMFA/SUBCONT cita como a mais importante das mudanças o acréscimo de arquivos não estruturados, que
até a Instrução Normativa TCEES 34/2015 eram 09 (nove), e a partir de 2016 passaram para 14 (quatorze), conforme Instrução Normativa TCEES 40, de 08 de novembro de 2016, que entrou em vigor ainda no Balanço.
Ressalta, também, que a Prefeitura Municipal de Vitória
contava com 35 (trinta e cinco) Unidades Gestoras com
a necessidade de adaptação do sistema aos novos Jayouts publicados pelo TCEES através de suas Portarias,
a exemplo da Portaria 30/2017, em especial do arquivo
EXTBAN.XML (extratos bancários), uma vez que o Município de Vitória possuía naquele exercício 3.116 (três mil,
cento e dezesseis) contas bancárias para alteração de todos os cadastros.
Tal alteração pelo TCEES foi publicada em 22/02/2017,
alterando os Anexos I e 11 da IN 34/2015, também para a prestação de contas de 2016, impactando automaticamente no tempo de preparo do sistema e dos proﬁssionais para geração e conferência das peças contábeis
e todo o grande volume de relatórios de cada Unidade

Gestora.
Como consequência, conforme manifestação da própria
Controladoria Geral do Município (doc. anexo), houve
atraso no envio dos documentos contábeis para a CGM,
razão pela qual o órgão absteve-se na análise de opinião
sobre as demonstrações, já que não havia tempo hábil
para tal procedimento, mas executou adequadamente
os trabalhos que englobam as auditorias e achados do
controle.
Conclui-se, portanto, que os trabalhos da Controladoria
Geral foram afetados pelas diversas alterações normativas realizadas pelo TCEES e pelo atraso no envio dos documentos contábeis pelo setor responsável, o que impediu a análise das demonstrações contábeis, porém
não afetou os trabalhos que englobam as auditorias e
achados do controle. Argumentou à defesa, que a ausência do Parecer do Controle Interno se deve ao grande aumento de trabalhos administrativos, devido a desconcentração ocorrida no município de Vitória, uma vez
que totalizou 34 unidades gestoras e o Município passou
emitir muitos documentos que até então não eram realizados pela contabilidade.
Da análise das justiﬁcativas, entendeu a área técnica pela manutenção da irregularidade:
Alegaram os responsáveis que o número das unidades
gestoras aumentou com a desconcentração e, consequentemente, elevando o número de documentos que
são elaborados pelo setor de contabilidade e que dão suporte para elaboração dos mesmos.
A responsável se manifestou a favor da opinião apresentada no Parecer de Controle Interno, conforme arquivo
PROEXE.pdf, onde foi atestado ter tomado conhecimenwww.tce.es.gov.br

to 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, não o eximindo de responsabilidade, como segue:
Figura
Portanto, o responsável tomou conhecimento das conclusões contidas no relatório e Parecer Conclusivo emitido pela UCCI e não tomou providências, uma vez que
não havia opinião sobre as contas no Relatório e Parecer da UCCI.
Informa a Conclusão do Parecer Interno que o trabalho limitou-se a demonstrar os resultados dos balanços
gerais e trabalhos que englobam as auditorias e achados do controle, sendo assim, limitou-se emitir opinião.
A simples emissão do relatório RELUCI, não se pressupõe uma opinião conclusiva, podendo ser de adequação,
adequação com ressalvas ou inadequação. O Controle
Interno deve manifestar sua opinião ﬁnal, mesmo que
seja pela inadequação das contas. Não cabe ao TCEES,
avaliar os itens e pressupor a conclusão ﬁnal do parecer
do Controle Interno.
Levando-se em conta as argumentações apresentadas,
as quais foram veriﬁcadas nesta análise, opina-se pela
manutenção da irregularidade e sugerindo a 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.
Constata-se que o ponto central do indicio de irregulaSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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ridade consistiu em citar o responsável para justiﬁcar o
envio do Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno com ausência de análise de alguns pontos importantes da prestação de contas.
Entretanto, mesmo que o gestor da secretaria envie e
concorde com o Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno não pode ser responsabilizado pela forma
da análise, elaboração e conclusão do referido relatório,
mas sim do resultado apurado pelo Parecer, sendo essa
de exclusiva responsabilidade dos servidores signatários
(da Controladoria Geral do Município).
Em função disso, com base na legislação vigente desta
Corte de Contas, afasto a irregularidade.
III. CONCLUSÃO
Ante o exposto, divergindo parcialmente do entendimento técnico e ministerial VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Julgar REGULAR a presente Prestação de Contas
Anual da Secretaria Municipal de Obras e Habitação de
Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a
responsabilidade dos Senhores Zacarias Carraretto, Rodrigo Monjardim Vallorini e Leonardo Amorim Gonçalves, nos termos do art. 84, inciso I da Lei Complementar

nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO aos responsáveis nos termos do art. 85 do dispositivo legal retro mencionado.
DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo do Carmo Coelho (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel
Nader Borges.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACOOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
www.tce.es.gov.br

Secretária-adjunta das sessões

PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-078/2018 – PLENÁRIO
Processos: 09070/2017-3, 03628/2015-1, 00445/20145, 00443/2014-6
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Recorrente: PAULO FERNANDO MIGNONE [CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO (OAB: 9787-ES), FELIPE OSORIO
DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), LUCIANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO (OAB: 19260-ES), KARLA LYRIO DE OLIVEIRA
(OAB: 19807-ES), VITOR RIZZO MENECHINI (OAB: 10918ES), AMERICO SOARES MIGNONE (OAB: 12360-ES), GUSTAVO BAYERL LIMA (OAB: 14485-ES, OAB: 398329-SP),
THIAGO LOPES PIEROTE (OAB: 14845-ES)]
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE – CONTAS DE GOVERNO - EXERCÍCIO DE 2014 – CONHECER –
NEGAR PROVIMENTO – ARQUIVAR.
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

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

I RELATÓRIO

3. Data da Sessão: 04/10/2017 - 34ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Versam os autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Paulo Fernando Mignone, prefeito do município de Muniz Freire no exercício de 2014,
em face do Parecer Prévio TC-108/2017-5 – Segunda Câmara, proferido nos autos TC-3628/2015-1, nos seguintes termos:
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 Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a REJEIÇÃO das contas do Município de Muniz
Freire, exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr.
Paulo Fernando Mignone, com fundamento no art. 80,
III, da LC 621/2012.
1.2 Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281 do
RITCEES, com a ﬁnalidade de apurar se há responsabilidade pessoal do Gestor Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso IV, §§ 1° e 2°, da Lei n.
10.028/00, consoante apontamento descrito no item 7.1
do RT 133/2016.
1.3 Determinar ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo Parecer Prévio,
na forma do art. 48 da LRF.
1.4 Dar ciência aos interessados;

2. Unânime.

4. Especiﬁcação do quórum:

Dando prosseguimento ao feito, os autos ao Ministério
Público Especial de Contas para manifestação, o em. procurador Luis Henrique Anastácio da Silva elaborou o parecer PPJC 03105/2018-5 (evento 12) e manifestou-se de
acordo com o NCR.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Tendo o feito constado da pauta da 26ª sessão ordinária
do Plenário (07/08/2018), foi realizada sustentação pelo
senhor Vitor Rizzo Menechini, advogado do senhor Paulo Fernando Mignone, acostando-se as respectivas notas
taquígrafas às ﬂs. 85/90 dos autos (peça 23) e memoriais
às ﬂs. 74/83 (peça 22).

Presidente

II FUNDAMENTOS

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

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.

4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator).
4.2. Conselheiro substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).

Relator
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Em substituição ao procurador-geral

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.

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO

II.1 – PARECER PRÉVIO - CONCEITO

Secretário-adjunto das Sessões

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.

Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA

A admissibilidade recursal foi realizada pela Relatoria
por meio da Decisão Monocrática 00509/2018-9 (evento
06), através da qual constatou-se que o pleito atende às
hipóteses de cabimento, decidindo pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Reconsideração.
Na Instrução Técnica de Recurso 00195/2018-2 (evento
08), o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC manifestou-se conclusivamente por conhecer
e negar provimento.
www.tce.es.gov.br
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bre as contas que o prefeito deve anualmente prestar,
só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos
membros da Câmara Municipal. O ordenamento jurídico brasileiro conferiu admirável importância ao parecer
prévio sobre as contas anuais de prefeito, pois o quórum
de dois terços é superior ao de três quintos exigidos para a aprovação de emendas à Constituição, concedendo
um elevado status constitucional à emissão de tais pareceres. (ANDRADA, Antônio Carlos Doogal de; BARROS,
Laura Correa de. Revista do Tribunal de Contas de Minas
Gerais. Belo Horizonte: v. 77, nº 4, ano XXVIII, 2010. Disponível em: < http://revista.tce.mg.gov.br/Revista/RetornaRevista/442>).
Essa regra constitucional é cristalina ao determinar que
não há o julgamento, pelo Poder Legislativo, das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sem antes
haver a opinião especializada do respectivo Tribunal de
Contas por meio da emissão do parecer prévio. Na esteira desse entendimento, o Supremo Tribunal Federal –
STF analisou a matéria através da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI nº 3.077 e asseverou que o parecer
é prévio e indispensável ao julgamento. (Ministra relatora: Cármen Lúcia, julgada em 16 de novembro de 2016,
informativo 847):
O Tribunal julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta ajuizada em face de dispositivos
da Constituição do Estado de Sergipe que dispõem sobre
as competências do Tribunal de Contas estadual [...]. Relativamente à expressão contida na parte ﬁnal do inciso
XII do art. 68, que permite que as Câmaras Legislativas
apreciem as contas anuais prestadas pelos prefeitos, independentemente do parecer do Tribunal de Contas do
Estado, caso este não o ofereça em 180 dias a contar do

respectivo recebimento, o Colegiado vislumbrou ofensa
ao art. 31, §2º, da Constituição Federal. Asseverou, no
ponto, que o parecer prévio a ser emitido pela Corte de
Contas seria imprescindível, somente deixando de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. (g.n.)

cio de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação.

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).

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.

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 exercíwww.tce.es.gov.br

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.

Como se extrai dos exemplos acima, o ordenamento jurídico brasileiro fornece uma relevante estatura ao ato de
prestar contas do Chefe do Executivo. Então o que de fato seria a prestação anual de Contas de Governo?
A primeira distinção – entre a emissão do parecer prévio pelos tribunais de contas e o julgamento dos responsáveis por recursos públicos – foi matéria analisada pelo
Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 849 MT (Ministro relator: Sepúlveda
Pertence, julgada em 11 de fevereiro de 1999 e publicada em 23 de abril de 1999). Segue sua ementa.
[...]
É clara a distinção entre a do art. 71, I – de apreciar e
emitir Parecer Prévio sobre as contas do Chefe do Poder
Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do art.
71, II – de julgar as contas dos demais administradores e
responsáveis, entre eles os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. II. A diversidade entre as duas
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018

115

ATOS DO PLENÁRIO

competências, além de manifesta, é tradicional, sempre
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.)
Outra valiosa contribuição sobre o tema é fornecida por
Caldas Furtado quando sugere alguns parâmetros para o
exame das contas de Governo feitos pelos tribunais de
contas e julgamento exercido pelos vereadores (FURTADO, José de Ribamar Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de Governo e contas de gestão. Revista do

Tribunal de Contas da União. Ano 35, nº 109. Brasília:
2007, p.70):

recer prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado a
efeito pelo Poder Legislativo.

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.)

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.

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 pawww.tce.es.gov.br

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 imSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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propriedade 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.
II.2 – DO RELATÓRIO TÉCNICO 00133/2016-5
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.

mental.
Desta forma o prazo para emissão do Parecer Prévio sobre as contas objeto de apreciação nos presentes autos
encerra-se em 30/03/2017.
2.2 ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Constata-se que os arquivos encaminhados foram assinados eletronicamente pelo gestor responsável, Sr.
Paulo Fernando Mignone e pelo contabilista, Sr. Jaime
Areas Moraes, CRC/ ES-014606/O-9.
3. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
A Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei 2332/2013, elaborada nos termos do § 2º, do artigo 165 da CF/88, compreendendo as metas e prioridades do município de Muniz Freire, para o exercício de 2014, dispôs sobre a elaboração da lei orçamentária anual, deﬁnindo os programas
prioritários de governo e estabelecendo, dentre outras
diretrizes, os riscos e metas ﬁscais a serem observados
na execução orçamentária daquele exercício.

2.1 CUMPRIMENTO DE PRAZO

A meta estabelecida na LDO para Resultados Primário e Nominal foi, respectivamente, de R$ 600.000,00 e
de R$ 350.000,00 conforme Relatório Resumido da Execução Orçamentária encaminhado pelo município, nenhuma das metas fora atingida haja vista o resultado de
R$ 8.895,76 e de R$ 360.740,91, respectivamente, para
resultados primário e nominal. A meta de arrecadação
de receitas primárias, de R$ 46.400.000,00, também foi
atingida, tendo ﬁcado em R$ 49.846.903,54.

A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal
por meio do Ofício 105/2015, em 30/03/2015, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, observando, portanto, o prazo regi-

No tocante ao não atingimento de arrecadação de receitas primárias é fato registrar que a frustração no desempenho das receitas previstas para um bimestre, por mandamento legal, importa em necessidade de limitação de
empenho para determinadas despesas. Somente desta

Considerando o resultado da análise do processo sob
apreciação, tem-se a evidenciar o que segue:
2. FORMALIZAÇÃO

www.tce.es.gov.br

forma será possível o cumprimento das metas ﬁscais deﬁnidas na LDO.
Como mencionado acima o não atingimento da arrecadação de receitas primárias pode ter originado o não
cumprimento das metas ﬁscais de resultado primário e
nominal.
Embora não tenha ocorrido a arrecadação prevista, é
possível constatar, conforme ressaltado no item 4 deste relatório, que a receita orçamentária total arrecadada foi de R$ 50.393.869,92, e a despesa total empenhada foi de R$ 50.353.973,04 ainda que tivesse autorização para empenhar despesas até o montante de R$
53.321.724,30.
Desta, forma, neste caso concreto, o não atingimento
das metas de resultado primário e nominal, não apresenta motivação ensejadora de aprofundamento do tema, uma vez que não se fez acompanhar de déﬁcit orçamentário ou outros elementos que evidenciassem desequilíbrio nas contas públicas do município.
Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual – LOA do município de Muniz Freire – Lei 2333/2013 – estimou a receita e ﬁxou a despesa para o exercício de 2014 em R$
48.500.000,00 (quarenta e oito milhões e quinhentos mil
reais), admitindo a abertura de créditos adicionais suplementares, conforme previsto nos artigos 5º e 6º.
4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
No que tange às receitas, veriﬁca-se que houve uma previsão original de R$ 48.500.000,00, e uma arrecadação
de R$ 50.393.869,92, equivalente a 103,90% da receita
prevista.
Tabela
Vale destacar que o responsável recebeu parecer de
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018

117

ATOS DO PLENÁRIO

alerta desta Corte de Contas, pelo não atingimento de
meta bimestral de arrecadação prevista conforme consta no seguinte processo:
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 1º bimestre de 2014: Proc. TC 2835/2014.
Prosseguindo, observa-se que a execução orçamentária consolidada das despesas, composta pelas unidades
gestoras integrantes do orçamento ﬁscal e da seguridade social do município sob análise, apresenta-se no Balanço Orçamentário evidenciando um montante de R$
50.353.973,04 relativos às despesas empenhadas, cujo
resultado representa 94,43% em relação às despesas autorizadas, conforme evidenciamos na tabela a seguir:
Tabela
O resultado da execução orçamentária evidencia um superávit orçamentário de R$ 39.896,88, conforme demonstrado a seguir:
Tabela
No decorrer da execução orçamentária de 2014, ocorreram aberturas de créditos adicionais suplementares e
especiais, conforme demonstrado na tabela a seguir:
Tabela
Considerando a dotação inicial e as movimentações de
créditos orçamentários, constata-se que houve uma elevação na autorização das despesas no montante de R$
4.821.724,30 resultando numa despesa total ﬁxada de
R$ 53.321.724,30, conforme segue:
Tabela
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
4.1 RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS E BALANCETE DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DIVERGEM QUANTO AOS

TOTAIS DE CRÉDITOS ADICIONAIS E ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES

nial de 2014, o que causa distorção no superávit ﬁnanceiro, conforme demonstrado:

Base legal: artigo 167, inciso V, da Constituição Federal
de 1988; artigos 42, e 85, da Lei Federal nº 4.320/1964;
artigo 45, parágrafo 2º, da Constituição Estadual;

Tabela

Compulsando os documentos encaminhados pelo gestor, veriﬁca-se que a relação de créditos adicionais (arquivo 02-23-DEMCAD) e o balancete da execução orçamentária (arquivo 02-12-BALEXO), divergem quanto aos
totais de créditos adicionais e de anulações de dotações,
conforme demonstrado na tabela a seguir:
Tabela
Contudo, considerando que os valores evidenciados no
balancete da execução orçamentária são superiores aos
demonstrados na relação de créditos adicionais, presume-se que foram realizadas alterações nas dotações orçamentárias sem indicação de lei autorizativa.
Assim sendo, cabe ao gestor responsável apresentar justiﬁcativas para a divergência em questão, bem como
identiﬁcar as alterações orçamentárias não elencadas na
relação de créditos adicionais.
4.2 DIVERGÊNCIA ENTRE OS SALDOS DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DO
EXERCÍCIO ANTERIOR E O EVIDENCIADO NO SALDO
ANTERIOR DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO
ATUAL
Base legal: art. 105 da lei 4.320/1964.
Da análise do Balanço Patrimonial do exercício anterior
e do Balanço Patrimonial do exercício atual, observa-se
que o saldo do ativo ﬁnanceiro e do passivo ﬁnanceiro
evidenciado em 2013 estão divergindo do saldo evidenciado na coluna exercício anterior do Balanço Patrimowww.tce.es.gov.br

Por conseguinte, sugere-se citar a o gestor responsável,
para apresentar as razões de justiﬁcativas que julgar necessárias.
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA
A execução ﬁnanceira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como, os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, que, somados
ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o
exercício seguinte.
Na tabela a seguir, sintetizamos o Balanço Financeiro
que integra a prestação de contas anual consolidada do
município de Muniz Freire, relativa ao exercício de 2014:
Tabela
É importante ressaltar que o Balanço Financeiro consolidado apresenta saldo para o exercício seguinte no montante de R$ 7.192.656,99 (sete milhões, cento e noventa
e dois mil, seiscentos e cinqüenta e seis reais e noventa
e nove centavos).
De acordo com o Balanço Financeiro que integra a prestação de contas anual sob análise, o resultado ﬁnanceiro
do exercício, representado pela diferença entre o somatório dos ingressos orçamentários com os extraorçamentários e dos dispêndios orçamentários e extraorçamentários, foi superavitário em R$ 1.904.852,95 (um milhão,
novecentos e quatro mil, oitocentos e cinqüenta e dois
reais e noventa e cinco centavos).
Cumpre destacar que esse resultado não deve ser entenSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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dido como superávit ou déﬁcit ﬁnanceiro do exercício,
cuja apuração é obtida por meio do Balanço Patrimonial,
utilizado como fonte para abertura de créditos adicionais no exercício seguinte.
Neste sentido vale destacar que veriﬁca-se divergência
no saldo em espécie do exercício anterior evidenciado
no Balanço Financeiro do exercício, conforme relatado
no item 5.1 deste relatório.
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
5.1 DIVERGÊNCIA NO SALDO EM ESPECIE DO EXERCÍCIO
ANTERIOR REGISTRADO NO BALANÇO FINANCEIRO
Base legal: Artigos 83, 85, 86, 87, 89, 101 e 103 da Lei Federal 4.320/1964
O Balanço Financeiro do exercício de 2013 registra saldo
em espécie que se transfere para o exercício seguinte,
ou seja, 2014, no montante de R$ 5.292.843,46, contudo, ao compulsarmos o Balanço Financeiro do exercício
o saldo transferido registrado é de R$ 5.287.804,04, resultante em uma divergência de R$ 5.039,42.
Vale destacar que o Relatório de Gestão, exercício de
2014, encaminhado pelo jurisdicionado assim aﬁrma:
O saldo ﬁnanceiro proveniente do exercício de 2013 consolidados foi de R$ 5.292.843,46. Adicionando a este valor os ingressos de recursos orçamentários e extra-orçamentários deduzidas as despesas pagas no exercício, resultou em um saldo ﬁnal para o exercício ﬁnanceiro de
2014 da ordem de R$ 7.197.696,41.
Face o exposto, sugere-se citar o responsável, para apresentar as razões de justiﬁcativa que julgar necessárias
quanto à divergência apontada.
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 consolidada, que integra a prestação de contas sob análise, evidencia um resultado patrimonial positivo, consubstanciado num superávit patrimonial no valor de R$
1.357.875,32 (um milhão, trezentos e cinqüenta e sete
mil, oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos).
Na tabela a seguir, evidencia-se sinteticamente as variações quantitativas ocorridas no patrimônio do município durante o exercício referência da prestação de contas sob análise:
Tabela
O resultado das variações patrimoniais quantitativas reﬂetiu positivamente no patrimônio do município de Muniz Freire.
Não signiﬁca dizer que o resultado dessas variações patrimoniais representa um lucro para o poder público. Esse resultado indica apenas o quanto que os serviços públicos ofertados promoveram alterações quantitativas
nos elementos patrimoniais do município.
A situação patrimonial do município, 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.
www.tce.es.gov.br

Apresenta-se na tabela a seguir a situação patrimonial
consolidada do município, demonstrada por meio do Balanço Patrimonial consolidado, integrante da prestação
de contas anual sob análise, evidenciando os saldos das
contas patrimoniais no encerramento do exercício de
2014:
Tabela
O superávit ﬁnanceiro apurado no Balanço Patrimonial
constitui-se como fonte de recursos para abertura de
créditos adicionais no exercício seguinte.
Dessa forma, demonstra-se no quadro a seguir, o resultado ﬁnanceiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício sob análise:
Tabela
O superávit ﬁnanceiro apurado, 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.
Vale destacar ainda que, foram identiﬁcadas divergências no Superávit Financeiro, bem como no Passivo Financeiro. Tais divergências serão abordadas nos itens seguintes desse relatório.
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
6.1 INCONSISTÊNCIA NO VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DEMONSTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Base Legal: art. 105 da Lei 4.320/1964.
Ao analisar o Balanço Patrimonial, constata-se que o Superávit Financeiro (Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro) evidenciado diverge do apurado com base nos
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Balanços das unidades gestoras, conforme ilustrado na
tabela seguinte:
Tabela

6.2 DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO APURADO E O EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Não bastasse, há divergências também entre o superávit
ﬁnanceiro demonstrado no Balanço Patrimonial e o evidenciado no “Demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro”, anexo ao Balanço Patrimonial, conforme ilustrado
nas tabelas seguintes.

Base Legal: art. 105 da Lei 4.320/1964.

Tabela

Cabe destacar que divergências no passivo ﬁnanceiro indicam distorção no valor do superávit ﬁnanceiro.

Tabela
O MCASP informa que, anexo ao Balanço Patrimonial,
deverá ser elaborado o demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro. Nesse sentido, para atendimento aos
mandamentos legais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (parágrafo único do artigo 8º e o artigo 50, Lei
Complementar 101/2000), existe o mecanismo denominado destinação de recursos, o qual permite identiﬁcar
se os recursos são vinculados ou não.
Nesse demonstrativo, anexo ao Balanço Patrimonial, podem ser apresentadas algumas fontes com déﬁcit e outras com superávit ﬁnanceiro, de maneira que o total seja igual ao superávit ﬁnanceiro apurado no balanço patrimonial do exercício.
Todavia, tal como se observa nas tabelas 13 e 14, o total evidenciado no “Demonstrativo do superávit/déﬁcit
ﬁnanceiro” diverge do superávit ﬁnanceiro demonstrado
no Balanço Patrimonial, conforme demonstrado abaixo:

Para a apuração do passivo ﬁnanceiro, foram consideradas as obrigações de curto prazo (Passivo Circulante) e os
restos a pagar não processados.
Tabela

Por conseguinte, sugere-se citar o gestor responsável,
para apresentar as razões de justiﬁcativas que julgar necessárias.
6.3 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, observa-se divergência no valor do
Passivo Financeiro evidenciado, como segue:
Tabela
Cabe destacar que divergências no passivo ﬁnanceiro indicam distorção no valor do superávit ﬁnanceiro.
Por conseguinte, sugere-se citar o gestor responsável,
para apresentar as razões de justiﬁcativas que julgar necessárias.

Tabela

7. GESTÃO FISCAL

Por conseguinte, sugere-se citar o gestor responsável,
para apresentar as razões de justiﬁcativas que julgar necessárias.

7.1 DESPESAS COM PESSOAL EXCEDE O LIMITE CONSTITUCIONAL
Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo
www.tce.es.gov.br

19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000.
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC 101/2000), ao
estabelecer normas de ﬁnanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão ﬁscal, disciplinou, em seus
artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal pelos Poderes e Entes da Federação.
Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro Nacional:
A despesa total com pessoal compreende o somatório
dos gastos do Ente da Federação com ativos, inativos e
pensionistas, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações
que extrapolem os dispositivos legais.
O limite referencial para as despesas com pessoal é aplicado em relação à Receita Corrente Líquida – RCL, que
por sua vez, segundo deﬁnição da Secretaria do Tesouro Nacional:
É o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes
do ente da Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.
Apurou-se a RCL do município de Muniz Freire, no exercício de 2014, que, conforme planilha de apuração (ANEXO I), totalizou R$ 46.023.697,15 (quarenta e seis milhões, vinte e três mil, seiscentos e noventa e sete reais
e quinze centavos).
Constata-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas sob análise, que as despesas com
pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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60,59% (sessenta vírgula cinqüenta e nove por cento) da
receita corrente líquida; portanto, acima dos limites legal e prudencial, estabelecidos nos artigos 20, inciso III,
alínea “b” e 22, parágrafo único da Lei Complementar
101/2000, conforme demonstrado na planilha de apuração (ANEXO II), sintetizada na tabela a seguir:
Tabela
Veriﬁcou-se, ainda, que foram emitidos, por esta Corte
de Contas, diversos pareceres de alerta ao Chefe daquele Poder retratando tal situação, conforme se depreende
do quadro abaixo:
Tabela
No que se refere às despesas totais com pessoal, consolidando o Poder Executivo com o Poder Legislativo, contata-se que essas despesas atingiram 63,99% (sessenta e
três vírgula noventa e nove por cento) em relação à receita corrente líquida; portanto, acima dos limites máximo e prudencial estabelecidos pelos artigos 19, inciso
III e 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000,
conforme demonstrado na planilha de apuração (ANEXO III) deste relatório, e evidenciado resumidamente na
tabela a seguir:
Tabela
Diante do exposto, cabe ao responsável apresentar as
justiﬁcativas que julgar necessárias, assim como, documentos que comprovem as suas alegações, uma vez
que esta irregularidade se iniciou no 2º quadrimestre de
2012 e já fora apontada nos exercícios de 2012 e 2013, e
persiste no exercício de 2014. Logo, observa-se que o Poder Executivo não reconduziu as despesas com pessoal
aos limites estabelecidos, conforme previsto no art. 23
da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Insta acrescentar que a irregularidade é passível de aplicação de sanção por multa nos moldes art. 5º da Lei
10.028/00.
7.2. DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº
101/2000; e art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a
Resolução 40/2001 do Senado Federal, a dívida consolidada ou fundada, para ﬁns ﬁscais, corresponde ao montante total das obrigações ﬁnanceiras, apurado sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da administração direta e entre estes e as entidades da administração indireta), assumidas: a) pela realização de operações
de crédito com a emissão de títulos públicos, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses (dívida mobiliária); b) pela realização de operações de crédito em
virtude de leis, contratos (dívida contratual), convênios
ou tratados, para amortização em prazo superior a 12
(doze) meses; c) com os precatórios judiciais emitidos a
partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos; e,
d) pela realização de operações de crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que tenham constado como receitas no orçamento.
A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa o
montante da dívida consolidada deduzido o saldo relativo aos haveres ﬁnanceiros (disponibilidade de caixa e
demais haveres ﬁnanceiros).
No uso de suas competências constitucionais (Artigo 52 da CF/88), o Senado Federal editou a Resolução
40/2001, disciplinado em seu artigo 3º que ao ﬁnal do
www.tce.es.gov.br

décimo quinto exercício ﬁnanceiro contado a partir do
encerramento do ano de publicação daquela resolução,
a dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder, respectivamente, 2 e 1,2 vezes a receita corrente líquida do ente
da federação.
Disciplinou ainda, no artigo 4º, quais as condições a serem adotadas no período compreendido entre a publicação da Resolução e o prazo limite de 15 anos para o
enquadramento da dívida dentro do valor estabelecido.
Com base nos demonstrativos contábeis integrantes da
prestação de contas anual (arquivo RGFDCL) do município de Muniz Freire, ao ﬁnal do exercício de 2014, a dívida consolidada líquida do município não impactou a receita corrente líquida, conforme demonstramos na tabela a seguir:
Tabela
7.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE GARANTIAS
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 Federal/1988; Art. 55, inciso I, alínea “c”; e
art. 40, §1º, da Lei Complementar 101/2000.
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.
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As operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias, por sua vez, são deﬁnidas pela LRF como
operações de crédito destinadas a atender insuﬁciência
de caixa durante o exercício ﬁnanceiro.
A Constituição Federal outorgou a competência ao Senado Federal para dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
de suas autarquias e demais entidades controladas pelo
Poder Público Federal (Artigo 52).
Em 2001, o Senado Federal editou a Resolução 43/2001,
dispondo, dentre outras condições, sobre os limites para a contratação das operações de crédito pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização.
O artigo 7º da Resolução 43/2001 do Senado Federal disciplinou os limites e condições para a realização das operações de crédito.
Para os municípios, restou deﬁnido que as operações de
crédito interno e externo devem limitar-se a:
16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida para o montante global das operações realizadas em um
exercício ﬁnanceiro;
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.
Quanto à concessão de garantias, o Senado Federal estabeleceu como limite para o saldo global das garantias
concedidas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios, o montante equivalente ao 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:
Não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte
e quatro) meses, a contar do mês da análise, quaisquer
garantias anteriormente prestadas;
Esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida,
deﬁnido na Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal;
Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal previstos na Lei Complementar nº 101, de 2000;
Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado
com a União, nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.
Quanto às Operações de Crédito por Antecipação de Receitas Orçamentárias - ARO, o Senado Federal deﬁniu,
conforme artigo 10 da Resolução 43/2001, que o saldo
devedor dessas operações não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observando-se ainda,
dentre outras condições, as disposições contidas nos artigos 14 e 15 daquela resolução.
Com base nas demonstrações contábeis encaminhados
pelo jurisdicionado à Corte de Contas, observa-se que
não houve a contratação de operações de crédito nem
a concessão de garantias ou contra garantia de valores
no exercício de 2014.
7.4 RENÚNCIA DA RECEITA
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a renúncia de receita, estabeleceu que a concessão ou amwww.tce.es.gov.br

pliação de incentivo ou benefício de natureza tributária,
da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos
dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas
de resultados ﬁscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias;
Estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
O artigo 4º LRF, estabelece que deve integrar o projeto
da Lei de Diretrizes Orçamentárias o Anexo de Metas Fiscais, o qual deve conter, dentre outros demonstrativos,
o demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas
obrigatórias de caráter continuado.
Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão da
renúncia de receita, tem por objetivo tornar transparente os requisitos exigidos para a concessão ou ampliação
dos benefícios de natureza tributária.
Avaliou-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual e o Relatório de Gestão do município
de Muniz Freire, aprovadas para o exercício de 2014, e
constata-se não ter sido prevista ou estabelecida renúncia de receita.
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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 Federal/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal/1988 (alterado pela Emenda Constitucional 53/2006).
Por determinação da Constituição Federal, 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 de Muniz
Freire, no exercício de 2014, aplicou 32,41% (trinta e dois
vírgula quarenta e um por cento) da receita resultante
de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino,
conforme demonstrado na planilha de apuração (ANEXO VI), resumidamente demonstrado na tabela a seguir:
Tabela
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 105,92% (cento e cinco vírgula noventa e
dois por cento) das receitas provenientes do FUNDEB,

cumprindo os regramentos jurídicos estabelecidos na
Lei 11.494/2007 (art. 22) e no ADCT da CF/1988 (art. 60),
conforme demonstrado na planilha de apuração (ANEXO
VI), e apresentado resumidamente na tabela a seguir:
Tabela
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
Federal/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº
29/2000).
A Emenda Constitucional 29/2000, que alterou os artigos 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal,
e acrescentou artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o ﬁnanciamento das ações e serviços públicos de saúde, estabeleceu, dentre outras condições, 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,
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios;
Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à
saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos
Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais;
As normas de ﬁscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e
www.tce.es.gov.br

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 Federal, estabelecendo, dentre outras providencias,
os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela
União, Estados, Distrito Federal e 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
Federal.
Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município de Muniz
Freire, no exercício de 2014, aplicou 20,75% (vinte vírgula setenta e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
em ações e serviços públicos de saúde, cumprindo o regramento jurídico vigente, conforme demonstrado na
planilha de apuração (Anexo VII), e evidenciado resumidamente na tabela a seguir:
Tabela
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8.3 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
A Lei 11.494/2007, que regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação – Fundeb, ao dispor sobre o acompanhamento, controle social, comprovação e ﬁscalização dos recursos do Fundeb (distribuídos, transferidos e aplicados pelos entes da federação),
atribuiu aos Conselhos de Acompanhamento e Controle
Social do Fundeb 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;

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

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 confor-

supervisionar a realização do censo escolar anual;
instruir, com parecer, as prestações de contas a serem
apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas. O parewww.tce.es.gov.br

cer deve ser apresentado ao Poder Executivo respectivo
em até 30 dias antes do vencimento do prazo para apresentação da prestação de contas ao Tribunal; e
acompanhar e controlar a execução dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolar e do Programa de Apoio aos
Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, veriﬁcando os registros contábeis e os
demonstrativos gerenciais relativos aos recursos repassados, responsabilizando-se pelo recebimento e análise
da prestação de contas desses programas, encaminhando ao FNDE o demonstrativo sintético anual da execução físico-ﬁnanceira, acompanhado de parecer conclusivo, e notiﬁcar o órgão executor dos programas e o FNDE
quando houver ocorrência de eventuais irregularidades
na utilização dos recursos.
Avaliou-se o parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb que integra a
prestação de contas anual do município de Muniz Freire,
emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício
de 2014 (arquivo 02-20-PCFUND), e constatou-se que os
conselheiros do FUNDEB se reuniram no dia 12/03/2015,
e após análise e conferência na documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, emitiram o
Parecer 01/2015 favorável à aprovação da prestação de
contas do FUNDEB, no exercício de 2014.
8.4 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAÚDE
A Lei Complementar 141/2012, que, conforme dissemos anteriormente, regulamentou o § 3º do art. 198 da
Constituição Federal, atribuiu aos Conselhos de Saúde a
competência para avaliar, a cada quadrimestre, o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária
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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).
Estabeleceu ainda, a LC 141, que o gestor do SUS em cada ente da Federação deve elaborar relatório detalhado
referente ao quadrimestre anterior, contendo, no mínimo, as informações apresentadas a seguir:
Montante e fonte dos recursos aplicados no período;
Auditorias realizadas ou em fase de execução no período
e suas recomendações e determinações;
Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em
seu âmbito de atuação.

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 nº 141/2012.
Avaliou-se o parecer do Conselho Municipal de Saúde
que integra a prestação de contas anual do município de
Muniz Freire, emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício de 2014, e constatou-se que os conselheiros se reuniram no dia 11/03/2015, e após análise e conferência na documentação comprobatória das receitas e
despesas realizadas com recursos da saúde, emitiram a
Resolução 03/2015 e resolveram aprovar a prestação de
contas das ações realizadas pela Secretaria Municipal
de Saúde, no exercício de 2014.
9. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO EXCEDE O LIMITE CONSTITUCIONAL
Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §
2º, da Constituição Federal/1988.

No § 1º do artigo 36, determinou 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 Constituição Federal de 1988 disciplinou, no Capítulo
IV, do Título III, que trata da organização do Estado, sobre os municípios.

A Instrução Normativa TC 28/2013, ao dispor sobre o rol
de documentos que os Chefes do Poder Executivo Municipais devem encaminhar ao Tribunal de Contas, a título de prestação de contas anual, disciplinou, em seu
Anexo II, item 21, a obrigatoriedade de envio do Parecer

Com base na documentação que integra a prestação de
contas sob análise, apuram-se os valores transferidos pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, a título de duodécimo, planilha de apuração detalhada (Anexo IV), no
decorrer do exercício de 2014, conforme demonstramos

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.

www.tce.es.gov.br

sinteticamente na tabela a seguir:
Tabela
Da análise do quadro acima, conclui-se que houve descumprimento ao limite imposto pela Constituição Federal uma vez que foi efetuado repasse a maior no montante de R$ 587,91 (quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos).
Assim, considerando que a Constituição Federal estabelece no inciso I, §2° do art. 29-A que constitui crime de
responsabilidade do Prefeito efetuar repasses em desconformidade com os limites impostos, cabe ao gestor
apresentar as justiﬁcativas que julgar necessárias.
10. MONITORAMENTO
Não foram encontrados itens passíveis de monitoramento para este exercício, conforme consulta ao sistema de
monitoramento do TCEES.
11. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais ora avaliadas reﬂetiram a conduta do
Sr. Paulo Fernando Mignone, chefe do Poder Executivo
Municipal, no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas do município de Muniz Freire no exercício de 2014.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
273/2014, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 28/2013.
Como resultado, apresentamos a seguir os achados que
resultam na opinião pela citação do responsável:
Tabela
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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II.3 DAS IRREGULARIDADES AFASTADAS
Insta salientar que as irregularidades apontadas no Relatório Técnico descritas abaixo foram afastadas na primeira decisão (Parecer Prévio 108/2015):
II.3.1 Divergência entre os saldos do Superávit Financeiro
apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e o
evidenciado no saldo anterior do Balanço Patrimonial do
exercício atual (item 4.2 do RT 133/2016)
II.3.2 Divergência no saldo em espécie do exercício anterior registrado no Balanço Financeiro (item 5.1 do RT
133/2016).
II.3.3 Inconsistência no valor do Superávit Financeiro
demonstrado no Balanço Patrimonial (item 6.1 do RT
133/2016).
II.3.4 Divergência entre o saldo do Passivo Financeiro
apurado e o evidenciado no Balanço Patrimonial (item
6.2 do RT 133/2016).
II.3.5 Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante e o
saldo do Passivo Financeiro evidenciado no Balanço Patrimonial (item 6.3 do RT 133/2016).
II.3.6 Transferência de recursos ao Poder Legislativo excede o limite constitucional (item 9 do RT 133/2016).
II.4 DO MÉRITO RECURSAL
Quanto às irregularidades remanescentes: i) Relação de
Créditos Adicionais e Balancete da Execução Orçamentária divergem quanto aos totais de Créditos Adicionais
e anulações de dotações; ii) Despesas com pessoal excede o limite constitucional, a área técnica opinou pelo
não provimento quanto à reforma do Parecer Prévio TC108/2017 – Segunda Câmara.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos au-

tos, por entender suﬁciente e plenamente motivada a
fundamentação delineada na manifestação da área técnica (ITR 00195/2018-2), adoto-a como razões de decidir
e a transcrevo abaixo:
II. DO MÉRITO
II.1 CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS
Compulsando os autos TC 3628/2015 (Prestação de Contas Anual – Exercício de 2015), identiﬁcou-se que após a
realização de sustentação oral pelo advogado do Gestor
Responsável, promovida em 13 de setembro de 2017,
o Excelentíssimo Conselheiro Relator proferiu seu voto
fundamentado (Fls. 578/589 daqueles autos), sugerindo
ao colegiado da Segunda Câmara o afastamento da irregularidade apontada no item 4.1 do Relatório Técnico RT 133/2016 (item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 2329/2016) e a manutenção da irregularidade
constante dos item7.1 do RT 133/2016 (item 2.7 da ITC
2329/2016).
Da análise dos autos TC 9070/2017 (Recurso de Reconsideração) em tela, observou-se que o recorrente apresentou razões de recurso relativamente à única irregularidade mantida, a qual culminou na REJEIÇÃO da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2015, consoante
o Parecer Prévio respectivo (TC-108/2017- Segunda Câmara).
Desta forma, para subsidiar as decisões das demais instâncias competentes, entende-se como necessária a
análise da forma que se faz a seguir:
II.1.1 Despesas com Pessoal excedem o Limite Constitucional (Item 7.1 do RT 133/2016 e 2.7 da ITC 2329/2016)
Base Legal: Artigo 20, inciso III, alínea “b”; art. 19, III e
art. 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000.
www.tce.es.gov.br

JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“(...)
1. DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL ACIMA
DOS LIMITES LEGAIS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LRF:
De acordo com o Parecer Prévio 108/2017, no exercício
de 2014 a Prefeitura Municipal de Muniz Freire realizou
despesa com pessoal e encargos sociais no montante de
R$ 46.023.697,15 (quarenta e seis milhões, vinte e três
mil, seiscentos e noventa e sete reais e quinze centavos),
resultando num índice de 60,59% (sessenta vírgula cinquenta e nove pontos percentuais) em relação à Receita
Corrente Líquida apurada para o exercício, o que em tese
violaria os limites previstos nos artigos 19, inciso III; 20,
inciso III, alínea “b”, e 22, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Nesse contexto, o Parecer Prévio 108/2017 concluiu por
rejeitar as contas do recorrente Paulo Fernando Mignone relacionadas com o exercício de 2014, mantendo a
irregularidade relacionada com a violação do limite de
gasto com pessoal do Poder Executivo, por entender que
essa teria origem na falta de planejamento da gestão, e
não em circunstâncias alheias à atuação do gestor conforme apresentado pelo mesmo em suas manifestações
de defesa.
Entretanto, conforme passaremos a demonstrar, o recorrente não contribui de maneira alguma para ocorrência de tal irregularidade e nem faltou ao seu governo planejamento a ensejar tal ocorrência, pelo contrário, a superação do limite de gasto com pessoal se deu
exclusivamente por questões externas, fora da vontade
ou do campo de ação do recorrente, que envidou todas
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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as ações e esforços que lhe eram possíveis para promover o reequilíbrio das contas do Município de Muniz Freira como um todo.
Além disso, por tudo que será exposto a seguir, resta
comprovado ao longo de todo o seu mandato como Prefeito de Muniz Freire, no período de 2013 a 2016, no que
se inclui o exercício de 2014, o recorrente agiu com o
zelo, a dedicação, a probidade, a legalidade e a eﬁciência que lhe eram exigíveis dentro do contexto político,
social, econômico e cultural no qual ocorreu o seu Governo, não se veriﬁcando em sua atuação qualquer ação
marcada por dolo ou má-fé, e não ocorrendo irregularidades graves nas contas públicas de sua gestão.
1.2 DAS CONTAS DO GESTOR ANTERIOR (PROCESSO TC
2613/2013) E DA REALIDADE ENCONTRADA NO PRIMEIRO ANO DE GESTÃO (2013): (...)
1.3 DA MUNICIPALIZAÇÃO DAS ESCOLAS: (...)
1.4 DO PROJETO DE LEI PARA CRIAÇÃO DO CARGO DE
CUIDADOR: (...)
1.5 OUTRAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE DESPESA: (...)
1.6 DAS MEDIDAS DE REDUÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL:
Diante do cenário de crise econômica apresentado desde o primeiro ano de sua gestão, conforme todo o exposto neste Recurso, diversas foram as tentativas de equilibrar as ﬁnanças do Município e principalmente adequar o índice da despesa total com pessoal estabelecido na LRF. Ocorre que, com o empenho de toda equipe
de governo, vários estudos foram realizados com a ﬁnalidade de encontrar soluções para a redução dos gastos
com pessoal. Inicialmente, pela análise do plano de carreira, relatórios e demonstrações contábeis veriﬁcou-se

que o Município de Muniz Freire conta com 52 cargos
comissionados (secretários, coordenadores, assessores,
diretores de departamento, gerentes) e 40 funções gratiﬁcadas (áreas, setores, gratiﬁcações), sendo que atualmente os servidores efetivos ativos são 524. Percebe-se
que o número total de cargos comissionados e funções
gratiﬁcadas é bem pequeno se comparado a quantidade
de servidores efetivos ativos. Durante a gestão do recorrente como Prefeito de Muniz Freire (2013/2016), por
conta da necessidade de adequação das despesas com
pessoal, de 52 cargos comissionados 16 foram exonerados, e de 40 funções gratiﬁcadas 27 foram encerradas. Ressalta-se que permaneceram nomeados apenas
os cargos indispensáveis para a continuidade da prestação de serviços essenciais à população. Segue abaixo tabelas que demonstram o alegado, vejamos: (...)
Além das reduções referentes aos cargos comissionados
e funções gratiﬁcadas, o gestor Paulo Fernando Mignone determinou a cassação do pagamento da Função Gratiﬁcada -FF-PSF de 30% sobre o piso salarial de todos os
proﬁssionais que atuam na Estratégia de Saúde da Família pelos fatos e fundamentos elencados no Decreto
n°6.637/2015. Considerando que, quando foi adotada
a medida mencionada no parágrafo anterior, o Município contava com 34 proﬁssionais (médicos, enfermeiros,
dentistas e auxiliares) atuando na Estratégia de Saúde da
Família, a economia mensal foi de R$ 31.336,73 (trinta e
um mil trezentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos). Vale consignar que os valores recebidos pela ocupação de cargos comissionados ou funções gratiﬁcadas
são relativamente baixos, e mesmo assim o valor reduzido mensalmente foi signiﬁcativo, se levado em conta tais
remunerações. A soma dos valores reduzidos mensalwww.tce.es.gov.br

mente perfazem o montante de R$ 82.990,42 (oitenta e
dois mil novecentos e noventa reais e quarenta e dois
centavos), sendo que anualmente (12 meses e 13° salário) atingem o valor de R$ 1.078.875,46 (hum milhão
setenta e oito mil oitocentos e setenta e cinco reais e
quarenta e seis centavos). Não obstante, além das exonerações mencionadas acima, foram tomadas medidas
no sentido de adequação e redução dos gastos com hora extra e adicional noturno, que geraram uma economia
mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em média. Ocorre que, mesmo com tanta redução não houve diminuição no índice de gasto total com pessoal. Além de todo o
exposto, vale consignar que o cumprimento da determinação constitucional (art.37, inciso X) que assegura aos
servidores públicos a revisão salarial anual gerou sobrecarga na folha de pagamento. Outro fator que contribuiu
para a manutenção da folha de pagamento acima do limite legal, foi o fato de que praticamente todos os servidores nomeados através do concurso público realizado no ano de 2005 passaram a fazer jus à gratiﬁcação de
adicional por tempo de serviço, concedida a cada quinquênio de efetivo serviço prestado (gratiﬁcação prevista
no artigo 145 da Lei n° 1.132/90 -Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais).
Por ﬁm percebe-se que muitas foram as medidas adotadas com o intuito de reduzir o total de gastos com pessoal, no entanto, em maior proporção foram as situações
externas e involuntárias que contribuíram para a manutenção da folha de pagamento em percentual indesejado.(...)”.
ANÁLISE:
Relativamente à argumentação trazida quanto aos itens
7.1 do RT 133/2016 e 2.7 da ITC 2329/2016, identiﬁcouSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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-se que esta se apresentou bastante detalhada e extensa (Fls. 03/20 da Petição Recurso 00253/2017-3), motivo
pelo qual, para ﬁns de melhor subsidiar as decisões das
demais instâncias nesta Corte de Contas e segregar devidamente os aspectos técnico-contábeis dos aspectos
meritórios das alegações, optou-se pela transcrição parcial de seus termos nesta Instrução, dando-se destaque
aos principais pontos levantados pelo Recorrente. Todavia, mesmo que detalhadas, observou-se que as alegações mantiveram em seu teor, praticamente, a mesma
linha argumentativa apresentada por ocasião da elaboração da ITC 2329/2016, focando principalmente sobre:
1) A crise econômica nacional, a queda de arrecadação
municipal e a realidade encontrada pelo Gestor no início de seu mandato, uma vez que no exercício de 2012
(último ano de mandato do gestor anterior) constatou-se a realização de despesas com pessoal acima do limite legal. O Recorrente aﬁrmou:
“(...) a situação de desrespeito a limite de gastos com
pessoal que se está julgando não foi praticada pelo recorrente Paulo Mignone, já existia e se agravou até o ano
de 2014, dentre outros fatores econômicos, pelas dívidas também herdadas da gestão anterior sem a respectiva cobertura ﬁnanceira, que tiveram que ser honradas
pela municipalidade no mandato do recorrente”.
(...) Pois bem. Foi constatado pela equipe de governo
que a queda de receita, no cenário de ausência de políticas de prevenção e recuperação deixado pela gestão
anterior da municipalidade, foi a maior responsável pelo descumprimento do estabelecido na LRF, no que tange ao limite de despesa com pessoal. (...)”
“(...) Foi constatado, também, que os principais fatores
externos responsáveis para a ocorrência do déﬁcit orça-

mentário na receita foram: o corte de repasse de recursos, decorrente da extinção do FUNDAP e, ainda, a diminuição de verbas extraordinárias repassadas aos municípios por parte do governo federal, como o FPM por
exemplo.
É sabido por todos que esse contexto de brusca queda de arrecadação nos municípios foi apenas o início de
uma grave crise que se instalaria em todo o país. Desde
então estamos enfrentando a maior crise econômica, ﬁnanceira, política e governamental já vivida pelo Brasil,
que assola, principalmente, os municípios de pequeno
porte que dependem quase que exclusivamente de repasses e incentivos por parte dos governos estadual e
federal. (...)”
2) A municipalização de escolas anteriormente mantidas pelo Governo Estadual, cujos gastos com os proﬁssionais do magistério das escolas municipalizadas, deveriam, segundo o Recorrente, ser eliminados da apuração dos Gastos com Pessoal, segundo se depreende
do seguinte trecho da petição:
“(...) Portanto, da análise dos dados apresentados, especialmente por ter o gestor Paulo Fernando Mignone
adotado inclusive providências judiciais para devolução
das escolas estaduais ao Governo do Espírito Santo (Processo n° 0002342-88.2015.8.08.0024) requer-se a esse
egrégio Tribunal de Contas, que elimine da apuração dos
gastos com pessoal, os impactos negativos na receita e
despesa do município, relativos à municipalização das
escolas anteriormente relatadas, haja vista que o gasto
com os proﬁssionais do magistério das escolas municipalizadas vem prejudicando, severamente, o índice de gasto com pessoal previsto na LRF, inviabilizando o município de adotar qualquer medida que possa surtir efeito
www.tce.es.gov.br

prático para adequação ao limite legal previsto no artigo
19, inciso III; artigo 20, inciso III, alínea “b” e artigo 22,
Parágrafo Único da LRF. (...)”.
Com relação às justiﬁcativas apresentadas se faz necessário, primeiramente, esclarecer alguns pontos da apuração do percentual da Despesa Líquida com Pessoal sobre a Receita Corrente Líquida do Município, realizada
por esta Corte de Contas, assim como tentar elucidar alguns argumentos trazidos aos autos.
Inicialmente, é importante que se transcrevam os dispositivos da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) que tratam da matéria, especiﬁcamente os relacionados aos argumentos do defendente
(artigos 18 e 19 da LRF):
“Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos
gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos
e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos,
funções ou empregos, civis, militares e de membros de
Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, ﬁxas e variáveis, subsídios,
proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratiﬁcações, horas extras e vantagens
pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades
de previdência.
§ 1o Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e
empregados públicos serão contabilizados como “Outras
Despesas de Pessoal”.
§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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ze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de
competência.
Art. 19. Para os ﬁns do disposto no caput do art. 169 da
Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida,
a seguir discriminados:
I - União: 50% (cinqüenta por cento);
II - Estados: 60% (sessenta por cento);
III - Municípios: 60% (sessenta por cento).
§ 1o Na veriﬁcação do atendimento dos limites deﬁnidos neste artigo, não serão computadas as despesas:
I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;
II - relativas a incentivos à demissão voluntária;
III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do §
6o do art. 57 da Constituição;
IV - decorrentes de decisão judicial e da competência
de período anterior ao da apuração a que se refere o §
2o do art. 18;
V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do
Amapá e Roraima, custeadas com recursos transferidos
pela União na forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da
Constituição e do art. 31 da Emenda Constitucional no
19;
VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo
especíﬁco, custeadas por recursos provenientes:
a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
b) da compensação ﬁnanceira de que trata o § 9o do art.
201 da Constituição;

c) das demais receitas diretamente arrecadadas por
fundo vinculado a tal ﬁnalidade, inclusive o produto da
alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit ﬁnanceiro. (g.n.)
§ 2o Observado o disposto no inciso IV do § 1o, as despesas com pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão
incluídas no limite do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20”. (g.n.)
É imprescindível destacar que esta Corte de Contas adotou em sua apuração o que dispõe a quinta edição do
Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, válido para o exercício de 2014 e aprovado pela Portaria nº 637 de 18 de outubro de 2012, quanto ao conceito de “Despesas com Pessoal” e ao que pode
ser deduzido na base de cálculo do percentual da Despesa Líquida com Pessoal sobre a RCL (conforme a seguir
transcrito), em observância, ainda, aos ditames explicitados pela Lei de Responsabilidade Fiscal:
“O conceito de despesa com pessoal não depende da
natureza do vínculo empregatício. Assim, as despesas
com servidores, independentemente do regime de trabalho a que estejam submetidos, integram a despesa total com pessoal e compõem o cálculo do limite de gasto
com pessoal. Assim, consideram-se incluídos tanto servidores efetivos, como cargos em comissão, celetistas, empregados públicos e agentes políticos. Esse também é o
caso dos agentes comunitários de saúde e dos agentes
de combate às endemias, quer tenham sido contratados
por meio de processo seletivo público ou não.
O conceito de despesa com pessoal também não depende de avaliação jurídica sobre a legalidade ou não da
contratação. Assim, tanto as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de exwww.tce.es.gov.br

cepcional interesse público como as que poderão vir a
ser contestadas à luz do instituto constitucional do concurso público, por exemplo, deverão ser registradas na
despesa com pessoal, independentemente da veriﬁcação da legalidade ou validade das contratações, bem como das eventuais cominações que possam advir.(...)
A despesa total com pessoal compreende o somatório
dos gastos do Ente da Federação com ativos, inativos e
pensionistas (despesa bruta com pessoal), deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF
(despesas deduzidas), não cabendo interpretações que
extrapolem os dispositivos legais. (g.n.)
(...)
No demonstrativo em referência serão deduzidas (não
computadas) apenas as seguintes despesas com pessoal, desde que tenham sido inicialmente consideradas: (g.n.)
a) indenizações por Demissão e com Programas de Incentivos à Demissão Voluntária, elemento de despesa 94
– Indenizações Trabalhistas;
b) decorrentes de decisão judicial da competência de período anterior ao da apuração, elemento de despesa 91
– Sentenças Judiciais;
c) demais despesas da competência de período anterior
ao da apuração, elemento de despesa 92 – Despesas de
Exercícios Anteriores; e
d) com inativos, considerando-se também os pensionistas, ainda que por intermédio de fundo especíﬁco, custeadas com recursos vinculados, ou seja, provenientes
da arrecadação de contribuições dos segurados e das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal ﬁnalidade, inclusive o produto da alienação de
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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bens, direitos e ativos, bem como seu superávit ﬁnanceiro. (...).”
Diante de todo o exposto, em que pese serem compreensíveis as alegações trazidas aos autos pelo defendente, de que a municipalização das escolas estaduais
teria sido um dos fatores que contribuíram negativamente para a elevação do índice de gastos do Município, a
glosa desses gastos na apuração do Limite de Despesas
com Pessoal não encontra amparo legal.
3) Projeto de Lei para a criação do cargo de Cuidador
Consoante as alegações do Recorrente, o Município de
Muniz Freire estaria realizando a extensão da carga horária de professores para a execução de tarefas de auxílio aos professores da Educação Infantil, as quais teriam
um custo elevado, sendo que “a contratação de um proﬁssional cuidador para as mesmas funções teria um custo bem menor”.
O então Prefeito Municipal encaminhou por duas vezes à Câmara Municipal de Muniz Freire o Projeto de Lei
023/2015, visando a criação do mencionado cargo efetivo na estrutura da Administração Municipal, porém,
conforme constatado em suas justiﬁcativas, as tentativas
foram “sem sucesso, pois na primeira tentativa o projeto de lei não foi aprovado pela Câmara de Muniz Freire/
ES, e na segunda o projeto de lei nem foi levado a plenário para votação”.
O fato apresentado, portanto, do ponto de vista técnico-contábil, não se constitui em argumento suﬁciente para
o afastamento da irregularidade apontada nos itens 7.1
do RT 133/2016 e 2.7 da ITC 2329/2016
4) Medidas de contenção de despesas e de redução das
despesas com pessoal

O Recorrente apresentou as seguintes alegações:
“Diante do cenário de crise econômica apresentado desde o primeiro ano de sua gestão, conforme todo o exposto neste Recurso, diversas foram as tentativas de equilibrar as ﬁnanças do Município e principalmente adequar
o índice da despesa total com pessoal estabelecido na
LRF.
Ocorre que, com o empenho de toda equipe de governo,
vários estudos foram realizados com a ﬁnalidade de encontrar soluções para a redução dos gastos com pessoal.
Inicialmente, pela análise do plano de carreira, relatórios
e demonstrações contábeis veriﬁcou-se que o Município
de Muniz Freire conta com 52 cargos comissionados (secretários, coordenadores, assessores, diretores de departamento, gerentes) e 40 funções gratiﬁcadas (áreas,
setores, gratiﬁcações), sendo que atualmente os servidores efetivos ativos são 524. Percebe-se que o número total de cargos comissionados e funções gratiﬁcadas
é bem pequeno se comparado a quantidade de servidores efetivos ativos.
Durante a gestão do recorrente como Prefeito de Muniz Freire (2013/2016), por conta da necessidade de adequação das despesas com pessoal, de 52 cargos comissionados 16 foram exonerados, e de 40 funções gratiﬁcadas 27 foram encerradas. Ressalta-se que permaneceram nomeados apenas os cargos indispensáveis para a
continuidade da prestação de serviços essenciais à população. Segue abaixo tabelas que demonstram o alegado, vejamos: (...)
Além das reduções referentes aos cargos comissionados
e funções gratiﬁcadas, o gestor Paulo Fernando Mignone determinou a cassação do pagamento da Função Gratiﬁcada -FF-PSF de 30% sobre o piso salarial de todos os
www.tce.es.gov.br

proﬁssionais que atuam na Estratégia de Saúde da Família pelos fatos e fundamentos elencados no Decreto
n°6.637/2015.
Considerando que, quando foi adotada a medida mencionada no parágrafo anterior, o Município contava com
34 proﬁssionais (médicos, enfermeiros, dentistas e auxiliares) atuando na Estratégia de Saúde da Família, a economia mensal foi de R$ 31.336,73 (trinta e um mil trezentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos).
Vale consignar que os valores recebidos pela ocupação
de cargos comissionados ou funções gratiﬁcadas são
relativamente baixos, e mesmo assim o valor reduzido
mensalmente foi signiﬁcativo, se levado em conta tais
remunerações. A soma dos valores reduzidos mensalmente perfazem o montante de R$ 82.990,42 (oitenta
e dois mil novecentos e noventa reais e quarenta e dois
centavos), sendo que anualmente (12 meses e 13° salário) atingem o valor de R$ 1.078.875,46 (hum milhão
setenta e oito mil oitocentos e setenta e cinco reais e
quarenta e seis centavos).
Não obstante, além das exonerações mencionadas acima, foram tomadas medidas no sentido de adequação e
redução dos gastos com hora extra e adicional noturno,
que geraram uma economia mensal de R$ 8.000,00 (oito
mil reais) em média.
Ocorre que, mesmo com tanta redução não houve diminuição no índice de gasto total com pessoal. Além de todo o exposto, vale consignar que o cumprimento da determinação constitucional (art.37, inciso X) que assegura
aos servidores públicos a revisão salarial anual gerou sobrecarga na folha de pagamento.
Outro fator que contribuiu para a manutenção da folha
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de pagamento acima do limite legal, foi o fato de que
praticamente todos os servidores nomeados através do
concurso público realizado no ano de 2005 passaram a
fazer jus à gratiﬁcação de adicional por tempo de serviço, concedida a cada quinquênio de efetivo serviço
prestado (gratiﬁcação prevista no artigo 145 da Lei n°
1.132/90 -Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) .

de despesas ao Município;

Por ﬁm percebe-se que muitas foram as medidas adotadas com o intuito de reduzir o total de gastos com pessoal, no entanto, em maior proporção foram as situações
externas e involuntárias que contribuíram para a manutenção da folha de pagamento em percentual indesejado.(...)”.

• Proibição de realização de hora extra;

“(...)
Dentre as diversas medidas de contenção de despesa
destacam-se as seguintes:
• Determinação para que todos os Secretários Municipais realizem cortes e reduções de gastos internos e externos;
• Limitação de horário para abastecimento dos veículos
da Municipalidade;
• Proibição de realização de ligações telefônicas de interesse particular,
• Proibição de uso de computadores e impressoras para ﬁns particulares, bem como proibição de uso de material de consumo e/ou correlatos para ﬁns particulares;
• Proibição de desperdício de energia e de água;
• Proibição para realização de cursos, eventos, seminários e demais festejos custeados pelo Município;
• Proibição para participação de cursos, eventos, seminários, congressos e aﬁns que geram qualquer natureza

• Limitação para concessão de diárias;
• Autorização para que a Secretaria Municipal de Administração reduza os valores contratados para o exercício
de 2013, no percentual permitido em lei, ou seja, 25%
dos contratos de prestação de serviço, fornecimentos e
locação;
• Determinação para que a Secretaria Municipal de Finanças promova a implantação de mecanismos facilitadores, de modo a permitir o recebimento da dívida ativa
do Município, bem como intensiﬁque a ﬁscalização, com
o objetivo de aumentar a arrecadação;
• Determinação de contingenciamento do orçamento
municipal no valor de R$ 3.500.000,00, o equivalente a
7,22%;
• Determinação para que a Secretaria Municipal de
Obras, Serviços Urbanos e Transporte promova a normatização do uso dos veículos que compõe a frota municipal;
Todas as medidas acima relatadas foram adotadas desde
o primeiro ano de gestão, no entanto, vale frisar que ao
longo de toda a gestão do recorrente (2013/2016) muitas outras ações de contenção de despesas foram implementadas conforme se veriﬁca através dos Decretos n°
6.371/2014, 6.416/2014, 6.647/2015.(...)”
Em que pesem as alegações de contenções de despesas
supramencionadas e o indicativo de proatividade do Recorrente em tentar reduzir o montante de despesas com
pessoal, fato que se constitui em louvável iniciativa, estas não surtiram os efeitos esperados sobre as despesas
com pessoal, pois de acordo com consulta aos dados enwww.tce.es.gov.br

viados ao Sistema LRFWeb, de responsabilidade da Administração Municipal, referentes ao 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2015, restou evidenciado o descumprimento ao disposto no Artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, haja vista que não ocorreu a eliminação nos
dois quadrimestres seguintes (1º e 2º quadrimestres de
2015) do percentual de despesas excedentes com pessoal, conforme demonstrativos seguintes:
Tabela
Vale ressaltar que não constaram informações nos autos quanto ao cumprimento pelo Executivo Municipal
das vedações impostas pelo artigo 22 da LRF, bem como, especiﬁcamente, sobre a adoção de medidas para
redução do percentual de despesas excedentes, conforme previsto no artigo 23 da LRF e nos §§ 3º e 4º do art.
169 da Constituição da República Federativa do Brasil, a
seguir transcritos:
Art. 22. A veriﬁcação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao ﬁnal de cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder
a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver
incorrido no excesso:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou
contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do
art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
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IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de
servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto
no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias. (g.n.)
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites deﬁnidos
no mesmo artigo, 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
Constituição.
§ 1o No caso do inciso I do § 3o do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. (Vide ADIN 2.238-5)
§ 2o É facultada a redução temporária da jornada de
trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária.(Vide ADIN 2.238-5)
§ 3o Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e
enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:
I - receber transferências voluntárias;
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao reﬁnanciamento da dívida mobiliária e as
que visem à redução das despesas com pessoal.
§ 4o As restrições do § 3o aplicam-se imediatamente se a
despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro

quadrimestre do último ano do mandato dos titulares
de Poder ou órgão referidos no art. 20. (g.n.)

minação Plenária contida no item 1.2 daquele instrumento, a seguir transcrita:

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não
poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

“(...)

(...)
§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com
base neste artigo, durante o prazo ﬁxado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998)
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de conﬁança;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 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 ato normativo motivado de cada um dos Poderes especiﬁque a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (g.n.)
Face a todo o apresentado, sugere-se a manutenção
dos termos do Parecer Prévio - 2ª Câmara 00108/2017,
exarado no Processo de Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Muniz Freire (TC 3628/2015), no
tocante à irregularidade apontada nos itens 7.1 do RT
133/2016 e 2.7 da ITC 2329/2016, bem como da deterwww.tce.es.gov.br

1.2 Formar autos apartados nos termos do arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2º e 281 do
RITCEES, com a ﬁnalidade de apurar se há responsabilidade pessoal do Gestor Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5º, inciso IV, §§ 1º e 2º, da Lei
10.028/2000, consoante apontamento descrito no item
7.1 do RT 133/2016.(...)”.
III – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Quanto ao mérito, após análise do conteúdo dos autos TC 9070/2017, considerando-se as argumentações
e a documentação apresentadas, opina-se pelo NÃO
PROVIMENTO quanto à reforma do Parecer Prévio TC108/2017- Segunda Câmara, exarado no Processo de
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de
Muniz Freire (TC 3628/2015), relativo ao exercício de
2014, face à constatação de que no exercício de 2014 as
despesas com pessoal excederam o Limite Constitucional (item 7.1 do RT 133/2016 e 2.7 da ITC 2329/2016).
II.5 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 marSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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cos 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
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

Tabela

4. Especiﬁcação do quórum:

Os dados acima demonstram que o município obteve
resultado positivo na execução do orçamento e na gestão patrimonial, inclusive com superávit ﬁnanceiro para
abertura de créditos orçamentários no exercício subsequente. Os limites constitucionais de saúde e educação
foram atendidos.

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

Todavia, ultrapassou os limites de despesas com pessoal do Poder Executivo e consolidado.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo exposto, acompanhando integralmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que este Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas, em:
1.1. CONHECER do presente Recurso de Reconsideração
interposto em face do Parecer Prévio TC-136/2017 – Segunda Câmara, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO.
1.2. Dar CIÊNCIA ao recorrente do teor da decisão tomada por este Tribunal.
1.3. ARQUIVAR os autos após os trâmites legais.

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

PARECER PRÉVIO TC-080/2018 – PLENÁRIO

2. Unânime.

Processos: 02763/2018-8, 03743/2016-6

3. Data da Sessão: 14/08/2018 - 27ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

www.tce.es.gov.br
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UG: PMDRP - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Interessado: CLAUDIA MARTINS BASTOS
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONTAS DE GOVERNO – EXERCÍCIO DE
2015 – CONHECER – DAR PROVIMENTO PARCIAL – REFORMAR O PARECER PRÉVIO 89/2017 – APROVAÇÃO
COM RESSALVAS – DETERMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO
– ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pela
senhora Claudia Martins Bastos, Prefeita Municipal de
Dores do Rio Preto no exercício de 2015, em face do Parecer Prévio TC-089/2017 Primeira Câmara, constante do Processo TC 3743/2016, que decidiu nos seguintes termos:
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:
1.1 Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas da senhora Claudia Martins Bastos, Prefeita Municipal frente à Prefeitura de Dores do Rio Preto no exercício de 2015, na forma prevista no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar
621/2012.
1.2 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;
1.3 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Foram mantidas as seguintes irregularidades na fundamentação do Parecer Prévio TC 089/2017:
“[...]
III – DAS IRREGULARIDADES
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.

QUANTO À LIMITAÇÃO DE EMPENHO (ITEM 5.2.1.1 DO
RT 204/2017)
Base Normativa: Art. 9º da Lei Complementar nº
101/2000 (LRF) e 20 da LDO.
2.4. AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
EM PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO DEMDFL.
(ITEM 7.1.1 DO RT 204/2017)
Base Normativa: art.85 e art. 92, parágrafo único da Lei
Federal nº 4.320/64.
2.5. ANEXO 5 DO RGF (RGFRAP) APRESENTA SALDOS INCONSISTENTES COM OS EVIDENCIADOS NO ANEXO AO
BALANÇO PATRIMONIAL (ITEM 7.1.2 DO RT 204/2017)

Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por
bem acompanhar as razões lançadas na ITC 03279/20173 (itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8) das ﬂs. 60/74
para manutenção das irregularidades apontadas na ITI
00287/2017-2 (ﬂs.46/47) pelos seus próprios fundamentos de fato e direito, a seguir transcrito:

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

[...]
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE

Base Legal: art. 50, inciso III, §§ 1º e 3º da LC 101/2000, e
artigos 85, 86, 89, 101, 104 e 105 da Lei Federal 4.320/64.

2.1. ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. (Item 5.1.1.1
do RT 204/2017)

2.7. DIVERGÊNCIA ENTRE OS SALDOS DEVEDORES (ATIVO + VPD) E OS SALDOS CREDORES (PASSIVO + VPA)
(ITEM 7.1.4 DO RT 204/2017)

Base legal: CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c arts. 7º, I e 43
da Lei nº 4.320/64.

Base Legal: art. 50, inciso III, §§ 1º e 3º da LC 101/2000, e
artigos 85, 86, 89, 101, 104 e 105 da Lei Federal 4.320/64

2.2. ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL SEM
PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. (Item 5.1.1.2 do
RT 204/2017)

2.8. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL. (ITEM
10.1.1 DO RT 204/2017)

Base legal: CRFB/88, arts. 165, §8º e 167, inciso V, c/c
arts. 42 e 43 da Lei nº 4.320/64

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.

2.3. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LRF E DA LDO
www.tce.es.gov.br

2.6. DIVERGÊNCIA ENTRE O RESULTADO PATRIMONIAL
DO PERÍODO NA DVP E O RESULTADO DO EXERCÍCIO NO
BALANÇO PATRIMONIAL (ITEM 7.1.3 DO RT 204/2017)
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Mediante a Instrução Técnica de Recurso 143/2018, o
Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas NRC opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo provimento parcial do recurso de reconsideração.
No entanto, diante da manutenção de agumas irregularidades constantes do Parecer Prévio TC 143/2018 Primeira Câmara, ratiﬁca o opinamento pela rejeição das contas aqui tratadas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 6260/2018).
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 143/2018 quanto ao conhecimento e quanto ao mérito, nos seguintes termos:
- Instrução Técnica de Recurso 143/2018:
“[...]
II. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL – DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade do Recurso de Reconsideração, observa-se que a parte é capaz e
possui interesse e legitimidade processual.
Quanto à tempestividade, veriﬁca-se, de acordo com

o Despacho nº 019908/2018-2, da Secretaria Geral
das Sessões – SGS, que a notiﬁcação do Parecer Prévio 089/2017 – Primeira Câmara foi disponibilizada no
Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal em 13/11/2017,
considerando-se publicada em 14/11/2017, nos termos
dos artigos 62 e 66, Parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 e artigo 5º da Resolução TC nº
262/2013. Assim, constatando-se que o Recurso de Reconsideração foi protocolizado neste Tribunal em 14 de
dezembro de 2018 é o mesmo tempestivo.
Observa-se, ainda, que em um juízo prévio de processabilidade previsto no art. 288, XVI da Resolução TC
261/2013, o Conselheiro Relator Sebastião Carlos Ranna
de Macedo veriﬁcou que o documento autuado pela recorrente demonstra atender os requisitos que autorizam
o processamento do feito, sem prejuízo do exame dos
pressupostos recursais na fase de julgamento.
Face todo ao exposto, sugere-se o conhecimento do presente recurso, passando-se à análise do mérito recursal
III. DO MÉRITO RECURSAL
Conforme exposto, a Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, recomendou à Câmara Municipal a REJEIÇÃO as contas do Município de Dores do Rio Preto
- Exercício de 2013, sob a responsabilidade do Senhora Claudia Martins Bastos, em razão das irregularidades
indicadas no voto do Conselheiro Relator Exmº Flávio
Freire Farias Chamoun e mantidas no Parecer Prévio TC
089/2017, ﬂs.109/115 do TC 3.743/2016 conforme anteriomente transcritas.
Inconformada com o Parecer Prévio TC 089/2017, a Senhora Claudia Martins Bastos protocolou em 14/12/2017
neste Tribunal de Contas, o Ofício Nº 001/2017 (ﬂs. 03)
www.tce.es.gov.br

no qual encaminha o presente Recurso de Reconsideração, buscando a reforma parecer prévio retro mencionado e requerendo que sejam acatadas as razões expostas
e julgadas regulares as contas da Prefeitura de Dores do
Rio Preto – Exercício 2015.
III.1 RAZÕES RECURSAIS
O presente recurso foi protocolado em 14/12/2017, sob
o nº 19660/2017-1, as justiﬁcativas foram acostadas às
ﬂs. 3/17 e os documentos anexos às ﬂs. 18/72 dos presentes autos. Foram apresentadas as seguintes razões
recursais:
Item 5.1.1.1 - Abertura de crédito adicional suplementar sem prévia autorização legislativa
Defende a área técnica desta E. Corte que procedemos
com abertura de créditos adicionais em montantes superiores a autorização legal através da Lei Orçamentária
Anual. Destacou ainda, que do orçamento total do Município de R$ 25.783.850,00 (vinte e cinco milhões setecentos e oitenta e três mil oitocentos e cinquenta reais),
realizou-se créditos adicionais suplementares no total de
R$13.748.040,07(treze milhões setecentos e quarenta e
oito mil quarenta reais e sete centavos).
Pelo princípio da unidade orçamentária, considerou-se
o orçamento pela sua consolidação dos órgãos e Entes
Municipais.
Como fundamento à discussão, vejamos o que nos diz o
Instrumento regulador do Orçamento Municipal, a saber
a Lei 798/2014 (LOA 2015- Município de Dores do Rio
Preto) em seus artigos 6º, 7º, 8º e 9º:
[...]
O Instrumento Legal regulador da execução do orçamento, LOA 2013, resume-se numa peça deliberada pelo PoSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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der Legislativo que autoriza o Poder Executivo a atuar
dentro dos programas de governo e políticas públicas
microrregionais, ﬁcando ao punho dos Edis da Lei permitir os limites de atuação do prefeito quanto aos créditos
adicionais. Autorizar 1% (um por cento) ou 100% (cem
por cento) de créditos adicionais dependerá da política
estrutural do Ente público em questão.
Neste considerando, a linha técnica interpretativa da
LOA 2015 acima destacada, assegura um remanejamento subdividido por Ente das Esferas de Governo a abrir
créditos adicionais de até 50% ( cinquenta por cento) do
orçamento total do Município.
Não obstante, senhor julgador, a Lei n° 798/2014 (Lei Orçamentária Anual), em seu artigo 10 nos diz:
Art. 10- Não onera o limite estabelecido nos artigos 6º
7º 8° e 9°desta Lei a transposição, o remanejamento ou
a transferência de recursos dentro da mesma categoria
econômica de programação do mesmo órgão.
[...]
Neste contexto, pode-se observar, que as movimentações orçamentárias realizadas dentro da mesma categoria econômica de programação do mesmo órgão não
será computada no limite de remanejamento previstos
nos artigos 6° ao 9°, da LOA.
Com esse esclarecimento, é possível visualizar no relatório Listagem de Créditos Adicionais, Consolidado Poder Executivo, no período de 01/01/2015 a 31/12/2015,
cujo teor se refere as movimentações ocorridas dentro
da mesma Função, Sub-função de Governo, Programa,
e o mesmo elemento da despesa. Esse remanejamento,
foi necessário apenas para alteração da fonte de recursos, e portanto, enquadra-se no disposto no artigo 10 da

LOA 2015.
Esse valor de movimentação ocorrida foi de R$821.921
,27 (oitocentos e vinte e um mil novecentos e vinte e um
reais e vinte e sete centavos), que por sua vez precisa ser
desconsiderados do montante de créditos adicionais da
tabela 01 do Termo de Citação, por se referir a parcela
isenta de liberação da Lei Orçamentária, conforme artigo 10 da LOA 2015. Além do valor de R$15.000,00 (quinze mil) de créditos especiais que foi considerado como
abertura de créditos adicionas pela equipe técnica desta
Corte, sendo que houve lei autorizativa especíﬁca para
tal crédito, não podendo o mesmo ser considerado no limite de abertura de crédito adicional da LOA 2015.
Diga-se de passagem ainda que, todos os limites de gastos com saúde, educação e despesa com pessoal do Município atenderam prontamente a legislação vigente. O
Município não possui endividamento e todos esses índices de aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal foi devidamente observado e cumprido a contento.
Quanto a esta questão, estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, não obstante entender
que o suposto equívoco, se assim vossa excelência entender, cabe ao texto claro legal, não ﬁcando este Poder
Executivo apenado sobre tal ato, e que o indicado valor
excedente de abertura de crédito adicional acima do limite determinado na LOA 2015, se refere a remanejamento dentro do mesmo órgão, mesmo programa, mesma ação de governo, mesmo elemento da despesa, alterando apenas a fonte de recurso da ﬁcha, o que por sua
vez encontra amparo no artigo 10 da LOA 2015, e que
não pode ser passível de punição a gestora.
Item 5.1.1.2 -Abertura de crédito adicional especial
sem previa autorização legislativa
www.tce.es.gov.br

Referente ao presente indício de irregularidade, · defende a equipe técnica desta Corte que o Município, através
do Instituto de Previdência realizou no exercício de 2015
a movimentação de crédito especial com base na Lei Orçamentária n°798/2014 no valor de R$9.339,98 (nove
mil trezentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos), descumprindo assim as determinações legais.
Ocorre senhor julgador, que há um imenso equívoco
nessa análise documental e na forma em que a mesma
foi disposta no momento da prestação de contas, motivo pelo qual solicitamos vossa excelência que se atenha
a nos ouvir.
Verdadeiramente, o Instituto de Previdência de Dores do
Rio Preto realizou a reforma da sede própria para realização de suas funções administrativas, e para isso foi
necessário a criação de crédito especial na natureza da
despesa 44905100000 - Obras e Instalações no valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais). E para isso, foi aprovado
Lei Ordinária n°800, de 01 de junho de 2015, que autoriza crédito especial, por anulação de dotação existente,
conforme juntamos nesta peça.
Ademais, esse valor criado não foi suﬁciente para as adequações necessárias na sede administrativa do Instituto, sendo necessário abertura de crédito adicional por
suplementação e anulação de dotação do orçamento,
conforme pode ser visto no relatório Listagem de Créditos Adicionais, em que foi anulado o valor de R$9.339,98
(nove mil trezentos e trinta e nove reais e noventa e oito
centavos) da ﬁcha 25, natureza da despesa 33903900000
- outros serviços de terceiros pessoa jurídica, e suplementada a ﬁcha 30, natureza da despesa 44905100000obras e instalações.
Doutra sorte, nos demonstrativos Balancete Analítico da
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Despesa Orçamentária de dezembro de 2015, e Anexo
XII- Balanço Orçamentário, exercício de 2015, ambos do
Instituto de Previdência, que juntamos anexo, evidenciam que nas colunas autorização orçamentária, e previsão inicial comparada com previsão atualizada, não houve aumento no valor do orçamento. Fato, devido ao crédito especial criado pela Lei Ordinária n° 800/2015 no
valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) e a suplementação orçamentária de R$9.339,98 (nove mil trezentos e
trinta e nove reais e noventa e oito centavos) através do
Decreto n° 07/2015, tiveram como origem dos recursos
a anulação parcial do orçamento vigente.
O que ocorreu então, foi um relatório que buscou a natureza do crédito como especial, para os R$9.339,98 (nove mil trezentos e trinta e nove reais e noventa e oito
centavos), contudo, como crédito adicional no tipo de
movimento, sendo que a dotação e o crédito especial já
havia sido aberto no exercício através da Lei Ordinária
n°800/2015. Isso pode ser visto no relatório agora juntado, intitulado Listagem de Créditos Adicionais.
Esclarecido assim, senhor julgador, não há nenhum indicio de irregularidade praticada, foi aprovada a Lei 800/20
15 que abriu o crédito especial e o Decreto que autorizou abrir crédito adicional na dotação já criada. Motivo
pelo qual peticiono o atendimento ao presente item com
saneamento integral.
Item 5.2.1.1 -Inobservância dos Requisitos da LRF e da
LDO Quanto a Limitação
O Município de Dores do Rio Preto possui em seu histórico um signiﬁcativo trabalho cumulativo de superávits
em fontes de recursos, em especial no royalties do petróleo estadual. Fruto de um planejamento estratégico
de longo prazo para suportar períodos de baixa arreca-

dação tributária.
Ademais, como pode ser visto no Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial, que juntamos, o Município possui superávit total
acumulado de R$20.345.438,49 (vinte milhões trezentos
e quarenta e cinco mil quatrocentos e trinta e oito reais e
quarenta e nove centavos), sendo mais de cinco milhões
no royalties do petróleo estadual e quase quatro milhões
em recursos próprios.
Nesta quadra, mesmo que as receitas não acompanharam a meta prevista na LDO 2015, o Município manteve
suas atividades fundamentais, utilizando suas próprias
reservas ﬁnanceiras acumuladas.
Não pode ser deixado de falar, que não houve endividamento no Município, não tivemos inscrição de precatórios, foi trabalhado a redução de restos a pagar, e foi
cumprido todos os limites de despesas com pessoal e
demais aplicações constitucionais e exigidas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Mesmo assim, o Município de Dores do Rio Preto através de sua gestão editou o Decreto n°2884/2015, que
regulamentou sobre as medidas de contenção de gastos
públicos nesse período crítico de redução das arrecadações. Este Decreto restringiu a expansão de novas contratações e benefícios de folha de pagamento, dentre as
demais despesas do Município e estipulou redução de
gastos para outras despesas como combustível, energia
e outros gastos.
Diante do que foi agora evidenciado, pode-se visualizar
que o Município não se manteve inerte quanto ao não
atingimento das metas de arrecadação previstas na LDO
2015, editou Decreto e restringiu gastos que se obserwww.tce.es.gov.br

varmos o comportamento dos mesmos percebe-se a desaceleração dos dispêndios e consequentemente maior
adequação às metas de arrecadação.
Desta forma, solicitamos consideração às argumentações expostas, documentação juntadas e em especial ao
Decreto n° 2884/2015 que regulamentou as medidas de
contenção de despesas, arquivando ao termo de citação
por atendimento da presente demanda.
Item 7.1.1- Ausência de segregação dos restos a pagar
em processados e não processados no DEMDFL
Atinente ao presente item, de fato há a necessidade de
separação dos restos a pagar, em processado e não processado, no relatório Demonstrativo da Dívida Flutuante do Ente, a ﬁm de melhor evidenciar o comportamento da dívida separadamente entre as obrigações assumidas.
Em atendimento a indicada necessidade, juntamos o
devido ANEXO XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante, pertinente ao exercício de 2015, com o detalhamento dos restos a pagar processados e os restos a pagar não
processados de acordo com o artigo 92 da Lei Federal n°
4.32011964.
Solicitamos, portanto, consideração do presente Demonstrativo para saneamento do presente item e arquivamento do mesmo.
Item 7.1.2 -Anexo 5 do RGF (RGFRAP) apresenta saldos
inconsistentes com os evidenciados no anexo ao balanço patrimonial.
Refere-se o presente item acerca de indicação de divergência encontrada no valor de disponibilidade de caixa
após a inscrição de restos a pagar não processados, sendo considerado o total de R$9.174.224,46 (nove milhões
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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cento e setenta e quatro mil duzentos e vinte e quatro
reais e quarenta e seis centavos) no Relatório de Gestão
Fiscal, entregue através do LRFWeb, comparado ao total
de R$8.866.307,06 (oito milhões oitocentos e sessenta e
seis mil trezentos e sete reais e seis centavos) apresentado no Balanço Patrimonial.
Há de ser considerado inicialmente, que o prazo para entrega dos relatórios exigidos pela LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal, e seus preenchimentos no site do Tribunal através do LRFWeb exaure em 30 (trinta) dias após o
fechamento da competência, a saber 31101/2016, e que
o prazo para fechamento do Balanço Patrimonial através
da Prestação de Contas Anual exaure-se em 31/03/2016.

que será retiﬁcado com autorização desta Corte.
Desta feita, diante das considerações e documentações
juntadas, solicito arquivamento da presente notiﬁcação
pelos esclarecimentos apresentados.
Item 7.1.3 Divergência entre o Resultado Patrimonial
do Período na DVP e o Resultado do exercício no Balanço Patrimonial.
Neste referido item, a equipe técnica desta Corte apurou
divergência entre o total do resultado patrimonial contido no patrimônio líquido do balanço patrimonial comparado a apuração do resultado na demonstração das variações patrimoniais.

Isso ocasionou uma entrega dos dados pertinentes a LRFWeb em janeiro de 2016, sendo que as peças contábeis
sofreram consolidação e lançamento de fechamento para o Balanço em março de 2016, mas, que não foram retiﬁcadas no sistema LRFweb deste Tribunal.

Numa análise mais aguçada, visualizamos que de fato
procede a inconsistência entre as duas análises comparativas, pertinente ao resultado das duas peças contábeis. Fato esse, gerado decorrente da integração contábil
dos dados da unidade gestora Instituto de Previdência.

Diante da presente situação, agora identiﬁcada, solicitamos prontamente a este Tribunal de Contas a autorização para retiﬁcação do relatório RGFRAP do 2° semestre
do exercício de 2015. Saneando assim a indicada divergência quando procedemos com a retiﬁcação do relatório RGFRAP.

Senhor julgador, devido as incompatibilidades de softwares o sistema de dados do Instituto de Previdência é
consolidado nas contas da prefeitura de forma manual. E
conforme pode ser visto no Razão do plano de contas da
conta 23 711 O1 00000 - Superávits ou Déﬁcits do Exercício, que juntamos agora, demonstra o movimento de
consolidação das contas no dia 01/12/2015 no valor de
R$9.287.066,15 (nove milhões duzentos e oitenta e sete
mil sessenta e seis reais e quinze centavos), que foi devidamente lançado no contábil.

Importante evidenciar que não procede a alegação feita de inconﬁabilidade dos dados contábeis diante da indicada divergência. O Balanço Patrimonial é a peça suprema das informações contábeis, e sobre ela se encontra todas as demais bases de informações históricas do
Ente. Não precisa reiterar que o Saldo Correto está contido no Balanço Patrimonial, e que o valor de disponibilidade contido no relatório RGFRAP entregue no sistema
LRFWeb a este Tribunal foi preenchido incorretamente e

Desta forma, na geração do fechamento contábil, o sistema contábil reconheceu o valor do resultado superavitário do Instituto de Previdência no valor de
R$9.287.066,15 (nove milhões duzentos e oitenta e sete mil sessenta e seis reais e quinze centavos) no Balanwww.tce.es.gov.br

ço Patrimonial, fechando no superávit do exercício de
R$14.429.997,67 (quatorze milhões quatrocentos e vinte e nove mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos).
Todavia, o sistema não reconheceu o resultado lançado
no demonstrativo de variações patrimoniais, dando a diferença exata de R$9.287.066,15 (nove milhões duzentos e oitenta e sete mil sessenta e seis reais e quinze centavos).
Decorrido o fato, estamos em contato com o provedor
do software para solucionar a demanda. Não obstante
os ajustes necessários não são necessários no exercício
corrente devido a falha ter ocorrido tão somente na conﬁguração do relatório Demonstração das Variações Patrimoniais, e que se lançado agora neste exercício atual como ajuste causaria duplicação dos valores.
Diante dos esclarecimentos, podemos observar que a indicada divergência não foi fruto de fraude, dolo ou outro procedimento irregular, mas, um problema estrutural do software E&L Softwares LTDA especiﬁcamente no
relatório de Demonstração das Variações Patrimoniais,
sendo que o valor correto foi devidamente lançado e reconhecido nos outros relatórios.
Destacamos ainda que a ﬁm de solucionar a presente demanda, já peticionamos a correção do relatório DVP junto ao fornecedor do software.
Assim sendo, solicito vossa consideração ao presente esclarecimento e documentação juntada para que surta os
efeitos necessários ao arquivamento da presente notiﬁcação.
Item 7.1.4 - Divergência entre os saldos devedores (Ativo + DVP) e os saldos credores (Passivo + VPA).
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Neste referido item, a equipe técnica desta Corte apurou divergência entre o total dos saldos devedores do
ativo (BALP AT) + VPD - Variações Patrimoniais Diminutivas (DEMV AP), que por sua vez deveria coincidir com o
total dos saldos credores, a saber total do passivo- resultado do exercício (BALPAT) + VPA- Variações Aumentativas), no balanço patrimonial comparado demonstração
das variações patrimoniais.
Numa análise mais aguçada, visualizamos que de fato
procede a inconsistência entre as duas análises comparativas, pertinente aos resultados credores e devedores
nas duas peças contábeis. Fato esse, gerado decorrente
da integração contábil dos dados da unidade gestora Instituto de Previdência.
Senhor julgador, devido as incompatibilidades de softwares o sistema de dados do Instituto de Previdência é
consolidado nas contas da prefeitura de forma manual.
E conforme pode ser visto no Razão do plano de contas
da conta 237110100000- Superávits ou Déﬁcits do Exercício, que juntamos agora, demonstra o movimento de
consolidação das contas no dia 01112/2015 no valor de
R$9.287.066,15 (nove milhões duzentos e oitenta e sete
mil sessenta e seis reais e quinze centavos), que foi devidamente lançado no contábil.
Desta forma, na geração do fechamento contábil, o sistema contábil reconheceu o valor do resultado superavitário do Instituto de Previdência no valor de
R$9.287.066,15 (nove milhões duzentos e oitenta e sete mil sessenta e seis reais e quinze centavos) no Balanço Patrimonial fechando no superávit do exercício de
R$14.429.997,67 (quatorze milhões quatrocentos e vinte e nove mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos).

Todavia, o sistema não reconheceu o resultado lançado
no demonstrativo de variações patrimoniais, dando a diferença exata de R$ 9.287.066,15 (nove milhões duzentos e oitenta e sete mil sessenta e seis reais e quinze centavos).
Decorrido o fato, estamos em contato com o provedor
do software para solucionar a demanda. Não obstante
os ajustes necessários não são necessários no exercício
corrente devido a falha ter ocorrido tão somente na conﬁguração do relatório Demonstração das Variações Patrimoniais, e que se lançado agora neste exercício atual como ajuste causaria duplicação dos valores.
Diante dos esclarecimentos, podemos observar que a indicada divergência não foi fruto de fraude, dolo ou outro procedimento irregular, mas, um problema estrutural do software E&L Softwares LTDA especiﬁcamente no
relatório de Demonstração das Variações Patrimoniais,
sendo que o valor correto foi devidamente lançado e reconhecido nos outros relatórios.
Destacamos ainda que a ﬁm de solucionar a presente demanda, já peticionamos a correção do relatório DVP junto ao fornecedor do software.
Assim sendo, solicito vossa consideração ao presente esclarecimento e documentação juntada para que surta os
efeitos necessários ao arquivamento da presente notiﬁcação.
Item 10.1- Transferência de Recursos ao Poder Legislativo Acima do Limite Constitucional.
A transferência de recursos ao Poder Legislativo constitui-se como obrigação primária para sua subsistência, e
funcionamento em sincronismo dos Três Poderes, cujo limite percentual é bem deﬁnido pela legislação vigente.
www.tce.es.gov.br

A saber, vemos na Lei Orgânica do Município de Dores do
Rio Preto, em seu artigo 24, § 1°, transcrevemos:
Art. 24 - O Poder Legislativo elaborará sua proposta orçamentária, que integrará o orçamento do Município, junto com a proposta do Poder Executivo e das empresas
públicas, autarquias ou fundações mantidas pelo Município, dentro dos limites estipulados na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
§1º O total da despesa do Poder Legislativo Municipal,
incluídos os subsídios dos Vereadores e Excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de
sete por cento relativos ao somatório das receitas e das
transferências previstas no §5° do art. 153 e nos arts.
158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior. aplicando-se as regras do
art. 29- A da Constituição Federal. (Destacado pela requerente)
[ .. ]
Diante da presente citação, ﬁca cristalino que o percentual a ser aplicado deverá ser de 7%(sete por cento) das
receitas e transferências efetivamente auferidas no exercício anterior. Abro destaque, para evidenciar que se estamos executando o orçamento e as transferências ao
Poder Legislativo refere-se ao exercício de 2015, evidentemente, o ano base de apuração em que se utilizará a
base de cálculo das receitas, não poderá ser diferente
do que as do exercício de 2014. Paira a dúvida do porquê essa equipe técnica do Tribunal utilizou no item 10
- Transferências de Recursos ao Poder Legislativo, Tabela
24, utilizou no termo as receitas do exercício de 2012 na
monta de R$12.432.864,67 (doze milhões quatrocentos
e trinta e dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais e
sessenta e sete centavos).
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Pode-se observar ainda, que o valor efetivamente repassado atingiu durante o exercício de 2015, a monta de
R$870.368,28 (oitocentos e setenta mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos), com devolução ao ﬁm do exercício pelo-Poder Legislativo ao Poder
Executivo no valor de R$113.514,99 (cento e treze mil
quinhentos e quatorze reais e noventa e nove centavos),
conforme pode ser visto no Balanço Financeiro - Anexo
XIII da Prefeitura, e extrato bancário da conta corrente
Banestes n° 3.302.643, data 29/12/2015.
Doutra sorte, veriﬁcar-se que a base de cálculo apurada não será de R$12.432.864,67 (doze milhões quatrocentos e trinta e dois mil oitocentos e sessenta e quatro
reais e sessenta e sete centavos), como indicado na tabela 24 do Parecer Técnico desta Corte, e sim o valor de R$
12.433.832,08 (doze milhões quatrocentos e trinta e três
mil oitocentos e trinta e dois reais e oito centavos), que
determinará o repasse anual de R$870.368,25 (oitocentos e setenta mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos).
Desta feita, pode-se aﬁrmar com clareza que o Município de Dores do Rio Preto não descumpriu os limites de
repasse ﬁnanceiro ao Poder Legislativo durante o exercício de 2015. Conforme pode ser comprovado nesta peça, relatório de movimento ﬁnanceiro período de
01/01/2015 a 31/12/2015, o valor repassado foi de R$
870.368,28 (oitocentos e setenta mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos) com devolução de
R$113.514,99 (cento e treze mil quinhentos e quatorze
reais e noventa e nove centavos), e portanto, dentro dos
limites de base de cálculo de R$.12.433.832,08 (doze milhões quatrocentos e trinta e três mil oitocentos e trinta e dois reais e oito centavos), conforme pode ser visto

na tabela acima e no Balancete Analítico da Receita Orçamentária, exercício de 2014, que juntamos nesta peça.
Importante destacar que, juntamos os Balanços Financeiros (Anexo XIII) tanto da Prefeitura quanto da Câmara Municipal, e que na Peça Contábil da Prefeitura estamos comprovando com o devido extrato bancário,
que evidencia o valor repassado ao Poder Legislativo na
monta de R$870.368,28 (oitocentos e setenta mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos) e
recebemos devolução ao ﬁm do exercício na monta de
R$113.514,99 (cento e treze mil quinhentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), sendo, os depósitos do dia 29/12/2015 de R$90.000,00 + R$6.030,83 +
R$17.484,16. E, portanto, se caso procedesse e tivesse
mérito a equipe técnica desta Corte no sentido de haver
divergência, a mesma encontra-se muito insigniﬁcante
diante do valor devolvido pelo Poder Legislativo.
Para tanto, peticionamos a Vossa Excelência a consideração do presente esclarecimento e arquivamento do referido Termo de Notiﬁcação, por saneamento integral da
presente demanda.
III.2 ANÁLISE TÉCNICA
Preliminarmente, ressalta-se que a Srª Claudia Martins
Bastos foi considerada revel, por não ter atendido ao Termo de Citação 00451/2017 e a DECM nº 00375/2017-2,
(Proc. TC 3.743/2017- apenso).
Considerando a revelia da ex-prefeita de Dores de Rio
Preto, as irregularidades apontadas no RT 204/2017 e na
ITI 00287/2017 foram mantidas na ITC 3279/2017 e no
Parecer Prévio TC 089/2017 (TC 3.743/2016-6 – apenso)
ora recorrido
Buscando o afastamento das irregularidades insertas
www.tce.es.gov.br

na ITC 3279/2017 e a reforma do parecer prévio acima
mencionado a recorrente apresentou justiﬁcativas às
ﬂs. 03/17 acompanhadas de provas documentais às ﬂs.
18/72 todas do TC 2.763/2018, cuja análise procede-se
a seguir:
Item 2.1 da ITC 3279/2013 (item 5.1.1.1 do RT 204/2017)
- Abertura de crédito adicional suplementar sem prévia
autorização legislativa
Base legal: CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c arts. 7º, I e 43
da Lei nº 4.320/64.
Segundo o Relatório Técnico 204/2017, veriﬁcou-se com
base no DEMCAD que foram abertos R$ 13.723.700,09
em créditos adicionais suplementares com fundamento na LOA, em confronto com os artigos arts. 6º, 7º, 8º
e 9º da LOA, cuja autorização para abertura de créditos
adicionais foi de R$ 12.891.925,00. Assim, o corpo técnico deste Tribunal de Contas constatou que foram abertos sem prévia autorização legislativa o montante de R$
831.775,09 em créditos adicionais suplementares.
Argumenta a recorrente que a linha técnica interpretativa da LOA 2015 (Lei nº 798/204) assegura um remanejamento subdividido por Ente das esferas de Governo,
compreendendo: Fundo Municipal de Saúde de DRP, Instituto de Municipal de Previdência e Câmara Municipal
de DRP, a abrir créditos adicionais de até 50% do orçamento total do Município.
Justiﬁca a responsável, à luz do artigo 10 da Lei 798/14
(LOA 2015), que as movimentações orçamentárias realizadas dentro da mesma categoria econômica de programação do mesmo órgão não serão computadas no limite de 50% de remanejamento previstos nos artigos 6° ao
9°, da LOA.
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Argumenta a responsável que o relatório Listagem de
Créditos Adicionais, Consolidado Poder Executivo, no período de 01/01/2015 a 31/12/2015, cujo teor se refere
as movimentações ocorridas dentro da mesma Função,
Sub-função de Governo, Programa, e o mesmo elemento de despesa demonstra remanejamento (movimentação de crédito) no montante de R$ 821.921,27. Segundo
a recorrente este remanejamento foi necessário apenas
para alteração da fonte de recursos e que se enquadra
no disposto no artigo 10 da LOA 2015.
Segundo a recorrente a movimentação de créditos no total de R$ 821.921 ,27 (oitocentos e vinte e um mil novecentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos), deve
ser desconsiderada do montante de créditos adicionais
da tabela 01 do Termo de Citação (R$ 13.723.700,09),
por se referir a parcela isenta de liberação da Lei Orçamentária, conforme artigo 10 da LOA 2015.
Argumenta a recorrente que o valor de R$15.000,00
(quinze mil) de créditos especiais que foi considerado
como abertura de créditos adicionas pela equipe técnica
deste Tribunal de Contas, não pode ser computado no limite de abertura de crédito adicional da LOA 2015, pois
houve lei autorizativa especíﬁca para tal crédito.
Discordamos das alegações da recorrente que o valor de
R$15.000,00 foi considerado como abertura de créditos
adicionas suplementares pela equipe técnica deste Tribunal de Contas. Observa-se às ﬂs. 10 do TC 3.743/206
– apenso, que a tabela 01 – Créditos adicionais abertos no exercício totaliza R$ 13.748.040,27, estando incluído no montante citado o valor de R$ 15.000,00 pugnado pela defesa. Já os créditos adicionais suplementares abertos no exercício de 2015 com base na LOA e
objeto de citação deste Tribunal de Contas totalizam R$

13.723.700,09. Logo, é evidente que não há que se excluir em grau recursal valores de créditos adicionais que
não foram incluídos pela área técnica deste Tribunal de
Contas, em fase de instrução processual.
Para comprovar o alegado a recorrente apresentou às ﬂs.
67/72 do TC 2763/2018, Listagem de Créditos Adicionais
Consolidado Poder Executivo, período de 01/01/2015 a
31/12/2015.
Examinou-se a listagem de créditos adicionais acima citada e veriﬁcou-se que foram autorizados mediante decretos executivos remanejados/movimentados de uma
fonte de recursos para outra fonte na mesma dotação
(classiﬁcação institucional e classiﬁcação programática)
no valor de R$ 821.912,27, conforme alegado pela recorrente. Porém, a prova documental apresentada pela recorrente é incompatível/inconsistente com o Demonstrativo de Créditos Adicionais (DEMCAD.pdf) encaminhado na PCA 2015 em março de 2016.
Comparando-se a listagem de créditos adicionais anexada pela recorrente às ﬂs. 67/72 com o arquivo DEMCAD
(PCA 2015) e disponível no sistema CIDADES deste Tribunal de Contas, constatou-se que os decretos executivos
autorizativos para abertura dos créditos adicionais suplementares, contendo as dotações/fontes de recursos
e valores remanejados/movimentados em 2015, foram
demonstrados no relatório de créditos adicionais e somam R$ 821.912,27 (tabela 01 abaixo), mas estes decretos e respectivos valores não foram evidenciados no arquivo DEMCAD, cujo saldo em 31/12/2015 totaliza R$
13.972.040,07, encaminhado em anexo à PCA 2015 do
Município de Dores do Rio Preto. Excetua-se desta aﬁrmativa o Decreto 2.746/2015 que foi relacionado na listagem de créditos adicionais anexado pela corrente e foi
www.tce.es.gov.br

informado no DEMCAD – PCA 2015.
Tabela 01 – Remanejamento/movimentação – Listagem
de Créditos Adicionais 2015
Decretos nº

Data

2.746/2015

05/01/2015

2.758/2015
2.770/2015

02/02/2015
02/03/2015

2.776/2015
2.816/2015

04/03/2015
08/05/2015

2.850/2015
2.921/2015

11/08/2015
23/12/2015

total

Unidade Gestora
Fundo Municipal de Saúde
de Dores do
Rio Preto
Prefeitura
Fundo Municipal de Saúde
de Dores do
Rio Preto
Prefeitura
Fundo Municipal de Saúde
de Dores do
Rio Preto
Prefeitura
Fundo Municipal de Saúde
de Dores do
Rio Preto

Suplementação/Anulação
111.800,00

272.600,00
102.000,00

155.000,00
154.700,00

15.323,85
10.488,42

821.912,27

Fonte: ﬂs. 67/72 do TC 2.763/2018 -Recurso
Desta forma, considerando que o montante de R$
821.912,27 de remanejamentos de dotações justiﬁcado pela recorrente, autorizados por decretos executivos (ﬂs. 67/72 dos presentes autos) relacionados na tabela 01 anterior, frisa-se, não foi considerado no valor
total de R$ 13.723.700,09 de créditos adicionais suplementares abertos como base na LOA, apurado pela área
técnica deste Tribunal de Contas, não há agora que serem excluídos estes remanejamentos de dotações pugnados pela interessada do montante de créditos adicionais suplementares abertos no exercício pelo Poder ExeSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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cutivo Municipal (tabela 01 do RT 204/2017, ﬂs. 10 do TC
3.743/2016 –apenso).
Veriﬁcou-se ainda que Decreto 2.746/2015 informado
na listagem de créditos adicionais encaminhado pela recorrente no total de R$ 111.800,00 em remanejamento
/ movimentação de créditos (tabela 01) é incompatível
com os dados e valores evidenciados no DEMCAD.
Constatou-se por meio do DEMCAD.pdf (PCA 2015 Dores
do Rio Preto – CIDADES) que o Decreto 2.746/2015 autoriza movimentação de créditos no valor de R$ 1.200,00,
tendo como origem de recursos suplementação/anulação de dotação e amparo na LOA. Constatou-se também
que o Decreto 2.746/2015 demonstrado no DEMCAD.
pdf (PCA 2015) não alterou apenas a fonte de recursos
da Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde/Unidade Orçamentária Função 10 - saúde, mas também modiﬁcou a subfunção, programa de governo, projeto atividade, conﬁgurando-se assim, abertura de créditos adicionais suplementares e não somente remanejamento de
dotação, conforme demonstrado na tabela abaixo:.
Tabela 02 – Decreto 2.746/2014 – DEMCAD
LOA Decreto Natureza Crédito Origem
0000798/2014 0002746/2015 Movim. de Crédito Suplem./ Anulação Dotação
Dotação Suplementada Valor
07000701.1030100352.041.33903000000.12010000
1.200,00
Total Decreto 1.200,00
Dotação Anulada Valor
07000701.1030500332.048.33903000000.12010000
1.200,00

Fonte: DEMCAD.pdf , PCA 2015 TC 3.743/2016

plementação).

Face todo ao exposto, considerando que as alegações da
recorrente e provas documentais não alteram a metodologia e os cálculos elaborados pela área técnica deste Tribunal de Contas, evidenciados na tabela 01 do RT
204/2017, somos pela manutenção da irregularidade
do presente item.

Justiﬁca a responsável que o crédito especial criado pela Lei Ordinária n° 800/2015 no valor de R$15.000,00
(quinze mil reais) e a suplementação orçamentária ao
mesmo crédito no valor de R$ 9.339,98 (nove mil trezentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos) através do Decreto n° 07/2015, tiveram como origem dos recursos a anulação parcial do orçamento do Instituto de
Previdência Municipal.

Item 2.2 da ITC 3279/2013 (Item 5.1.1.2 do RT 204/2017)
- Abertura de crédito adicional especial sem previa autorização legislativa
Base legal: CRFB/88, arts. 165, §8º e 167, inciso V, c/c
arts. 42 e 43 da Lei nº 4.320/64
De acordo com o relatório técnico 204/2017, o demonstrativo consolidado dos créditos adicionais (DEMCAD)
evidenciou que o Decreto 7/2015, tendo a Lei 798/2014
(LOA) como amparo legal, autorizou abertura de crédito
especial no valor de R$ 9.339,98, em desacordo com o
art. 165, §8º da Constituição Federal.
Aﬁrma a recorrente que a Lei Ordinária Municipal n°800,
de 01 de junho de 2015, aprovou crédito especial, por
anulação de dotação existente, no valor de R$ 15.000,00,
conta de despesa 44905100000 - Obras e Instalações para custear reforma da sede própria do Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto.
A responsável esclarece que o crédito especial acima
mencionado não foi suﬁciente para as adequações necessárias na sede administrativa do Instituto, sendo necessário abertura de crédito adicional por origem de recursos suplementação/anulação de dotação no valor de
R$ 9.339,98, natureza da despesa 33903900000 - outros
serviços de terceiros pessoa jurídica (anulação) e natureza da despesa 44905100000- obras e instalações (suwww.tce.es.gov.br

Ressalva-se que a recorrente não informou o número do
decreto que autorizou a abertura do crédito especial no
valor de R$ 15.000,00.
As provas documentais dos fatos alegados pela recorrente, exceto o Decreto n° 07/2015, foram acostadas às ﬂs.
60/61 dos presentes autos
Analisando-se as justiﬁcativas e os documentos apresentadas pela recorrente, as demonstrações contábeis e relatórios encaminhados na PCA 2015 (TC 3.734/2016),
destacando-se o demonstrativo dos créditos adicionais,
observou-se considerando-se a ordem sequencial e cronológica dos Decretos Executivos do município de Dores do Rio Preto, relacionados no DEMCAD (CIDADES –
PCA 2015), que diferentemente do alegado pela recorrente, o crédito especial no valor de R$9.339,98 (base
legal LOA e Decreto 07/2015) foi aberto anteriormente ao crédito especial de R$ 15.000,00 (base legal Lei
800/2015)
Frisa-se que a recorrente não apresentou para exame
deste Tribunal de Contas cópia dos Decretos 07/2015 e
não informou do decreto que autorizou a abertura de
crédito especial no valor de R$ 15.000,00. Observou-se
pela listagem dos créditos adicionais disponíveis nos auSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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tos que o crédito especial no valor de R$ 9.339,98 foi
autorizado pelo Decreto 07/2015 com amparo na Lei
798/14 LOA (ﬂs. 61 do TC 2.763/18). O referido crédito especial foi aberto na conta de despesa 44905100 obras e instalações, despesa esta não prevista inicialmente na LOA do Município de Dores do Rio Preto, em
favor da Unidade Gestora/Unidade Orçamentária Instituto de Previdência Municipal.
Corrobora a assertiva acima a ausência de valores na coluna autorização – orçado, conta 44905100 – obras e instalações (ﬁcha 31) no Balancete Analítico da Despesa Orçamentária (ﬂs.62), Unidade Orçamentária 1201 – Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto. Considerando que a Lei Orçamentária Anual não dispõe de autorização legislativa para abertura de crédito especial, conﬁgura-se abertura de crédito especial sem prévia autorização legislativa, conforme indicado no RT 204/2017.
Observou-se ainda que não sendo o crédito especial
de R$ 9.339,98 (Decreto 07/2015/LOA) suﬁciente para realizar a despesa com obras e instalações do Instituto de Previdência Social do Município, o Poder Executivo suplementou ao citado crédito especial o valor de
R$ 15.000,00, aprovado pela Lei 800/2015 e aberto por
meio do Decreto 2832/2015 de 12/06/2015, totalizando os dois decretos citados R$ 24.339,98, conforme evidenciado no balancete da despesa às ﬂs. 62 dos presentes autos.
Os créditos especiais nos valores de R$ 9.339,98 (Decreto 07/2015/LOA) e R$ 15.000,00 (Lei 800/2015 / Decreto
2832/2015) podem sem visualizados nas ﬁguras abaixo.
Decreto 07/2015 – Lei Autorizativa LOA - Crédito Especial: R$ 9.339,98

Tabela
Decreto 2832/2015 – Lei 800/2015 Crédito Especial : R$
15.000,00
Tabela
Fonte: DEMCAD – CIDADES , TC 3.743/2016-6 – PCA
2015 Município de Dores do Rio Preto
Veriﬁcou-se com base nos documentos disponíveis
nos autos que tanto o crédito especial (origina) de R$
9.339,98 quanto o crédito especial suplementado de R$
15.000,00 tiveram como origem dos recursos a anulação
parcial de dotação orçamentária do Instituto de Previdência Municipal, aprovado pela LOA.
Examinando-se o Decreto 2.832/2015, disponível para consulta no CIDADES – PCM – Prefeitura de Dores de Rio Preto, veriﬁcou-se que o artigo 1º do Decreto 2832/2015, com fundamento na Lei Orçamentária 798/2014, autoriza o Instituto de Previdência a suplementar no orçamento vigente a importância de R$
15.000,00 por suplementação destinadas ao reforço de
dotação na conta 449051000 – Obras e Instalações o valor de R$ 15.000,00, conforme demonstrado abaixo:
Imagem
Considerando que a LOA (Lei 798/14) não autoriza suplementação de crédito especial e Lei Ordinária nº 800
de 01/06/2015 também não autoriza, ﬁca deﬁnitivamente prejudicado acolher as argumentações da recorrente, ainda que por ventura primeiro tivessem sido autorizados abertura de créditos especiais no valor de R$
15.000,00 (Decreto 2832/2015) e posteriormente suplementado ao referido crédito especial o valor de R$
9.339,98 (Decreto 07/2015 ), por ausência de autorização legal nas leis retro citadas.
www.tce.es.gov.br

Face todo o exposto, somos pela manutenção da presente irregularidade.
Item 2.3 da ITC 3279/2017 (item 5.2.1.1 do RT 204/2017)
- Inobservância dos Requisitos da LRF e da LDO Quanto a Limitação
Foi indicado pela área técnica deste Tribunal de Contas
que o município em 2015, não atingiu a meta estabelecida na LDO para resultado primário, cujo valor ao ﬁnal
daquele exercício foi de – R$ 765.500,00, conforme demonstrado na tabela 04 do relatório técnico 204/2017
(TC 3.743/2018 – apenso).
Aﬁrma a recorrente que o Município de Dores do Rio
Preto possui em seu histórico um signiﬁcativo trabalho
cumulativo de superávits em fontes de recursos, em especial no royalties do petróleo estadual.
Justiﬁca a recorrente, com base no Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial, que o município alcançou em 2015 superávit ﬁnanceiro total de R$ 20.345.438,49, sendo mais de cinco milhões no royalties do petróleo estadual e quase quatro
milhões em recursos próprios.
A recorrente ponderou que mesmo que as receitas não
acompanharam a meta prevista na LDO 2015, o município manteve suas atividades fundamentais, utilizando
suas próprias reservas ﬁnanceiras acumuladas.
Argumenta a recorrente que o município não se manteve inerte quanto ao não atingimento das metas de arrecadação previstas na LDO 2015. A ex-chefe do Poder
Executivo explanou que na sua gestão editou o Decreto n°2884/2015, que regulamentou sobre as medidas de
contenção de gastos públicos naquele período crítico de
redução das arrecadações. O referido decreto restringiu
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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a expansão de novas contratações e benefícios de folha
de pagamento, dentre as demais despesas do Município
e estipulou redução de gastos para outras despesas como combustível, energia e outros gastos.
A recorrente acostou às ﬂs. 24/34 dos presentes autos,
provas documentais dos fatos alegados.
Examinou-se o Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial (ﬂs. 24/26 do
TC 2,763/2018) e veriﬁcou-se que o município de Dores
de Rio Preto alcançou em 2015 superávit ﬁnanceiro no
montante de R$ 20.345.438,49, sendo R$ 3.944.98689
na fonte 0000000 Recursos Ordinários (recursos próprios) e R$ 5.114.035,51 na fonte 6050000 - Royalties do
Petróleo Estadual, conforme argumentado pela recorrente. Destaca-se que os saldos ﬁnanceiros das fontes
de recursos anteriormente citadas isoladamente suplantam o déﬁcit de resultado primário do município ao ﬁnal
do exercício de 2015m no montante de R$ 765.500,00.
Para comprovar as medidas de contenção de gastos públicos a recorrente juntou às ﬂs. 31/34 dos presentes autos cópia do Decreto nº 2.884/2015 de 01/10/2015. Na
leitura e análise do referido decreto, o qual foi assinado
pela prefeita municipal, pelo secretário de administração
e ﬁnanças, secretário chefe de gabinete do prefeito, secretário municipal de educação e secretário de agricultura e meio ambiente, observamos a veracidade dos esclarecimentos prestados pela recorrente.
Pelo exposto, acolhemos às justiﬁcativas apresentadas
pela recorrente, as demonstrações contábeis e o Decreto n° 2884/2015, que regulamentou as medidas de contenção de despesas e somos pelo afastamento da presente irregularidade.

Item 2.4 da ITC 3279/2017 (item 7.1.1 do RT 204/2017)
Ausência de segregação dos restos a pagar em processados e não processados no DEMDFL
A recorrente reconhece às ﬂs. 10 dos presentes autos a
necessidade de segregação dos restos a pagar, em processados e não processados, no relatório Demonstrativo
da Dívida Flutuante do Ente.
Em atendimento a citação deste Tribunal de Contas a interessada juntou às ﬂs. 58/59 dos presentes autos o ANEXO XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante, pertinente
ao exercício de 2015, com o detalhamento dos restos a
pagar processados e os restos a pagar não processados
de acordo com o artigo 92 da Lei Federal n° 4.32011964.
Considerando o exposto, opinamos pelo saneamento
do presente item.
Item 2.5 da ITC 3279/2017 (item 7.1.2 do RT 204/2017)
- Anexo 5 do RGF (RGFRAP) apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo ao Balanço Patrimonial.
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.
De acordo com o RT 204/2017 o Anexo 5 do relatório
de gestão ﬁscal (RGRAP - 2º semestre de 2015), encaminhado no sistema LRFWeb, evidencia após inscrição
de restos a pagar não processados uma disponibilidade
de caixa líquida de R$ 9.174.224,46, divergindo em R$
307.917,40 dos valores no anexo ao BALPAT encaminhado na PCA 2015 via sistema CIDADES, que evidencia uma
disponibilidade de caixa líquida de R$ 8.866.307,06.
Também foi apontado pela área técnica que os saldos
das fontes de recursos vinculados ao Fundeb 40% e 60%
www.tce.es.gov.br

são deﬁcitários em R$ 1.345.502,03 e R$ 3.965.157,34
respectivamente no anexo ao BALPAT, enquanto que no
RGFRAP os saldos são de superávit de R$ 6.321,85 (Fundeb 40%) e R$ 17.846,12 (Fundeb 60%).
Argumenta a recorrente que o prazo para entrega dos
relatórios exigidos pela LRF - Lei de Responsabilidade
Fiscal, e seus preenchimentos no sistema LRFWeb disponível na página deste Tribunal de Contas exaure em
31/01/2016, e o prazo para encaminhamento do Balanço Patrimonial através da Prestação de Contas Anual
exaure-se em 31/03/2016.
Prosseguindo, alega a interessada que o lapso temporal
acima relatado ocasionou uma entrega dos dados pertinentes a LRFWeb em janeiro de 2016, e que as demonstrações contábeis sofreram consolidação e lançamento
de encerramento para o Balanço Patrimonial Consolidado em março de 2016, mas, que não foram retiﬁcadas
no sistema LRFweb deste Tribunal.
Argumenta a recorrente que diante da situação agora
identiﬁcada, solicitou prontamente a este Tribunal de
Contas a autorização para retiﬁcação do relatório RGFRAP do 2° semestre do exercício de 2015. Saneando assim a indicada divergência quando procedemos com a
retiﬁcação do relatório RGFRAP. Não assiste razão a recorrente.
Compulsando os autos não foi constatado protocolo de
retiﬁcação das informações declaradas no sistema LRWeb, por ventura dirigido a este Tribunal de Contas, referente ao RGRAP - Relatório de Gestão Fiscal do 2° semestre do exercício de 2015 do Poder Executivo do Município de Dores do Rio Preto, conforme aﬁrmou a recorrente.
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Buscando comprovar o alegado a responsável anexou às
ﬂs.24/26 dos presentes autos, cópia do Demonstrativo
de Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do Poder Executivo do Município de Dores do Rio Preto (RGFRAP), 2º semestre de 2015.

de deste item.

Constatou-se que os saldos das disponibilidades de caixa evidenciados no RGFRAP apresentado pela recorrente são idênticos aos saldos das disponibilidades de caixa
evidenciados no RGFRAP, encaminhado para análise deste Tribunal de Contas na PCA 2015, conforme se comprova pelo RT 204/2017, ﬂs. 20 do TC 3.743/2016 – apenso.

Base Legal: art. 50, inciso III, §§ 1º e 3º da LC 101/2000, e
artigos 85, 86, 89, 101, 104 e 105 da Lei Federal 4.320/64.

Em consulta ao sistema LRFweb, realizada em
14/05/2018, veriﬁcou-se por intermédio do Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
do Poder Executivo do Município de Dores do Rio Preto (RGFRAP , 2º semestre de 2015) que os saldos das
fontes de recursos evidenciados no relatório retro citado são iguais aos saldos das fontes de recursos evidenciados no RGFRAP encaminhado na Prestação de Contas
Anual 2015 do município e já objeto de exame pela área
técnica deste Tribunal de Contas, conforme demonstrado abaixo:
Tabela
Considerando que os demonstrativos ﬁscais disponíveis
no sistema LRWeb deste Tribunal de Contas foram gerados com base nos dados informados pelos Poderes
Executivo e Legislativo Municipais, por meio do referido
sistema, considerando que os mesmos são de responsabilidade de suas administrações, considerando que
a recorrente não apresentou fatos novos ou documentos inéditos que possam sanear a inconsistência entre o
RGRAP e o anexo ao BALPAT, indicada no relatório técnico 204/2017 , somos pela manutenção da irregularida-

Item 2.6 da ITC 3279/2017 (Item 7.1.3 do RT 204/2017)
Divergência entre o Resultado Patrimonial do Período
na DVP e o Resultado do exercício no Balanço Patrimonial.

Conforme indicado no RT 204/2017 o Resultado Patrimonial do Período na DVP diverge do Resultado do
exercício no Balanço Patrimonial no montante de R$
9.287.066,15.
A recorrente reconhece a inconsistência apontada pela
área técnica deste Tribunal de Contas e argumenta que
foi decorrente da integração contábil dos dados da unidade gestora Instituto de Previdência. Segundo a ex-prefeita, devido as incompatibilidades de softwares o sistema de dados do Instituto de Previdência é consolidado
nas contas da prefeitura de forma manual.
Alega a recorrente que o razão da conta 2371101 00000
- Superávits ou Déﬁcits do Exercício, anexado às ﬂs.18
dos presentes autos, demonstra o movimento de consolidação das contas no dia 01/12/2015 no valor de R$
9.287.066,15 (nove milhões duzentos e oitenta e sete
mil sessenta e seis reais e quinze centavos. Discordamos
das alegações da recorrente.
Veriﬁca-se que o razão da conta 237110100000 - Superávits ou Déﬁcits do Exercício (ﬂs.18) demonstra a integração das contas contábeis nº 01/2015 e 012/2015 em
01/01/2015 e 01/12/2015 ao resultado do próprio Instituto de Previdência de Dores de Rio Preto, inclusive o valor de R$ 9.287.066,15 Porém, o razão apresentado pela recorrente não demonstra a consolidação do superáwww.tce.es.gov.br

vit /déﬁcit ﬁnanceiro do exercício do Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto e de nenhuma outra unidade gestora ao Patrimônio do Município de Dores do
Rio Preto
Veriﬁca-se que o razão da conta 237110100000 - Superávits ou Déﬁcits do Exercício do Instituto de Previdência registra total de débitos de R$ 4.043.915,34 e total
de créditos de R$ 11.426.474,96, apurando-se assim, um
saldo credor de R$ 7.382.559,62 na referida conta contábil e não o valor de R$ 9.287.066,15 justiﬁcado pela recorrente.
Constatou-se ainda por meio do Balanço Patrimonial do
Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto, conta
contábil “ superávit ou déﬁcit do exercício” superávit de
exercício no montante de R$ 11.042.382,83, não condizendo este valor com a diferença de R$ 9.287.066,15 justiﬁcada pela responsável (ﬂs. 28 TC 2.763/2018)
Aﬁrma a recorrente que o sistema informatizado do município não reconheceu o resultado lançado na Demonstração das Variações Patrimoniais, resultando na diferença de R$ 9.287.066,15 (nove milhões duzentos e oitenta e sete mil sessenta e seis reais e quinze centavos).
Argumenta a recorrente que a ﬁm de solucionar a presente demanda, solicitou a correção do relatório DVP
junto ao fornecedor do software. Ressalva-se que não
foram apresentadas provas documentais das argumentações da defesa.
Destaca-se que a contratação e acompanhamento da
execução do contrato Software E & L é de inteira responsabilidade da recorrente, ex-chefe do Poder Executivo e
ex ordenadora de despesa da Prefeitura de Dores do Rio
Preto.
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Ressalva-se que o fato da responsável por ventura ter
adotado posteriormente ao envio de sua Prestação de
Contas Anual (30/março/2016) e respectiva citação desta Corte de Contas (19/04/2017), medidas junto ao seu
fornecedor de software contábil para corrigir a ausência de consolidação do superávit ou déﬁcit do exercício (conta 237110100000) de suas unidades gestoras
no Balanço Patrimonial do Município (arquivo BALPAT.
pdf) e na Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidada (DEMVAP.pdf), não elide a divergência de R$
9.287.066,15 em 31/12/2015, apurada no RT 240/2017.
Considerando todo o exposto, considerando que é dever
do administrador público zelar pela correta evidenciação do resultado das demonstrações contábeis do Ente,
que em última análise devem reﬂetir com ﬁdedignidade
e tempestividade a regular aplicação dos recursos públicos sob sua responsabilidade, somos pela manutenção
da presente irregularidade.
Item 2.7 da ITC 3279/2017 (Item 7.1.4 do RT 204/2017)
Divergência entre os saldos devedores (Ativo + DVP) e
os saldos credores (Passivo + VPA).
Base Legal: art. 50, inciso III, §§ 1º e 3º da LC 101/2000, e
artigos 85, 86, 89, 101, 104 e 105 da Lei Federal 4.320/64.
Segundo relatado pela área técnica deste Tribunal de
Contas, constatou-se com base nas demonstrações contábeis (BALPAT e DEMVAP), diferença de R$ 9.287.066,15
entre os saldos devedores e credores.
Aﬁrma a recorrente que de fato procede a inconsistência
entre as duas análises comparativas, pertinente aos resultados credores e devedores nas duas peças contábeis.
Novamente a recorrente justiﬁca ausência de integração
contábil dos dados da unidade gestora Instituto de Pre-

vidência. Em suma argumenta que a indicada divergência não foi fruto de fraude, dolo ou outro procedimento irregular, mas, um problema estrutural do software
E&L Softwares LTDA especiﬁcamente no relatório de Demonstração das Variações Patrimoniais.
Alega que a ﬁm de solucionar a presente irregularidade,
já peticionou a correção do relatório Demonstração das
Variações Patrimoniais junto ao fornecedor do software,
no caso, a empresa E&L Softwares LTDA
Diante dos esclarecimentos apresentadas, podemos observar que a recorrente apresenta idêntica justiﬁcativa
do item anterior e já objeto de análise no presente recurso.
Mais uma vez, ressalva-se que o fato da recorrente por
ventura ter adotado posteriormente ao encerramento do Balanço Consolidado Anual em 31/12/2015, medidas junto ao fornecedor de software contábil visando
a correta consolidação do superávit ou déﬁcit do exercício (conta 237110100000) de suas unidades gestoras no
Balanço Patrimonial do Município de Dores de Rio Preto e na Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidada, não afasta a divergência de R$ 9.287.066,15 em
31/12/2015, apurada no RT 240/2017.
Considerando todo o exposto, somos pela manutenção
da presente irregularidade.
Item 2.8 da ITC 3279/2017 (item 10.1 do RT 204/2017)
- Transferência de Recursos ao Poder Legislativo Acima
do Limite Constitucional.
Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §
2º, da Constituição da República/1988.
Foi indicado no relatório técnico 204/2017 que o limite
www.tce.es.gov.br

constitucional foi extrapolado em R$ 2.579,47, conforme
demonstrado na tabela 24 – Transferências para o Poder
Legislativo (ﬂs. 35 do TC 3.743, apenso).
Aduz a recorrente que diante da citação deste Tribunal
de Contas, ﬁca cristalino que o percentual a ser aplicado
deverá ser de 7%(sete por cento) das receitas e transferências efetivamente auferidas no exercício anterior.
Aﬁrma a recorrente que efetivamente foi repassado ao
Poder Legislativo no exercício de 2015, o montante de R$
870.368,28 (oitocentos e setenta mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos), com devolução ao
ﬁm do exercício pelo-Poder Legislativo ao Poder Executivo do valor de R$113.514,99 (cento e treze mil quinhentos e quatorze reais e noventa e nove centavos),
Para comprovar o alegado a responsável apresentou às
ﬂs.45/57 cópia do Balanço Financeiro - Anexo XIII da Prefeitura, e extrato bancário da conta corrente Banestes n°
3.302.643, agência 168 – Dores do Rio Preto.
Examinando-se o Balanço Financeiro da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto - Exercício de 2015, constatou-se o valor de R$ 870.368,28, referente a duodécimos transferidos a Câmara Municipal conforme aﬁrmou
a recorrente.
Registra-se que o Balancete de Veriﬁcação da Prefeitura de Dores do Rio Preto, disponível para consulta no sistema CIDADES deste Tribunal de Contas, encaminhado
na Prestação de Contas Anual 2015 contas de gestão da
recorrente, contabiliza o valor R$ 870.368,28 na conta
contábil 351120100001 DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL.
Prosseguindo, argumenta a recorrente que a base de cálculo apurada não será de R$ 12.432.864,67 como indiSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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cado na tabela 24 do relatório técnico, e sim o valor de
R$ 12.433.832,08, que determinará o repasse anual de
R$ 870.368,25 (oitocentos e setenta mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos). Assiste razão
a recorrente.
Com base no Balancete Analítico da Receita Orçamentária - Exercício de 2014, anexado às ﬂs. 39/44 dos presentes autos apurou-se que as receitas base de cálculo
do repasse do duodécimo da prefeitura municipal ao Poder Legislativo Municipal no Exercício de 2015 somam
R$ 12.433.832,08, conforme justiﬁcou a recorrente.
Na oportunidade registra-se que o Balancete Analítico
da Receita Orçamentária evidencia na conta 411130500
– ISS o valor de R$ 336.447,61 arrecadado no exercício
de 2014 (ﬂs. 39) sendo que a mesma conta demonstrada na tabela apresentada pela corrente às ﬂs. 16 dos presentes autos evidencia o valor de R$ 340.887,10, portanto, a maior em R$ 4.439,49 quando comparada ao Balancete de Veriﬁcação. Mas tal falto não compromete
os cálculos apresentados pela corrente às ﬂs. 16. Por
outro lado, veriﬁcou-se que a conta 419110000 – Dívida
Ativa Tributária soma R$ 11.239,13 (3.366,20 + 242,13
+ 7.630,80) no Balancete de Veriﬁcação Exercício 2014
(ﬂs.42), sendo que a tabela apresentada pela recorrente demonstra em dívida ativa tributária (419110000) o
valor de R$ 6.799,64 arrecadado em 2014 e, portanto a
menor em R$ 4.439,49 quando comparado ao Balancete de Veriﬁcação.
Desta forma, considerando as receitas orçamentárias
arrecadadas evidenciadas no Balancete Analítico da
Receita Orçamentária - Exercício de 2014, validamos
na presente análise a base de cálculo apresentada pela recorrente no valor de R$ 12.433.832,08 e o repasse

anual de R$ 870.368,25 (12.433.832,08* 7%).
A recorrente aﬁrma que o Município de Dores do Rio
Preto não descumpriu os limites de repasse ﬁnanceiro
ao Poder Legislativo durante o exercício de 2015. A recorrente acostou às ﬂs. 37/57 provas documentais dos
argumentos apresentados.
Veriﬁcou-se por meio do relatório de movimento ﬁnanceiro período de 01/01/2015 a 31/12/2015, ﬂs. 37/38,
que o valor repassado pelo Poder Executivo ao Poder
Legislativo Municipal na forma de duodécimo foi de R$
870.368,28 (oitocentos e setenta mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos. No que tange a devolução de duodécimos pelo Poder Legislativo ao Poder
Executivo, observou-se pelos extratos bancários da conta 3.302.632 movimentada no Banestes (ﬂs.51/57) que a
Prefeitura de Dores do Rio Preto recebeu de devolução
em dezembro de 2015 o total de R$113.514,99 (cento e
treze mil quinhentos e quatorze reais e noventa e nove
centavos), sendo, os depósitos do dia 29/12/2015 de R$
90.000,00 + R$6.030,83 + R$17.484,16, exatamente conforme justiﬁcou a recorrente.
Considerando as justiﬁcativas apresentadas pela recorrente e as respectivas provas documentais, apurou-se os
valores transferidos pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, a título de duodécimo, no decorrer do exercício de 2015, conforme demonstrado sinteticamente na
tabela a seguir:
Tabela 03: Transferências para o Poder Legislativo Em R$
1,00
Descrição
Valor
Receita tributária e trans- 12.433.832,08
ferências – 2012 (Art. 29-A
CF/88)
www.tce.es.gov.br

% máximo para o município 7%
Valor máximo permitido para 870.368,28
transferência
Valor efetivamente transfe- 870.368,20
rido

Fonte: Processo TC 2.763/2018 - Recurso
Considerando que o limite constitucional foi observado no Exercício de 2015, conforme demonstrado na tabela acima, somos pelo afastamento da irregularidade
apontada no RT 204/2017.
III – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, opina-se quanto ao mérito pelo PROVIMENTO PARCIAL do presente Recurso de Reconsideração, em virtude do afastamento das seguintes irregularidades:
Inobservância dos Requisitos da LRF e da LDO Quanto a
Limitação (Item 2.3 da ITC 3279/2017 e item 5.2.1.1 do
RT 204/2017);
Ausência de segregação dos restos a pagar em processados e não processados no DEMDFL (Item 2.4 da ITC
3279/2017 e item 7.1.1 do RT 204/2017);
Transferência de Recursos ao Poder Legislativo Acima do
Limite Constitucional (ltem 2.8 da ITC 3279/2017 e item
10.1 do RT 204/2017).
Entretanto, sugerimos a REJEIÇÃO das contas da Senhora Claudia Martins Bastos, Prefeita do Município de Dores do Rio Preto no Exercício de 2015, por entender conﬁgurar-se grave irregularidade na forma prevista no artigo 80, inciso III da LC 621/2012, a irregularidades listadas abaixo:
Abertura de crédito adicional suplementar sem prévia
autorização legislativa (Item 2.1 da ITC 3279/2013 e item
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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5.1.1.1 do RT 204/2017)

do RT 204/2017);

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Abertura de crédito adicional especial sem previa autorização legislativa (Item 2.2 da ITC 3279/2013 e Item
5.1.1.2 do RT 204/2017)

2.2. Ausência de segregação dos restos a pagar em processados e não processados no DEMDFL (Item 2.4 da ITC
3279/2017 e item 7.1.1 do RT 204/2017);

Relator

Anexo 5 do RGF (RGFRAP) apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo ao Balanço Patrimonial.(Item 2.5 da ITC 3279/2017 e item 7.1.2 do RT
204/2017)

2.3. Transferência de Recursos ao Poder Legislativo Acima do Limite Constitucional (ltem 2.8 da ITC 3279/2017
e item 10.1 do RT 204/2017).

Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Cláudia Martins Bastos, ex-Prefeita Municipal de Dores do Rio Preto, em face do Parecer Prévio TC 089/2017 – Primeira Câmara, emitido nos
autos do Processo TC 3743/2016, que recomendou à Câmara Municipal a REJEIÇÃO da Prestação de Contas do
Município relativa ao exercício de 2015, em razão das irregularidades 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 da ITC
3278/2017-3.

Divergência entre o Resultado Patrimonial do Período na
DVP e o Resultado do exercício no Balanço Patrimonial.
(Item 2.6 da ITC 3279/2017 e Item 7.1.3 do RT 204/2017)
Divergência entre os saldos devedores (Ativo + DVP)
e os saldos credores (Passivo + VPA). (Item 2.7 da ITC
3279/201 e Item 7.1.4 do RT 204/2017)
Vitória- ES, 15 Maio de 2018.[...]”
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 Procurador Especial de Contas Heron Carlos
Gomes de Oliveira, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1 CONHECER o presente recurso;
2 DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO no sentido
de AFASTAR AS INCONSISTÊNCIAS relativas à:
2.1. Inobservância dos Requisitos da LRF e da LDO Quanto a Limitação (Item 2.3 da ITC 3279/2017 e item 5.2.1.1

3 Tendo em vista que restam inalteradas as demais irregularidades reconhecidas no Parecer Prévio TC-089/2017
Primeira Câmara abaixo transcritas, manter a recomendação ao Legislativo Municipal de Dores do Rio Preto pela REJEIÇÃO DAS CONTAS da senhora Claudia Martins
Bastos no exercício de 2015:
3.1. Abertura de crédito adicional suplementar sem prévia autorização legislativa (Item 2.1 da ITC 3279/2013 e
item 5.1.1.1 do RT 204/2017)
3.2. Abertura de crédito adicional especial sem previa
autorização legislativa (Item 2.2 da ITC 3279/2013 e Item
5.1.1.2 do RT 204/2017)
3.3. Anexo 5 do RGF (RGFRAP) apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo ao Balanço Patrimonial.(Item 2.5 da ITC 3279/2017 e item 7.1.2 do RT
204/2017)
3.4. Divergência entre o Resultado Patrimonial do Período na DVP e o Resultado do exercício no Balanço Patrimonial. (Item 2.6 da ITC 3279/2017 e Item 7.1.3 do RT
204/2017)
3.5. Divergência entre os saldos devedores (Ativo + DVP)
e os saldos credores (Passivo + VPA). (Item 2.7 da ITC
3279/201 e Item 7.1.4 do RT 204/2017)
4 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
www.tce.es.gov.br

VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:

A área técnica, através do Núcleo de Recursos e Consultas, nos termos da Instrução Técnica de Recursos – ITR
00143/2018-5, opinou pelo afastamento dos indicativos
de irregularidade 2.3, 2.4 e 2.8, pela mantença dos itens
2.1, 2.2, 2.5, 2.6 e 2.7, bem como pelo CONHECIMENTO
e, no mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL do Recurso.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer de ﬂs. 123-124, lavrado pelo Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, em consonância com a
área técnica, pugnou no mesmo sentido.
O Eminente Conselheiro Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, por meio do Voto 02753/2018-9, acompanhou na íntegra, a área técnica e o Parquet de Contas.
Assim, após pedido de vista, vieram os autos a este Magistrado de Contas para melhor se inteirar dos termos
do voto proferido pelo Eminente Relator, a ﬁm de formar convicção, com vistas à deliberação do Colegiado,
na forma do artigo 29 do Regimento Interno, Resolução
TC 261/2013.
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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É o sucinto relatório.
VOTODEVISTA
Interposto o presente Recurso de Reconsideração, pela
Sra. Cláudia Martins Bastos, em face do Parecer Prévio
TC 089/2017 – Primeira Câmara, necessário é a sua análise, após pedido de vista, tendo por base a documentação que lhe deu suporte, bem como as razões recursais,
os elementos trazidos pela área técnica, pelo Parquet de
Contas e pelo Eminente Relator dos autos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Frisa-se que este Tribunal, através do Parecer Prévio TC
089/2017 – Primeira Câmara recomendou à Câmara Municipal de Dores do Rio Preto a REJEIÇÃO da Prestação de
Contas Anual do Município relativa ao exercício de 2015,
verbis:
[...]
III – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, encampando o entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO para que este Colegiado aprove a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. Parecer Prévio:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas da senhora Claudia Martins Bastos, Prefeita Municipal frente à Prefei-

tura de Dores do Rio Preto no exercício de 2015, na forma prevista no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar 621/2012.
1.2 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;
1.3 Arquivar os autos após o trânsito em julgado. – g.n.
A área técnica, através da Instrução Técnica de Recurso
0000143/2018-5, assim se posicionou, litteris:
[...]
III – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, opina-se quanto ao mérito pelo PROVIMENTO PARCIAL do presente Recurso de Reconsideração, em virtude do afastamento das seguintes irregularidades:
1. Inobservância dos Requisitos da LRF e da LDO Quanto a Limitação (Item 2.3 da ITC 3279/2017 e item 5.2.1.1
do RT 204/2017);
2. Ausência de segregação dos restos a pagar em processados e não processados no DEMDFL (Item 2.4 da ITC
3279/2017 e item 7.1.1 do RT 204/2017);
3. Transferência de Recursos ao Poder Legislativo Acima
do Limite Constitucional (ltem 2.8 da ITC 3279/2017 e
item 10.1 do RT 204/2017).
Entretanto, sugerimos a REJEIÇÃO das contas da Senhora Claudia Martins Bastos, Prefeita do Município de
Dores do Rio Preto no Exercício de 2015, por entender
conﬁgurar-se grave irregularidade na forma prevista no
artigo 80, inciso III da LC 621/2012, a irregularidades liswww.tce.es.gov.br

tadas abaixo:
1. Abertura de crédito adicional suplementar sem prévia autorização legislativa (Item 2.1 da ITC 3279/2013 e
item 5.1.1.1 do RT 204/2017);
2. Abertura de crédito adicional especial sem previa autorização legislativa (Item 2.2 da ITC 3279/2013 e Item
5.1.1.2 do RT 204/2017);
3. Anexo 5 do RGF (RGFRAP) apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo ao Balanço Patrimonial. (Item 2.5 da ITC 3279/2017 e item 7.1.2 do RT
204/2017);
4. Divergência entre o Resultado Patrimonial do Período na DVP e o Resultado do exercício no Balanço Patrimonial. (Item 2.6 da ITC 3279/2017 e Item 7.1.3 do RT
204/2017);
5. Divergência entre os saldos devedores (Ativo + DVP)
e os saldos credores (Passivo + VPA). (Item 2.7 da ITC
3279/201 e Item 7.1.4 do RT 204/2017) – g.n.
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer de ﬂs. 123-124, acompanhou
na íntegra, o posicionamento da área técnica.
O Eminente Conselheiro Relator dos autos, nos termos
do Voto 02753/2018-9, acompanhou na íntegra, a área
técnica e o Ministério Público Especial de Contas, no sentido de que seja CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
o presente recurso.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
O Parecer Prévio 89/2017 – Primeira Câmara foi disponibilizado no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal em13/11/2017, considerando-se publicado em
14/11/2017, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo
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único, da Lei Complementar Estadual 621/2012, e artigo
5º, da Resolução TC 262/2013, considerando a protocolização do recurso, em 14/12/2017, tenho que o mesmo
é TEMPESTIVO.
Observo que a parte é capaz, possui interesse e legitimidade processual e, por tais razões, acolho o posicionamento técnico e ministerial, bem como do Eminente
Conselheiro Relator dos autos e CONHEÇO do Recurso
interposto.
3. DO MÉRITO RECURSAL:
Veriﬁco da análise dos autos que a área técnica sugeriu
o afastamento dos indicativos de irregularidade 2.3, 2.4
e 2.8, bem como a mantença dos itens 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 e
2.7, todos da ITC 3279/2013 e mantidos no Parecer Prévio objurgado.
Com relação aos itens cujo afastamento foi sugerido pela área técnica, entendo que a análise realisada mostra-se adequada, razão pela qual, assim como o Parquet de
Contas e o Eminente Relator dos autos, a acompanho e
afasto os referidos itens 2.3, 2.4 e 2.8.
Em assim sendo, cumpre a este Conselheiro em Substituição, o enfrentamento de mérito dos indicativos de irregularidade que resultaram na rejeição das contas da
recorrente, cuja mantença foi sugerida pela área técnica, com base na documentação dos autos, das razões recursais, bem como da legislação e jurisprudência aplicáveis, a saber:

De acordo com o relato técnico, foram abertos créditos
adicionais suplementares da ordem de R$ 13.723.700,09
com fundamento na LOA – Lei Orçamentária Anual, a
qual autorizou apenas R$ 12.891.925,00, resultando não
autorizado o montante de R$ 831.775,09 de créditos adicionais abertos.
A recorrente alegou, em síntese, que a LOA/2015 (Lei
798/2014), em seus artigos 6º, 7º, 8º e 9º, assegura o remanejamento subdividido por Ente (Prefeitura, Câmara,
FMS, IPAS), ou seja, a abertura de créditos adicionais de
até 50% do orçamento do município.
Asseverou que a mesma Lei, em seu artigo 10, estabeleceu que não onera o limite previsto nos artigos 6º, 7º,
8º e 9º, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos dentro da mesma categoria econômica de programação do mesmo órgão.
Esclareceu que é possível visualizar na listagem dos créditos adicionais do Poder Executivo, o montante de R$
821.921,27, referente a movimentações ocorridas dentro da mesma função, subfunção de governo, programa,
e no mesmo elemento da despesa, decorrentes apenas
da alteração da fonte de recursos, devendo ser desconsiderado no cálculo do limite de 50%.
Alegou, ainda, que foi considerado no cálculo da área
técnica deste Tribunal, o valor de R$ 15.000,00, referente a crédito adicional especial que teve lei autorizativa
especíﬁca, não podendo ser incluso no limite de 50%.

3.1. ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA (item 2.1 – ITC
3279/2013 e ITR – 143/2018):

A subscritora da Instrução Técnica conclusiva - ITC sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando
em síntese, o seguinte:

Base normativa: artigo 167, inciso V, da Constituição Federal e artigos 7º e 43, da Lei Federal 4.320/1964.

- Com relação ao valor de R$ 15.000,00, não há que se
falar em exclusão do valor apontado no relatório técniwww.tce.es.gov.br

co, haja vista que dele não constava, conforme demonstrado às ﬂs. 9 e 10 dos autos do Processo TC 3743/2016
(apenso);
- Para comprovar o alegado a recorrente apresentou listagem de créditos adicionais consolidados do Poder Executivo (ﬂs. 67-72), a qual, no entanto é incompatível/inconsistente com o DEMCAD – Demonstrativo de Créditos
Adicionais encaminhados na prestação de contas/2015;
- Os Decretos e respectivos valores constantes da listagem apresentada pela recorrente não foram evidenciados no arquivo DEMCAD, cujo saldo, em 31/12/2015, foi
de R$ 13.972.040,07, não estando incluso neste total o
montante de R$ 821.912,27, relativo aos Decretos trazidos pela recorrente, não devendo, portanto, ser excluído;
- Quanto ao Decreto 2746/2015, relacionado pela recorrente, com o valor de R$ 111.800,00, foi informado no
DEMCAD, onde consta com o valor de R$ 1.200,00, sendo que não apenas alterou a fonte de recursos, como
alegado, mas, também, a subfunção e o programa de governo e o projeto/atividade.
Examinando os autos, veriﬁco que os decretos constantes da listagem apresentada pela recorrente (ﬂs. 6772) realmente não estão inseridos no arquivo DEMCAD
encaminhado junto à prestação de contas, como informou a subscritora da ITC, com exceção do Decreto
2746/2015, listado com valor bem menor.
Em assim sendo, não há que se subtrair do total dos créditos adicionais relatados, o montante de R$ 821.912,27.
Constato, no entanto, do arquivo DEMCAD, que entre os créditos adicionais relacionados, no total de R$
13.972.040,07, estão inseridos um crédito especial de R$
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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15.000,00, autorizado pela Lei 800/2015, e outro no valor de R$ 9.339,98 que informa ser autorizado pela LOA
(Lei 798/2014), mas, no total dos créditos, não foi separado como sendo crédito especial, informando-se tratar
de crédito autorizado pela LOA.
Estão inseridos, ainda, no total informado, créditos suplementares abertos com recursos de superávit ﬁnanceiro, no total de R$ 3.803.153,51, informando-se na referida listagem que o montante de 448.000,00 se refere a
movimentação de recursos entre UG’s (unidades Gestoras) diferentes.
Embora não esteja apenso aos autos o processo referente à LOA, veriﬁco da transcrição feita pela recorrente (ﬂs.
6 e 6), que o limite de 50% do orçamento municipal, ﬁxado pelos artigos 6º, 7º, 8º e 9º, se refere a abertura de
créditos suplementares com excesso de arrecadação,
não estando inserido nesse limite, as suplementações
orçamentárias por anulações de dotações.
Registra-se, ainda, segundo transcrição feita pela recorrente, que o artigo 10 da mesma lei (LOA), estabelece
que não onera o limite previsto nos artigos 6º, 7º, 8º e
9º, a transposição, o remanejamento ou a transferência
de recursos dentro da mesma categoria econômica de
programação do mesmo órgão.
Excluindo do total dos créditos abertos (R$
13.972.040,07), o crédito especial no valor de R$
15.000,00 e o total de R$ 3.803.153,51, aberto com recursos de superávit ﬁnanceiro, e, ainda, o montante de
R$ 448.000,00 de remanejamento entre UG’s diferentes,
totalizando os dois R$ 4.266.153,51, tenho um total de
suplementações amparadas pelo artigo 10 da LOA, no
total de R$ 9.705.886,56, sem limite estabelecido.

Considerando que não há nenhuma abertura de crédito
suplementar com excesso de arrecadação, sendo todos
abertos por anulação de dotação e superávit ﬁnanceiro, não há que se falar em inobservância ao limite ﬁxado pela LOA, restando, portanto, não conﬁgurada a irregularidade em análise.
Posto isto, divergindo do entendimento técnico e do Órgão Ministerial, bem como do Eminente Relator dos autos, afasto o presente indicativo de irregularidade.
3.2. ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL SEM
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA (item 2.2 – ITC 3279/2013
e ITR 143/2018):
Base normativa: artigos 165, § 8º e 167, inciso V, da
Constituição Federal; e artigos 42 e 43 da Lei Federal
4.320/1964.
Segundo o relato técnico, veriﬁcou-se do arquivo
DEMCAD, que o decreto 07/2015, que abriu crédito especial, no valor de R$ 9.339,98, informa a autorização
pela LOA (Lei 798/2014), em desacordo com o § 8º, do
artigo 165, da Constituição Federal.
Quanto a este item, alegou a recorrente, em síntese, que
houve apenas um equívoco na listagem do referido decreto como sendo de crédito especial, mas que se trata, em verdade, de simples movimentação de recurso
dentro da mesma UG, e que o único crédito especial
aberto foi o autorizado pela Lei 800/2015, no valor de
R$ 15.000,00, visando a criação da dotação 449051 –
obras e instalações para o Instituto de Previdência, sendo aquele decreto (07) suplementar a este.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando
em síntese, o seguinte:
www.tce.es.gov.br

- A recorrente não apresentou cópia do decreto 07/2015,
nem informou o decreto que autorizou a abertura do
crédito especial, no valor de R$ 15.000,00, e que o crédito especial aberto no valor de R$ 9.339,98 (decreto
07/2015) ocorreu na conta 44905100 – obras e instalações, despesa não prevista na LOA para a UG Instituto de
Previdência Municipal;
- De acordo com a ordem cronológica dos decretos listados no arquivo DEMCAD, e as alegações da recorrente,
o decreto 2.832/2014, de junho de 2015, teria aberto o
crédito especial, no valor de R$ 15.000,00, criando a dotação 449051 – obras e instalações para o IPAS, que já teria sido suplementada pelo decreto 07/2015 de janeiro
de 2015, no valor de R$ 9.339,98;
- Examinando o decreto 2832/2015, disponível para consulta no CIDADES – PCM da Prefeitura, veriﬁcou-se que o
seu artigo 1º, com fundamento na Lei 798/2014, autorizou o IPAS a suplementar o orçamento vigente no valor
de R$ 15.000,00, na dotação 449051, valendo observar
que ambos os decretos (07/e 2832) utilizam-se da anulação de dotação do IPAS, aprovada pela LOA;
- Considerando que nem a LOA, nem a Lei 800/2015 autoriza a suplementação de crédito especial, ﬁca prejudicado acolher as argumentações da recorrente, ainda que
porventura houvesse, primeiro, autorização para abertura do crédito especial de R$ 15.000,00 e sua posterior
suplementação no valor de R$ 9.339,98, por ausência de
autorização legal nas referidas leis.
Examinando os autos, veriﬁco que assiste razão à subscritora da Instrução Técnica de Recurso - ITR quanto à
confusão de datas dos dois decretos e da Lei 800/2015,
dando-se a impressão de que, primeiro, foi aberto o
crédito suplementar através do decreto 07/2015, autoSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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rizado pela LOA, para dotação inexistente, sendo autorizado posteriormente a abertura do crédito especial,
tendo levado o nome de especial, tanto o 1º (07/2015),
como o segundo que o suplementou (2832/2015).
A numeração dos referidos decretos denota esta confusão, haja vista que os decretos especiais e suplementares têm numeração diferente.
Veriﬁco, no entanto, que essa questão envolve não somente a Chefe do Poder Executivo, mas, também as Secretarias de Finanças e/ou de Planejamento e o Instituto
de Previdência, além do controle interno exercido pelo
setor contábil, além de outros setores competentes, não
sendo razoável o apenamento da ex-Prefeita neste particular pela irregularidade.
Posto isto, divergindo parcialmente do entendimento
técnico e do Órgão Ministerial, bem como do Eminente
Relator dos autos, mantenho o presente indicativo de
irregularidade.
3.3. O ANEXO 5 DO RGF (RGFRAP) APRESENTA SALDOS
INCONSISTENTES COM OS EVIDENCIADOS NO ANEXO
AO BALANÇO PATRIMONIAL (item 2.5 – ITC 3279/2013
e ITR – 143/2018):
Base normativa: artigos 50 e 55, inciso III, da Lei Complementar Federal 101/2000; e artigos 85 e 92, parágrafo único, da Lei Federal 4.320/1964.
De acordo com o relato técnico, o anexo 5 do relatório
de gestão ﬁscal- RGF do 2º semestre de 2015 encaminhado no sistema LRFWeb evidencia, após a inscrição
dos restos a pagar não processados, uma disponibilidade de caixa líquida de R$ 9.174.224,46, sendo que o
anexo ao balanço patrimonial (BALPAT) encaminhado na
PCA/2015, via sistema CIDADES, evidencia o valor de R$

8.866.307,06, resultando em divergência, no valor de R$
307.917,40.
Apontou-se, ainda, divergência nos saldos das fontes de
recursos vinculados ao FUNDEB 40% e 60%, que são deﬁcitários em R$ 1.345.502,03 e R$ 3.965.157,34, respectivamente, no anexo ao BALPAT, enquanto que no RGFRAP os saldos são superavitários, em R$ 6.321,85 e R$
17.846,12, respectivamente, nas referidas fontes.
A recorrente alegou, em síntese, que as divergências
apontadas decorrem do fato de que o prazo de entrega do RGF é de 30 dias após o encerramento do exercício, ou seja, em 31/1/2016, e o prazo de entrega da
PCA/2015, foi 31/3/2016, sendo, neste lapso temporal,
realizados lançamentos contábeis de consolidação e de
ajustes das contas anuais do município.
Argumentou, ainda, diante da situação agora identiﬁcada, que solicitou ao Tribunal autorização para retiﬁcação
do relatório RGFRAP do 2º semestre de 2015, saneando a indicada divergência com a retiﬁcação do relatório
mencionado.
Com relação ao argumento técnico de inconﬁabilidade
dos dados contábeis, asseverou que o balanço patrimonial é a peça suprema das informações contábeis e que
sobre ela se encontram todas as demais bases de informações históricas do Ente, sendo desnecessário reiterar
que os saldos corretos estão no balanço patrimonial e
que os valores do RGFRAP estão preenchidos incorretamente, sendo que será retiﬁcado com autorização desta Corte.
A subscritora da Instrução Técnica de Recurso - ITR sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando
em síntese, o seguinte:
www.tce.es.gov.br

- Não assiste razão à recorrente, pois não foi constatado nos autos, protocolo de retiﬁcação das informações
do RGFRAP;
- A recorrente anexou, às ﬂs. 24-26 dos autos, cópia do
Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e dos Restos
a Pagar (RGFRAP) do Poder Executivo referente ao 2º semestre de 2015, cujos saldos são idênticos aos evidenciados no RGFRAP, encaminhado junto à PCA/2015, conforme o relatório técnico 204/2017 (Proc. TC 3743/2016);
- Em consulta ao sistema LRFWeb, em 14/5/2018, veriﬁcou-se que o Demonstrativo RGFRAP do 2º semestre de
2015 apresenta saldos iguais aos que consta do mesmo
relatório encaminhado na PCA/2015;
- Considerando que a recorrente não apresentou fatos
ou documentos novos capazes de sanar a divergência
entre o RGFRAP e o anexo ao BALPAT, indicado no relatório técnico 204/2017, somos pela manutenção da irregularidade.
Examinando as razões técnicas e de defesa, veriﬁco que
restaram explicadas e corrigidas as divergências apontadas, sendo desnecessário reiterar que os saldos corretos
estão no balanço, não havendo razão para a mantença
do presente indicativo de irregularidade.
Posto isto, divergindo do entendimento técnico e do órgão Ministerial, bem como do Eminente Relator dos autos, afasto a presente irregularidade.
3.4. DIVERGÊNCIA ENTRE O RESULTADO PATRIMONIAL
DO PERÍODO NA DVP E O RESULTADO DO EXERCÍCIO
NO BALANÇO PATRIMONIAL (item 2.6 – ITC 3279/2017
e ITR):
Base normativa: artigo 50, inciso III, §§ 1º e 3º, da Lei
Complementar Federal 101/2000; e artigos 85, 86, 89,
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101, 104 e 105, da Lei Federal 4.320/1964.
Segundo o relato técnico, a divergência entre as duas pelas contábeis (DVP e BALPAT) monta em R$ 9.287.066,15,
ou seja, o Balanço Patrimonial demonstra resultado do
exercício, no valor de R$ 14.429.997,67 e o DEMVAP resultado patrimonial de R$ 5.142.931,52.
A recorrente alegou, em síntese, que a divergência decorre da consolidação dos dados do Instituto de Previdência, esclarecendo que, devido a incompatibilidade
de softwares o sistema de dados do Instituto é consolidado manualmente nas contas da Prefeitura, sendo
que o sistema reconheceu o resultado do Instituto de
R$ 9.287.066,14, como superávit do exercício, no valor de R$ 14.429.997,67, constante do balanço patrimonial, mas não reconheceu o mesmo resultado lançado no
DEMVAP.
Juntou o Razão da conta 237110100000 – Superávits ou
Déﬁcits do Exercício (ﬂ. 18), demonstrando o movimento de consolidação das contas, no dia 1/12/2015, no valor de R$ 9.287.066,15, que foi devidamente lançado no
sistema contábil.
Alegou, ainda, estar em contato com o provedor do software para solucionar a demanda e que os ajustes não
são necessários no exercício corrente, por se tratar de
falha tão somente na demonstração das variações patrimoniais, causando duplicidade de valores se fosse lançado o ajuste.
Reaﬁrmou, por ﬁm, que a divergência não é fruto de
fraude, dolo ou outro procedimento irregular, mas apenas de problema estrutural do software da E&L, especiﬁcamente no relatório DEMVAP.
A subscritora da Instrução Técnica de Recurso - ITR suge-

riu a mantença da irregularidade contra argumentando
em síntese, o seguinte:
- A recorrente reconhece a inconsistência e discorda das
suas alegações, uma vez que o Razão apresentado não
demonstra a consolidação do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro do exercício do Instituto e de nenhuma outra unidade
gestora ao patrimônio do município;
- Constatou-se do Razão do Instituto que a conta contábil 237110100000 – Superávits/Déﬁcits do Exercício
apresenta diferença entre débitos e créditos, no valor de
R$ 7.382.559,62 e não R$ 9.287.066,15, e que o balanço patrimonial do Instituto registra, na mesma conta, superávit do exercício, no valor de R$ 11.042.382,83 e não
R$ 9.287.066,16;
- A recorrente não juntou prova documental de suas alegações, que é de sua responsabilidade a contratação e o
acompanhamento da execução do contrato de software da E&L, sendo seu dever zelar pela correta evidenciação do resultado das demonstrações contábeis que devem reﬂetir com ﬁdedignidade e tempestividade a regular aplicação dos recursos públicos, sendo que as providências adotadas, posteriormente, ao envio das contas a
este Tribunal não elide a divergência apontada.
Examinando as razões técnicas e recursais, bem como a
documentação trazida aos autos (ﬂ. 18), veriﬁco que restou demonstrado que a divergência provém do sistema contábil do Instituto de Previdência na consolidação contábil das contas municipais.
Com relação às responsabilidades atribuídas à ex-Prefeita, conforme antes demonstrado, são todas do setor
contábil inserido na Secretaria Municipal de Finanças, e,
no caso concreto, trata-se de falha no registro contábil
www.tce.es.gov.br

na demonstração das variações patrimoniais, não vislumbro, pois, problemas quanto à regular aplicação de
recursos públicos do município.
Como amplamente demonstrado, trata-se de inconsistência contábil, não afeta às atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal, vez que não lhe compete realizar lançamentos contábeis e elaborar demonstrações
contábeis.
Ademais, veriﬁco que a subscritora da Instrução Técnica
de Recurso - ITR esteve a estabelecer comparação entre
a contabilidade consolidada e a do Instituto relativamente à conta de superávit/déﬁcit do exercício, constante do
balanço patrimonial, quando a inconsistência apontada
se refere ao saldo patrimonial apurado na demonstração das variações patrimoniais do Instituto e nas contas
consolidadas do município.
Posto isto, divergindo parcialmente do entendimento
técnico e do Órgão Ministerial, bem como do Eminente
Relator dos autos, mantenho o presente indicativo de
irregularidade.
3.5. DIVERGÊNCIA ENTRE OS SALDOS DEVEDORES (ATIVO + DVP) E OS SALDOS CREDORES (PASSIVO + VPA) (item 2.7 – ITC 3279/2017 e ITR):
Base normativa: artigo 50, inciso III, §§ 1º e 3º, da Lei
Complementar Federal 101/2000; e artigos 85, 86, 89,
101, 104 e 105, da Lei Federal 4.320/1964.
De acordo com o relato técnico, constatou-se a mesma diferença apontada no item anterior, entre os saldos devedores e credores, ou seja, a soma do total do
ativo (BALPAT), no valor de R$ 48.358.534,21 e das Variações Patrimoniais Diminutivas (DEMVAP), no valor de R$ 28.169.874,00 (R$ 76.528.408,21), subtraída
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do total do passivo, no valor de R$ 48.358.534,21 – resultado do exercício, no valor de R$ 14.429.997,67 (R$
33.928.536,54), menos VPA (variações patrimoniais aumentativas), no valor de R$ 33.312.805,00, resultando
na diferença de R$ 9.287.066,67.

to Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas, em:

A recorrente apresentou as mesmas alegações do item
anterior, tendo a subscritora da Instrução Técnica de Recurso - ITR sugerido a mantença da irregularidade pelas
mesmas razões expendidas naquele item.

2. AFASTAR os indicativos de irregularidades constantes
dos itens 2.3, 2.4 e 2.8 da ITR 143/2018-5, bem como os
indicativos relativos aos itens 3.1 e 3.3 desta decisão (2.1
e 2.5 – ITR);

Desta feita, reportando-me à análise procedida no item
anterior, concluo da mesma forma, e, pelas mesmas razões, divergindo parcialmente do entendimento técnico e do Órgão Ministerial, bem como do Eminente Relator dos autos, mantenho o presente indicativo de irregularidade.

3. MANTER os indicativos de irregularidades tratados
nos itens 3.2, 3.4 e 3.5 desta decisão;

Além do fato de que todas as inconsistências apontadas
nos autos são de natureza contábil afeta ao setor contábil e às Secretarias Municipais de Finanças e/ou de Planejamento, há que se levar em conta que a recorrente
cumpriu todos os limites constitucionais e legais de gastos públicos com pessoal, com a saúde, com a educação, o que deve servir de atenuante na apreciação das
suas contas.
4. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, bem como do Eminente Conselheiro Relator
dos autos, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espíri-

1. CONHECER do presente Recurso de Reconsideração,
interposto pela Sra. Cláudia Martins Bastos, para, no
mérito, dar-lhe PROVIMENTO PARCIAL;

4. REFORMULAR os termos do Parecer Prévio 089/2017
– Primeira Câmara, mantendo-se os demais termos para
recomendar à Câmara Municipal de Dores do Rio Preto,
a REJEIÇÃO das contas do Município, relativas ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da recorrente, Sra.
Cláudia Martins Bastos, então Prefeita Municipal, em
razão da mantença dos indicativos de irregularidades
constantes dos itens 3.2, 3.4 e 3.5 desta decisão;
5. ENCAMINHAR os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para as providências do artigo 131 da Resolução TC 261/2013, DANDO-SE ciência aos interessados e
ARQUIVANDO-SE os presentes autos após o respectivo
trânsito em julgado.

vista em sessão da Primeira Câmara, o que me permitiu
elaborar o voto que nesta oportunidade submeto à apreciação do Colegiado.
Versam os autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pela senhora Claudia Martins Bastos, prefeita
do município de Dores do Rio Preto no exercício de 2015,
em face do Parecer Prévio TC-89/2017 – Primeira Câmara, proferido nos autos TC-3743/2016-6, nos seguintes termos:
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:
1.1 Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas da senhora Claudia Martins Bastos, Prefeita Municipal frente à Prefeitura de Dores do Rio Preto no exercício de 2015, na forma prevista no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar
621/2012.

MARCO ANTONIO DA SILVA

1.2 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;

Conselheiro em Substituição

Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

VOTO VISTA DO CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:

2. Unânime.

I RELATÓRIO
Com o propósito de me inteirar de forma mais completa sobre o tema tratado no processo referenciado, pedi
www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 30/08/2017 - 30ª Sessão da 1ª Câmara
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Rodrigo Flávio Freire Farias
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Chamoun (no exercício da presidência).

3279/2017 e item 7.1.1 do RT 204/2017);

4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud
Freitas e Marco Antonio da Silva (convocado)

Transferência de Recursos ao Poder Legislativo Acima do
Limite Constitucional (ltem 2.8 da ITC 3279/2017 e item
10.1 do RT 204/2017).

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOU 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
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
Encaminhados os autos ao Núcleo de Controle Externo
de Recursos e Consultas – NRC, este se manifestou por
intermédio da Instrução Técnica de Recurso 00143/20185 (ﬂs. 85/119), concluindo nos seguintes termos:
III – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, opina-se quanto ao mérito pelo PROVIMENTO PARCIAL do presente Recurso de Reconsideração, em virtude do afastamento das seguintes irregularidades:
Inobservância dos Requisitos da LRF e da LDO Quanto a
Limitação (Item 2.3 da ITC 3279/2017 e item 5.2.1.1 do
RT 204/2017);
Ausência de segregação dos restos a pagar em processados e não processados no DEMDFL (Item 2.4 da ITC

Entretanto, sugerimos a REJEIÇÃO das contas da Senhora Claudia Martins Bastos, Prefeita do Município de Dores do Rio Preto no Exercício de 2015, por entender conﬁgurar-se grave irregularidade na forma prevista no artigo 80, inciso III da LC 621/2012, a irregularidades listadas abaixo:
Abertura de crédito adicional suplementar sem prévia
autorização legislativa (Item 2.1 da ITC 3279/2013 e item
5.1.1.1 do RT 204/2017)
Abertura de crédito adicional especial sem previa autorização legislativa (Item 2.2 da ITC 3279/2013 e Item
5.1.1.2 do RT 204/2017)
Anexo 5 do RGF (RGFRAP) apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo ao Balanço Patrimonial.(Item 2.5 da ITC 3279/2017 e item 7.1.2 do RT
204/2017)
Divergência entre o Resultado Patrimonial do Período na
DVP e o Resultado do exercício no Balanço Patrimonial.
(Item 2.6 da ITC 3279/2017 e Item 7.1.3 do RT 204/2017)
Divergência entre os saldos devedores (Ativo + DVP)
e os saldos credores (Passivo + VPA). (Item 2.7 da ITC
3279/201 e Item 7.1.4 do RT 204/2017)
Dando prosseguimento ao feito, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas para
manifestação, o procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira manifestou-se no mesmo sentido do NRC.
Por sua vez, o conselheiro relator Sebastião Carlos Ranwww.tce.es.gov.br

na de Macedo acompanhou integralmente o posicionamento vertido pela área técnica e pelo Ministério Público de Contas.
Na 20º sessão ordinária do Plenário, ocorrida em
26/06/2018 o conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva solicitou vistas, e após, apresentou seu voto
acompanhando parcialmente o conselheiro relator, nos
seguintes termos:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas, em:
1. CONHECER do presente Recurso de Reconsideração,
interposto pela Sra. Cláudia Martins Bastos, para, no
mérito, dar-lhe PROVIMENTO PARCIAL;
2. AFASTAR os indicativos de irregularidades constantes
dos itens 2.3, 2.4 e 2.8 da ITR 143/2018-5, bem como os
indicativos relativos aos itens 3.1 e 3.3 desta decisão (2.1
e 2.5 – ITR);
3. MANTER os indicativos de irregularidades tratados
nos itens 3.2, 3.4 e 3.5 desta decisão;
4. REFORMULAR os termos do Parecer Prévio 089/2017
– Primeira Câmara, mantendo-se os demais termos para
recomendar à Câmara Municipal de Dores do Rio Preto,
a REJEIÇÃO das contas do Município, relativas ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da recorrente, Sra.
Cláudia Martins Bastos, então Prefeita Municipal, em
razão da mantença dos indicativos de irregularidades
constantes dos itens 3.2, 3.4 e 3.5 desta decisão;
5. ENCAMINHAR os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para as providências do artigo 131 da Resolução TC 261/2013, DANDO-SE ciência aos interessados e
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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ARQUIVANDO-SE os presentes autos após o respectivo
trânsito em julgado.
II FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Passo a fundamentar o conceito de parecer prévio e a inclusão do relatório técnico, com vistas à apreciação e à
emissão do parecer prévio que subsidiará o julgamento
da prestação de contas anual do prefeito, pelo Poder Legislativo municipal.
II.1 PARECER PRÉVIO - CONCEITO
A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 dispõe
no art. 31, §1º, que a ﬁscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal, na forma da lei; e que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município
ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios,
onde houver.
O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar,
só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos
membros da Câmara Municipal. O ordenamento jurídico brasileiro conferiu admirável importância ao parecer
prévio sobre as contas anuais de prefeito, pois o quórum
de dois terços é superior ao de três quintos exigidos para a aprovação de emendas à Constituição, concedendo
um elevado status constitucional à emissão de tais pareceres. (ANDRADA, Antônio Carlos Doogal de; BARROS,

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

Maranhão – UFMA, o dever de prestar contas anuais é
da pessoa física do prefeito. (FURTADO, José de Ribamar
Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de Governo e contas de gestão. Revista do Tribunal de Contas da
União. Ano 35, nº 109. Brasília: 2007, p. 63).
Nesse caso, o prefeito age em nome próprio, e não em
nome do município. É uma obrigação personalíssima
que só o devedor pode efetivar, e a omissão é tão grave
que, quando as contas não forem prestadas devidamente, na forma da lei, poderá ensejar intervenção do estado em seus municípios, conforme art. 35, II da CF/1988.
Além disso, o art. 1º, VI, §§1º e 2º do Decreto-Lei nº 201,
de 27 de fevereiro de 1967 diz que são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, deixar de prestar contas anuais da administração ﬁnanceira do município à Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos.
No mesmo preceito, o crime de não prestar contas é punido com a pena de detenção de três meses a três anos,
e a condenação deﬁnitiva acarreta a perda de cargo e
a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação.
Nessa ótica também, deixar de prestar contas quando
esteja obrigado a fazê-lo constitui ato de improbidade
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
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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transparência da gestão ﬁscal, dentre outros, a ampla
divulgação das prestações de contas e o respectivo parecer prévio, os quais ﬁcarão disponíveis, durante todo
o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão
técnico responsável pela sua elaboração, para consulta
e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.
Como se extrai dos exemplos acima, o ordenamento jurídico brasileiro fornece uma relevante estatura ao ato de
prestar contas do Chefe do Executivo. Então o que de fato seria a prestação anual de Contas de Governo?
A primeira distinção – entre a emissão do parecer prévio pelos tribunais de contas e o julgamento dos responsáveis por recursos públicos – foi matéria analisada pelo
Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 849 MT (Ministro relator: Sepúlveda
Pertence, julgada em 11 de fevereiro de 1999 e publicada em 23 de abril de 1999). Segue sua ementa.
[...]
É clara a distinção entre a do art. 71, I – de apreciar e
emitir Parecer Prévio sobre as contas do Chefe do Poder
Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do art.
71, II – de julgar as contas dos demais administradores e
responsáveis, entre eles os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. II. A diversidade entre as duas
competências, além de manifesta, é tradicional, sempre
restrita a competência do Poder Legislativo para o julgamento das contas gerais da responsabilidade do 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.)

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.

Outra valiosa contribuição sobre o tema é fornecida por
Caldas Furtado quando sugere alguns parâmetros para o
exame das contas de Governo feitos pelos tribunais de
contas e julgamento exercido pelos vereadores (FURTADO, José de Ribamar Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de Governo e contas de gestão. Revista do
Tribunal de Contas da União. Ano 35, nº 109. Brasília:
2007, p.70):

Na mesma linha interpretativa seguiu o TCEES quando
editou a Instrução Normativa TC Nº 43, de 5 de dezembro de 2017. A referida instrução deﬁne em seu art. 3º,
“c”, III, as Contas de Governo como um conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza
contábil, ﬁnanceira, orçamentária, patrimonial e operacional, expressando os resultados da atuação governamental, submetido ao TCEES para avaliação da gestão
política do chefe do Poder Executivo e emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado a
efeito pelo Poder Legislativo.

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

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, deﬁni-

www.tce.es.gov.br
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dos 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 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 de Investimento, a Lei
de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual;
bem como, em respeito às diretrizes e metas ﬁscais estabelecidas e às disposições constitucionais e legais aplicáveis.
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 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.

A Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal conforme disposições contidas na Instrução Normativa TCEES nº 34/2015, recebida e homologada no sistema Cidades-Web em 30/03/2016, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC
261/2013, observando, portanto, o prazo regimental.

II.2 DO RELATÓRIO TÉCNICO 00204/2017-1

Desta forma o prazo para emissão do Parecer Prévio so-

Tendo em vista o art. 122 e o § 2º do art. 123 do RITCEES,
o prazo de até 24 meses para emissão de Parecer Prévio
começa a contar do completo recebimento da documentação, ou seja, a partir de 30/03/2016.

www.tce.es.gov.br

bre a prestação de contas objeto de apreciação nos presentes autos encerra-se em 30/03/2018.
2.2 ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Constata-se que os principais demonstrativos contábeis
encaminhados foram assinados eletronicamente pelo
prefeito municipal e pelo contabilista responsável.
CONSISTÊNCIA ELETRÔNICA DOS DADOS
A análise de consistência dos dados encaminhados pelo Prefeito e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração
das Variações Patrimoniais foi realizada pelo sistema Cidades-Web (análise de consistência eletrônica), segundo
os pontos de controle pré-deﬁnidos.
Conforme resultado contido em relatório gerado pelo
sistema Cidades-Web, foram constatados indicativos de
irregularidades abordados nos item 7.1.3 e 7.1.4.
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
A Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei 792/2014, elaborada nos termos do § 2º, do artigo 165 da CF/88, compreendendo as metas e prioridades do município, para o
exercício de 2015, dispôs sobre a elaboração da lei orçamentária anual, deﬁnindo os programas prioritários de
governo e estabelecendo, dentre outras diretrizes, os riscos e metas ﬁscais a serem observados na execução orçamentária daquele exercício.
Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual – LOA do município de Dores do Rio Preto – Lei 798/2014 – estimou
a receita e ﬁxou a despesa para o exercício de 2015 em
R$ 25.783.850,00 admitindo a abertura de créditos adicionais suplementares, limitados a 50% (cinquenta por
cento) do valor total do orçamento, conforme artigo 37
da LDO, o que equivale a R$ 12.891.925,00, excluídos a
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos conforme art. 10 da LOA.
O Parágrafo Primeiro do art. 33 da LDO, autoriza a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos, na forma abaixo transcrita:
Figura
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 AUTORIZAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Constatou-se que no decorrer da execução orçamentária
de 2015, ocorreram aberturas de créditos adicionais suplementares e especiais, conforme demonstrado na tabela a seguir:
Tabela
A dotação inicial e as movimentações de créditos orçamentários constata-se que houve elevação na autorização das despesas de R$ 4.014.121,45 conforme segue:
Tabela
As fontes para abertura dos créditos adicionais foram as
seguintes:
Tabela
Considerando que a autorização contida na LDO/LOA para
abertura de créditos adicionais foi de R$ 12.891.925,00,
e a abertura foi de R$ 13.748.040,07, constata-se que a
limitação não foi observada.
5.1.1 Indicativos De Irregularidades
5.1.1.1 Abertura de crédito adicional suplementar sem
prévia autorização legislativa
Base legal: CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c arts. 7º, I e 43
da Lei nº 4.320/64.
De acordo com o Demonstrativo consolidado dos crédi-

tos adicionais (DEMCAD) que indicou a abertura de R$
13.723.700,09 em créditos adicionais suplementares
abertos com base na autorização da LOA, em confronto com os artigos arts. 6º, 7º, 8º e 9º da LOA, cuja autorização para abertura de créditos adicionais foi de R$
12.891.925,00, constata-se que foram abertos indevidamente (sem prévia autorização legislativa) R$ 831.775,09
em créditos adicionais suplementares.
Sugere-se, portanto, citar o prefeito para que apresente
as justiﬁcativas e documentação comprobatória necessária ao esclarecimento deste indicativo.
5.1.1.2 Abertura de crédito adicional especial sem prévia
autorização legislativa
Base legal: CRFB/88, arts. 165, §8º e 167, inciso V, c/c
arts. 42 e 43 da Lei nº 4.320/64

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 são as não ﬁnanceiras, 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.

O Demonstrativo consolidado dos créditos adicionais
(DEMCAD) evidenciou a abertura de Crédito Especial
de R$ 9.339,98 através do Decreto 7/2015, indicando a
Lei 798/2014 (LOA) como lei autorizativa, em desacordo
com o art. 165, §8º da Constituição Federal, proíbe matéria estranha à previsão de receitas e gastos na Lei Orçamentária, com apenas duas exceções ao princípio da exclusividade: operações de crédito e créditos suplementares.

A Lei Complementar 101/00 estabelece regras em relação às metas de resultados primário e nominal. Estabelece o parágrafo 1º do art. 4º:

Figura

Consta também do art. 9° a medida corretiva de limitação de empenho quando comprometido o atingimento
das metas estabelecidas na LDO:

Sendo assim, sugere-se citar o prefeito para que apresente as justiﬁcativas e documentação comprobatória
necessária ao esclarecimento deste indicativo.
5.2 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.
www.tce.es.gov.br

§ 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.

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 montanSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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tes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação
de empenho e movimentação ﬁnanceira, segundo os critérios ﬁxados pela lei de diretrizes orçamentárias.

de empenho e movimentação ﬁnanceira, segundo os critérios ﬁxados pela lei de diretrizes orçamentárias (LDO),
conforme Art. 9º acima transcrito.

O acompanhamento da evolução do cumprimento ou
não das metas estabelecidas na LDO para resultados primário e nominal é feito por meio do Relatório resumido
da Execução Orçamentária, na forma estabelecida pela
Lei Complementar 101/00. 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:

A LDO do município contém a previsão em seu art. 20 de
quais são os critérios a serem observados para a limitação de empenhos e movimentação ﬁnanceira, na hipótese do não atingimento das metas de resultado nominal e primário:

Tabela
O responsável recebeu pareceres de alerta desta Corte
de Contas, pelo não atingimento de metas previstas conforme consta nos seguintes processos:
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária referentes aos 2º, 3º e 4º bimestres de 2015: Processos TC n.º
7.943, 11.949 e 13.176/2015.
Indicativo de Irregularidade
5.2.1.1 Inobservância dos Requisitos da LRF e da LDO
Quanto à Limitação de Empenho
Base Normativa: Art. 9º da Lei Complementar nº
101/2000 (LRF) e 20 da LDO.
Observou-se que o município, em 2015, não atingiu a
meta estabelecida na LDO para resultado primário (tabela 04).
A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF) determina que a possibilidade de não realização das metas de resultado primário e nominal estabelecidas na LDO requer do responsável a promoção, por
ato próprio e nos montantes necessários, da limitação

Figura
Tendo em vista que o município apresentou déﬁcit ﬁnanceiro em contas vinculadas como MDE, Fundeb 40% e
60%, na ordem de R$ 969.688,21, R$ 1.345.502,03 e R$
3.965.157,34, respectivamente e não possui saldo suﬁciente em recursos ordinários para cobertura de tais déﬁcits, recebeu pareceres de alerta deste TCEES pelo não
cumprimento das metas e possui em sua LDO requisitos
a serem observados diante de tal hipótese, sugere-se,
nos termos do art. 9º da LRF e 20 da LDO, citar o prefeito para justiﬁcar-se, trazendo aos autos os atos que implementaram a limitação de empenho e movimentação
ﬁnanceira, segundo os critérios ﬁxados pela lei de diretrizes orçamentárias.
5.3 RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
No que tange às receitas orçamentárias, veriﬁca-se que
houve uma previsão original de R$ 25.783.850,00, e uma
arrecadação de R$ 23.064.851,72, equivalendo a 89,45%
da receita prevista:
Tabla
Fonte: Processo TC 3743/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015
A receita orçamentária consolidada prevista e realizada,
segundo a classiﬁcação por categoria econômica é a que
www.tce.es.gov.br

segue:
Tabela
A execução orçamentária consolidada das despesas,
composta pelas unidades gestoras integrantes do orçamento ﬁscal e da seguridade social do município sob
análise, apresenta-se no Balanço Orçamentário evidenciando um montante de R$ 21.935.735,82, cujo resultado representa 73,61% em relação às despesas inicialmente autorizadas, conforme evidencia-se na tabela a
seguir:
Tabela
A despesa orçamentária consolidada orçada, atualizada,
empenhada, liquidada e paga, segundo a classiﬁcação
por categoria econômica é a que segue:
Tabela
O resultado da execução orçamentária evidencia um superávit orçamentário de R$ 1.129.115,90, conforme demonstrado a seguir:
Tabela
6 EXECUÇÃO FINANCEIRA
A execução ﬁnanceira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como, os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, que, somados
ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o
exercício seguinte.
Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese o Balanço
Financeiro que integra a prestação de contas anual consolidada do município, relativa ao exercício de 2015:
Tabela
Destaca-se que o saldo contábil das disponibilidades,
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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constantes nos Termos de Veriﬁcação são os que seguem:

contas patrimoniais no encerramento do exercício de
2015:

III - os depósitos;

Tabela

Tabela

7 EXECUÇÃO PATRIMONIAL

A movimentação dos restos a pagar, processados e não
processados, conforme evidenciado na Demonstração
da Dívida Flutuante foi a seguinte:

Parágrafo único. O registro dos restos a pagar far-se-á
por exercício e por credor distinguindo-se as despesas
processadas das não processadas. (grifo nosso)

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 consolidada, que integra a prestação de contas sob análise, evidencia um resultado patrimonial positivo, consubstanciado num superávit patrimonial no valor de R$
5.142.931,52.
Na tabela a seguir, evidencia-se sinteticamente as variações quantitativas ocorridas no patrimônio do município durante o exercício referência da prestação de contas sob análise:
Tabela
O resultado das variações patrimoniais quantitativas reﬂetiu positivamente no patrimônio do município. 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 a seguir a situação patrimonial
consolidada do município, demonstrada por meio do Balanço Patrimonial consolidado, integrante da prestação
de contas anual sob análise, evidenciando os saldos das

Tabela
Demonstra-se no quadro a seguir, o resultado ﬁnanceiro
apurado no Balanço Patrimonial do exercício sob análise,
por destinação de recursos:
Tabela
O superávit ﬁnanceiro apurado, representado pela diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro e 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$ 20.345.438,49, R$ 11.479.131,43 é pertinente ao IPAS.
7.1 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
7.1.1 Ausência de segregação dos restos a pagar em
processados e não processados no DEMDFL
Base Normativa: art.85 e art. 92, parágrafo único da Lei
Federal nº 4.320/64.
O Demonstrativo da Dívida Flutuante (DEMDFL) não é
segrega os registros de restos a pagar não processados
e processados, contrariando o artigo 92 parágrafo único
da Lei Federal Nº 4.320/64 que dispõe:
Art. 92. A dívida ﬂutuante compreende:
I - os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;
II - os serviços da dívida a pagar;
www.tce.es.gov.br

IV - os débitos de tesouraria.

Sugere-se, portanto, a citar do responsável para apresentar justiﬁcativas das quanto a não é segregação entre
os restos a pagar não processados e processados no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DEMDFL).
7.1.2 Anexo 5 do RGF (RGFRAP) apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo ao balanço patrimonial
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.
O Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal (RGFRAP) encaminhado junto a esta PCA é o que segue:
Tabela
Já o Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial evidencia:
Figura
Do confronto dos Demonstrativos acima observa-se que
na disponibilidade de caixa após a inscrição de Restos
a Pagar Não Processados (RPNP) obtêm-se os seguintes
saldos de disponibilidade líquida por vínculo:
Tabela
Além disso, os saldos das fontes de recursos vinculados ao Fundeb 40% e 60% são deﬁcitários em R$
1.345.502,03 e R$ 3.965.157,34 no anexo ao BALPAT, enquanto que no RGFRAP, respectivamente, os saldos são
de superávit de R$ 6.321,85 e R$ 17.846,12, respectivaSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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mente, enquanto os recursos vinculados ao MDE são superavitários em R$ 461,13 no BALPAT e deﬁcitários em
R$ 21.648,56 no RGFRAP.
Conﬁguram-se, portanto, exemplos de inconsistências
de saldos entre as fontes de recursos evidenciadas no
Anexo ao BALPAT e no RGFRAP, ao ﬁnal do exercício de
2015.
Ressalva-se que as inconsistências de saldos acima apontadas comprometem a veriﬁcação do cumprimento dos
artigos 50 e 55, inciso III, da Lei Complementar Federal
101/2000 e também a credibilidade dos demonstrativos
contábeis correlatos, e o conhecimento da real posição
ﬁnanceira do município.
Diante do exposto, sugere-se a citar o prefeito para apresentar justiﬁcativas acompanhadas de provas documentais.
7.1.3 Divergência entre o Resultado Patrimonial do Período na DVP e o Resultado do exercício no Balanço Patrimonial
Base Legal: art. 50, inciso III, §§ 1º e 3º da LC 101/2000, e
artigos 85, 86, 89, 101, 104 e 105 da Lei Federal 4.320/64.
Segundo resultado contido em relatório gerado pelo sistema Cidades-Web, o Resultado Patrimonial do Período
na DVP diverge do Resultado do exercício no Balanço Patrimonial no montante de R$ 9.287.066,15, conforme
abaixo demonstrado:
Figura
Sugere-se, portanto, citar o prefeito para apresentar justiﬁcativas acompanhadas de provas documentais.
7.1.4 Divergência entre os Saldos Devedores (Ativo +
VPD) e os Saldos Credores (Passivo + VPA)

Base Legal: art. 50, inciso III, §§ 1º e 3º da LC 101/2000, e
artigos 85, 86, 89, 101, 104 e 105 da Lei Federal 4.320/64.
Conforme resultado contido em relatório gerado pelo
sistema Cidades-Web, os saldos devedores (Total do Ativo (BALPAT) + VPD - Variações Patrimoniais Diminutivas
(DEMVAP)) deveriam ser iguais aos saldos credores (Total do Passivo – Resultado do Exercício (BALPAT) + VPA Variações Patrimoniais Aumentativas).
No entanto, conforme observa-se abaixo, a diferença entre os saldos devedores e credores apresentam divergência de no montante de R$ 9.287.066,15:
Tabela
Dessa forma, sugere-se, citar o prefeito para apresentar
justiﬁcativas acompanhadas de provas documentais.
8 GESTÃO FISCAL
8.1 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 – LRF (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.
www.tce.es.gov.br

O limite referencial para as despesas com pessoal é aplicado em relação à Receita Corrente Líquida – RCL, que
por sua vez, segundo deﬁnição da Secretaria do Tesouro Nacional:
É o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes
do ente da Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.
Apurou-se a RCL do município, no exercício de 2015,
que, conforme planilha APÊNDICE A deste relatório totalizou R$ 20.869.086,72.
Constatou-se, com base na documentação que integra a prestação de contas sob análise, que as despesas
com pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram
52,87% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na planilha APÊNDICE B, sintetizada na tabela a seguir:
Tabela
Conforme se observa da tabela anterior foram cumpridos os limites legal e prudencial (limite legal = 54% e prudencial = 51,3%).
No que se refere às despesas totais com pessoal, consolidando o Poder Executivo com o Poder Legislativo, constatou-se que essas despesas atingiram 55,65% em relação à receita corrente líquida, conforme demonstrado
na planilha APÊNDICE C deste relatório, e evidenciado
resumidamente na tabela a seguir:
Tabela
Conforme se observa da tabela anterior, considerando
as despesas consolidadas, foram cumpridos o limite leSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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gal de 60% e o limite prudencial de 57%.
8.2 DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº
101/2000; e art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a
Resolução 40/2001 do Senado Federal, a dívida consolidada ou fundada, para ﬁns ﬁscais, corresponde ao montante total das obrigações ﬁnanceiras, apurado sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da administração direta e entre estes e as entidades da administração indireta), assumidas: a) pela realização de operações
de crédito com a emissão de títulos públicos, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses (dívida mobiliária); b) pela realização de operações de crédito em
virtude de leis, contratos (dívida contratual), convênios
ou tratados, para amortização em prazo superior a 12
(doze) meses; c) com os precatórios judiciais emitidos a
partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos; e,
d) pela realização de operações de crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que tenham constado como receitas no orçamento.
A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa o
montante da dívida consolidada deduzido o saldo relativo aos haveres ﬁnanceiros (disponibilidade de caixa e
demais haveres ﬁnanceiros).
No uso de suas competências constitucionais (Artigo 52
da CF/88), o Senado Federal editou a Resolução 40/2001,
disciplinado que a dívida consolidada líquida dos Municípios não poderá exceder a 1,2 vezes a receita corrente líquida.

Com base nos demonstrativos contábeis integrantes da
prestação de contas anual do município, ao ﬁnal do exercício de 2015 a dívida consolidada líquida representou
0,00% da receita corrente líquida, conforme demonstra-se na tabela a seguir:
Tabela
Portanto a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite previsto (120% da receita corrente líquida), estando
em acordo com a legislação supramencionada.
8.3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE GARANTIAS
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 Federal/1988; Art. 55, inciso I, alínea “c”; e
art. 40, §1º, da Lei Complementar 101/2000.
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.
As operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias, por sua vez, são deﬁnidas pela LRF como
operações de crédito destinadas a atender insuﬁciência
de caixa durante o exercício ﬁnanceiro.
A Constituição Federal outorgou a competência ao Senado Federal para dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
www.tce.es.gov.br

de suas autarquias e demais entidades controladas pelo
Poder Público Federal (Artigo 52).
O Senado Federal editou a Resolução 43/2001, dispondo sobre os limites para a contratação das operações de
crédito pelos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, conforme
art. 7°.
Para os municípios, restou deﬁnido que as operações de
crédito interno e externo devem limitar-se a:
16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida para o montante global das operações realizadas em um
exercício ﬁnanceiro;
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.
Quanto à concessão de garantias, o Senado Federal estabeleceu como limite para o saldo global das garantias
concedidas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios, o montante equivalente ao 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:
Não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte
e quatro) meses, a contar do mês da análise, quaisquer
garantias anteriormente prestadas;
Esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida,
deﬁnido na Resolução nº 40, de 2001, do Senado FedeSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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ral;
Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal previstos na Lei Complementar nº 101, de 2000;
Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado
com a União, nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.
Quanto às Operações de Crédito por Antecipação de Receitas Orçamentárias - ARO, o Senado Federal deﬁniu,
conforme artigo 10 da Resolução 43/2001, que o saldo
devedor dessas operações não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observando-se ainda, as
disposições contidas nos artigos 14 e 15 daquela resolução.
Apresenta-se nas tabelas a seguir, com base nas demonstrações contábeis que integram a prestação de
contas sob análise, os montantes e limites de operações
de crédito contratadas pelo município, apurados ao ﬁnal
do exercício de 2015:
Tabela
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.
8.4 RENÚNCIA DE RECEITA
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a renúncia de receita, estabeleceu que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária,
da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-ﬁnan-

ceiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos
dois seguintes atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas
de resultados ﬁscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias;
Estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
O artigo 4º 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.
Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão da
renúncia de receita, tem por objetivo tornar transparentes os requisitos exigidos para a concessão ou ampliação
dos benefícios de natureza tributária.

ral/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal/1988 (alterado pela Emenda Constitucional 53/2006).
Por determinação da Constituição Federal, 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 de 2015, aplicou 28,19% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino, planilha
de apuração, Apêndice D deste relatório, resumidamente demonstrado na tabela a seguir:
Tabela

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.

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 84,07% das receitas provenientes do FUNDEB,
conforme demonstrado na planilha de apuração, Apêndice D, e apresentado resumidamente na tabela a seguir:

9 GESTÃO DA EDUCAÇÃO e DA SAÚDE

Tabela

9.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Portanto, o município cumpriu com os limites mínimos
constitucionais relacionados à educação.

Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição Fede-

9.2 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚ-

www.tce.es.gov.br
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BLICOS DE SAÚDE
Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Federal/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº
29/2000).
A Emenda Constitucional 29/2000, que alterou os artigos 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal,
e acrescentou artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o ﬁnanciamento das ações e serviços públicos de saúde, estabeleceu, dentre outras condições, a obrigatoriedade de aplicação mínima, pelos entes da federação, de
recursos provenientes de impostos e transferências, em
ações e serviços públicos de saúde.
Deﬁniu, no § 3º no artigo 198 da CF/88, que lei complementar estabeleceria:
Os percentuais mínimos das receitas de impostos e
transferências a serem aplicados, anualmente, pela
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à
saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos
Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais;
As normas de ﬁscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e
municipal; e

os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela
União, Estados, Distrito Federal e 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.

dispor sobre o acompanhamento, controle social, comprovação e ﬁscalização dos recursos do FUNDEB (distribuídos, transferidos e aplicados pelos entes da federação), atribuiu aos Conselhos de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB a competência ﬁscalizatória
sobre esses recursos.

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
Federal.

2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal,
dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de
Educação ou órgão educacional equivalente;

Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município, no exercício
de 2015, aplicou 19,17% 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:

1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;

Tabela

O portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE resumiu as funções dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB conforme segue:

Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo
constitucional previsto para a saúde.

As normas de cálculo do montante a ser aplicado pela
União.

9.3 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

Em 13 de janeiro de 2012 foi editada a Lei Complementar 141, regulamentando o § 3º do art. 198 da Constituição Federal, estabelecendo, dentre outras providencias,

A Lei 11.494/2007, que regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Proﬁssionais da Educação – FUNDEB, ao
www.tce.es.gov.br

Esses conselhos, no âmbito dos municípios, são colegiados compostos por, no mínimo, nove membros, sendo:

1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
1 (um) representante dos diretores das escolas básicas
públicas;

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

A escolha dos representantes dos professores, diretores,
pais de alunos e servidores das escolas deve ser realizada pelos grupos organizados ou organizações de classe que representam esses segmentos e comunicada ao
chefe do Poder Executivo para que este, por ato oﬁcial,
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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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:
acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e
a aplicação dos recursos do FUNDEB;
supervisionar a elaboração da proposta orçamentária
anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação;
supervisionar a realização do censo escolar anual;
instruir, com parecer, as prestações de contas a serem
apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas. O parecer deve ser apresentado ao Poder Executivo respectivo
em até 30 dias antes do vencimento do prazo para apresentação da prestação de contas ao Tribunal; e
acompanhar e controlar a execução dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolar e do Programa de Apoio aos

Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, veriﬁcando os registros contábeis e os
demonstrativos gerenciais relativos aos recursos repassados, responsabilizando-se pelo recebimento e análise
da prestação de contas desses programas, encaminhando ao FNDE o demonstrativo sintético anual da execução físico-ﬁnanceira, acompanhado de parecer conclusivo, e notiﬁcar o órgão executor dos programas e o FNDE
quando houver ocorrência de eventuais irregularidades
na utilização dos recursos.

referente ao quadrimestre anterior, contendo, no mínimo, as informações apresentadas a seguir:

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 de 2015,
e constatou-se que o colegiado concluiu pela aprovação
das contas.

No § 1º do artigo 36, determinou 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.

9.4 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAUDE
A Lei Complementar 141/2012, que, conforme dissemos anteriormente, regulamentou o § 3º do art. 198 da
Constituição Federal, 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)
Estabeleceu ainda, a LC 141, que o gestor do SUS em cada ente da Federação deve elaborar relatório detalhado
www.tce.es.gov.br

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.

A Instrução Normativa TC 28/2013, ao dispor sobre o rol
de documentos que os Chefes do Poder Executivo Municipais devem encaminhar ao Tribunal de Contas a título de prestação de contas anual, disciplinou, em seu
Anexo II, item 21, 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 nº 141/2012.
Avaliou-se o documento que foi encaminhado como parecer do Conselho Municipal de Saúde, que integra a
prestação de contas anual do município, emitido sobre
a prestação de contas relativa ao exercício de 2015, e
constatou-se que o colegiado concluiu pela aprovação
das contas.
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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11 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

regulamentadores.

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

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:

Consta da IN TCEES 34/2015 previsão para encaminhamento, pelo Prefeito, da seguinte documentação correlata:

A Constituição Federal de 1988 disciplinou, no Capítulo
IV, do Título III, que trata da organização do Estado, sobre os municípios.

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a ﬁnalidade de:

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.

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União;

10 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO

Com base na documentação que integra a prestação de
contas sob análise, apurou-se os valores transferidos pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, a título de duodécimo (planilha detalhada Apêndice F deste relatório),
no decorrer do exercício de 2015, conforme demonstrou-se sinteticamente na tabela a seguir:
Tabela
Veriﬁca-se da tabela acima que o limite constitucional foi
extrapolado em R$ 2.579,47.
10.1 INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
10.1.1 Transferências de recursos ao Poder Legislativo
acima do Limite Constitucional
Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §
2º, da Constituição da República/1988.
Conforme veriﬁca-se da tabela 24, o limite constitucional
foi extrapolado em R$ 2.579,47, motivo pelo qual sugere-se citar o responsável.

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eﬁcácia e eﬁciência, da gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais
e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
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 Res. 227/2011, alterada pela Res. 257/2013,
o TCEES 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
www.tce.es.gov.br

- RELSCI - 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);
- RELOCI - 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);
- PROEXE - 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, em relação
ao município de Dores do Rio Preto, constata-se que o
sistema de controle interno foi instituído pela Lei municipal nº 746/2012 sendo que a Câmara Municipal subordina-se à unidade de controle interno do Executivo Municipal.
O responsável pela Unidade de Controle Interno do Poder Executivo é a Srª. Luciane Teresinha Pirovani Palácios, CPF nº 031.183.727-10.
A documentação prevista na IN TCEES 34/2015 foi encaminhada, nos termos previstos pela regulamentação,
sendo que não foram apontados indicativos de irregularidades, sendo a opinião da Unidade de Controle Interno
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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do municiípio de Dores do Rio Preto “que as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame, representam adequadamente, com ressalvas, a posição orçamentária, ﬁnanceira,
patrimonial e de gestão ﬁscal, no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão de recursos públicos”.
12 MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES
não foram constatadas ações pertinentes ao exercício
em análise.
13 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

(Parecer Prévio 00089/2017-6).

órgão.

Ressalta-se ainda, que as irregularidades descritas abaixo, foram afastadas no presente Recurso de Reconsideração pelo conselheiro relator, como segue:

A defendente apresenta o relatório Listagem de Créditos
Adicionais, Consolidado Poder Executivo, no período de
01/01/2015 a 31/12/2015, cujo teor se refere as movimentações ocorridas dentro da mesma Função, Sub-função de Governo, Programa, e o mesmo elemento da despesa, e portanto, enquadra-se no disposto no artigo 10
da LOA 2015.

II.3.1 Inobservância dos Requisitos da LRF e da LDO
quanto a limitação de empenho (item 5.2.1.1 do RT
204/2017);
II.3.2 Ausência de segregação dos restos a pagar em processados e não processados no DEMDFL (item 7.1.1 do
RT 204/2017);
II.3.3 Transferência de Recursos ao Poder Legislativo acima do limite constitucional (item 10.1 do RT 204/2017).

A prestação de contas anual ora analisada reﬂetiu a atuação do prefeito municipal responsável pelo governo no
exercício de 2015, chefe do Poder Executivo Municipal,
no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas do
município.

Acompanho o posicionamento vertido pelo conselheiro relator quanto ao afastamento das irregularidades expostas acima, quanto aos indicativos de irregularidades
remanescentes, passo a expor as razões que formaram
meu convencimento.

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC nº
273/2012, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados
pelo responsável, nos termos da Instrução Normativa TC
34/2015.

II.4.1 Abertura de crédito adicional suplementar sem
prévia autorização legislativa.

Como resultado, apresenta-se a seguir os achados que
resultam na opinião pela citação do responsável, com
base no artigo 63, I, da Lei Complementar 621/2012:
Figura
II.3 DAS IRREGULARIDADES AFASTADAS
Insta salientar que todas as irregularidades apontadas
no Relatório Técnico foram mantidas na primeira decisão

II.4 IRREGULARIDADES REMANESCENTES

Base normativa: CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c arts. 7º, I
e 43 da Lei nº 4.320/64.
A área técnica apontou crédito adicional sem prévia autorização legislativa no valor de R$ 831.735,09.
Em síntese, a defendente alega que a LOA de 2015 assegura abrir créditos adicionais de até 50% do orçamento total do Município. Não obstante, a Lei n° 798/2014
(LOA), em seu artigo 10 diz que não onera o limite estabelecido nos artigos 6º, 7º, 8° e 9° a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos dentro da
mesma categoria econômica de programação do mesmo
www.tce.es.gov.br

Essa movimentação ocorrida foi de R$ 821.921,27, que
deve ser desconsiderados do montante de créditos adicionais da tabela 01 do Termo de Citação, por se referir a
parcela isenta de liberação da Lei Orçamentária, conforme artigo 10 da LOA 2015. Além do valor de R$15.000,00
de créditos especiais que foi considerado como abertura de créditos adicionais pela equipe técnica desta Corte,
sendo que houve lei autorizativa especíﬁca para tal crédito, não podendo o mesmo ser considerado no limite
de abertura de crédito adicional da LOA 2015.
A área técnica não aceitou as alegações da defesa, pois
as provas documentais não alteram a metodologia e os
cálculos elaborados pela área técnica deste Tribunal de
Contas, evidenciados na tabela 01 do RT 204/2017.
Pois bem.
Examinando os autos, veriﬁco que assiste razão a área
técnica, pois os decretos constantes da listagem apresentada pela recorrente (ﬂs. 67-72) realmente não estão
inseridos no arquivo Demonstrativo dos Créditos Adicionais - DEMCAD (evento 06454/2016-7) encaminhado
junto à prestação de contas, como informou a subscritora da ITC.
Entretanto, o artigo 10 da LOA de 2015 estabelece que
não onera o limite previsto nos artigos 6º, 7º, 8º e 9º, a
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos dentro da mesma categoria econômica de programação do mesmo órgão, ou seja, toda a suplementação
por anulação feita dentro das despesas correntes ou de
capital do mesmo órgão não será computada nos 50%
dos créditos adicionais.
Analisando novamente o DEMCAD e excluindo do total
dos créditos abertos (R$ 13.972.040,07), o crédito especial no valor de R$ 15.000,00, o total de R$ 3.803.153,51,
aberto com recursos de superávit ﬁnanceiro, o montante de R$ 448.000,00 de remanejamento entre UG’s diferentes (órgãos diferentes), e ainda, o total das anulações
por categorias econômicas diferentes (correntes e capital) no valor de R$ 4.375.326,48, tenho um total de suplementações amparadas pelo artigo 10 da LOA, no total
de R$ 5.330.560,08, sem limite estabelecido.
Ou seja, amparado nos artigos 6º, 7º, 8º e 9º, foram utilizados R$ 8.641.479,99 dos R$ 13.972.040,07 autorizados e, R$ 5.330.560,08 amparados pelo art. 10, todos da
LOA.
Por todo o exposto, afasto a irregularidade, pois não houve abertura de crédito adicional suplementar sem prévia
autorização legislativa, mas quanto à autorização sem limite apresentada no artigo 10 da LOA, determino que a
atual administração se abstenha de incluir na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019, autorização de
concessão de créditos ilimitados, em afronta ao disposto no inciso VII do art. 167 da Constituição da República.
II.4.2 Abertura de crédito adicional especial sem prévia
autorização legislativa
Base normativa: CRFB/88, arts. 165, §8º e 167, inciso V,
c/c arts. 42 e 43 da Lei nº 4.320/64.

No relatório técnico, veriﬁcou-se no arquivo DEMCAD,
que o decreto 07/2015, que abriu crédito especial, no
valor de R$ 9.339,98, informa a autorização pela LOA (Lei
798/2014), em desacordo com o § 8º, do artigo 165, da
Constituição Federal.

ve abertura de créditos especiais sem autorização legislativa e nem decretos anteriores à Lei 800/2015.

Alegou a recorrente, em síntese, que houve apenas um
equívoco na listagem do referido decreto como sendo de
crédito especial, mas que se trata, em verdade, de simples movimentação de recurso dentro da mesma UG, e
que o único crédito especial aberto foi o autorizado pela
Lei 800/2015, no valor de R$ 15.000,00, visando a criação da dotação 449051 – obras e instalações para o Instituto de Previdência, sendo aquele decreto 07/2015 no
valor de R$ 9.339,98 suplementar a este.

II.4.3 Anexo 5 do RGF (RGFRAP) apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo ao Balanço Patrimonial

A área técnica manteve a irregularidade, pois tanto a LOA
(Lei 798/14) como a Lei Ordinária 800 de 01/06/2015
não autorizam suplementação de crédito especial, mesmo que por ventura, primeiro tivessem sido autorizados
abertura de créditos especiais no valor de R$ 15.000,00
(Decreto 2832/2015) e posteriormente suplementado
ao referido crédito especial no valor de R$ 9.339,98 (Decreto 07/2015).
Pois bem.
Após análise da documentação apresentada pela defendente (Peça Complementar 11042/2017-2), veriﬁquei
que a Lei 800 de 01/06/2015, diferente do que aﬁrma a
área técnica, autoriza a abertura de crédito especial no
valor de R$ 15.000,00, cuja abertura foi realizada através
do Decreto 2832/2015 em 15/06/2015, e que o Decreto 07/2015 (Listagem dos Créditos Adicionais do Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto) de 01/12/2015,
realizou a suplementação do crédito especial no valor de
R$ 9.339,98, através de autorização da LOA, logo não ouwww.tce.es.gov.br

Por todo o exposto, afasto a irregularidade, pois não ouve abertura de créditos especiais sem autorização legislativa.

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.
O indicativo de irregularidade em tela diz respeito à divergência de R$ 307.917,40 apontada pela área técnica entre a disponibilidade de caixa líquida de R$
9.174.224,46 no Demonstrativo RGFRAP e o resultado
evidenciado no anexo do balanço patrimonial (BALPAT)
de R$ 8.866.307,06, quando estes deveriam ser iguais.
Apontou-se, ainda, a divergência nos saldos das fontes
de recursos vinculados ao FUNDEB 40% e 60%, em que o
anexo do balanço patrimonial evidenciou déﬁcits de R$
1.345.502,03 e R$ 3.965.157,34, respectivamente, enquanto o RGFRAP evidenciou superávits de R$ 6.321,85
(Fundeb 40%) e R$ 17.846,12 (Fundeb 60%).
Por sua vez, aduziu a defesa que a divergência apontada
decorre do fato que a entrega dos relatórios exigidos pela LRF é exaurida em 30 dias após o fechamento do exercício, ou seja, 31/01/2016, e que o prazo para fechamento do Balanço Patrimonial na prestação de contas exaure-se em 31/03/2016, realizando neste lapso temporal,
lançamentos contábeis de ajustes das contas anuais do
município, todavia, não foram retiﬁcados no sistema LRFweb deste Tribunal.
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Diante da situação relatada, a responsável solicita autorização deste Tribunal de Contas para que retiﬁque o relatório RGFRAP 2º semestre do exercício de 2015, de modo a sanear a divergência apontada.
Por ﬁm, a defesa argui que não procede a alegação feita
de inconﬁabilidade dos dados contábeis diante da divergência, assinalando que o Balanço Patrimonial é a peça
suprema das informações contábeis, não necessitando
reiteração que o saldo correto está contido no Balanço
Patrimonial, e que o valor de disponibilidade contido no
relatório RGFRAP foi preenchido incorretamente e que
será retiﬁcado com autorização desta corte.
Por meio da Instrução Técnica de Recurso 143/2018, a
área técnica pondera que não foi constatado protocolo de retiﬁcação das informações declaradas no sistema
LRFWeb dirigido a este Tribunal de Contas, referente ao
RGFRAP 2º semestre do exercício de 2015 do Município
de Dores do Rio Preto.
Ademais, a área técnica veriﬁcou que o Demonstrativo
RGFRAP do 2º semestre de 2015 apresenta saldos iguais
aos que consta no relatório encaminhado PCA/2015, e
considerando que o recorrente não apresentou fatos novos ou documentos inéditos, opina pela manutenção do
indicativo de irregularidade.
Pois bem.
Assiste razão à área técnica, pois se mantém a divergência entre o resultado evidenciado no anexo do balanço
patrimonial do resultado evidenciado no anexo 5 RGFRAP.
Todavia, entendo que a irregularidade seja meramente
formal, por se tratar apenas de preenchimento incorreto
no sistema LRFWeb, não constituindo uma irregularida-

de insanável e não comprometendo a validade das contas da municipalidade, o que a torna passível de ressalva.
O objetivo da apresentação desse demonstrativo é o
atendimento ao artigo 8º e 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a saber:
Art. 8º 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.
Art. 50 Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:
I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo
ou despesa obrigatória ﬁquem identiﬁcados e escriturados de forma individualizada;
Diante do exposto, mantenho o indicativo de irregularidade, entretanto, vale destacar ainda que o presente indicativo por si só não possui potencial ofensivo de macular as contas, tendo em vista 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.

trimonial
Base normativa: art. 50, inciso III, §§ 1º e 3º da LC
101/2000, e artigos 85, 86, 89, 101, 105 e 105 da Lei Federal 4.320/64.
O indicativo de irregularidade em tela diz respeito à divergência de R$ 9.287.066,15 entre as peças contábeis
(DVP e BALPAT) em que o Balanço Patrimonial evidencia
o resultado do exercício no valor de R$ 14.429.997,67 e o
Demonstrativo de Variação Patrimonial demonstra o resultado de R$ 5.142.931,52.
A recorrente justiﬁca que a divergência decorre da incompatibilidade de softwares, esclarecendo que o sistema de dados do Instituto de Previdência é consolidado
manualmente nas contas da Prefeitura, desta forma, o
sistema reconheceu o resultado superavitário no valor
de R$ 9.287.066,15 no Balanço Patrimonial, mas não reconheceu o resultado lançado no demonstrativo de variações patrimoniais, ocasionando a divergência.
Aduziu, ainda, estar em contato com o provedor do software de modo a solucionar a demanda e que os ajustes não são necessários no exercício corrente, por se tratar de falha somente na conﬁguração do relatório DVP, e
que se lançado nesse exercício como ajuste, causaria duplicações de valores.

Contudo, determino 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).

Por ﬁm, aﬁrma que a divergência indicada não foi fruto
de fraude, dolo ou outro procedimento irregular, mas de
um problema estrutural do software E&L Softwares LTDA especiﬁcamente no Demonstrativo de Variações Patrimoniais, tendo sido o valor correto devidamente lançado nos outros relatórios.

II.4.4 Divergência entre o Resultado Patrimonial do Período na DVP e o Resultado do exercício no Balanço Pa-

Por sua vez, a área técnica, contra argumenta, destacando que a contratação e acompanhamento da execução
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do contrato com a empresa E&L Software é de inteira
responsabilidade da recorrente, sendo o dever do administrador público zelar pela correta evidenciação do resultado das demonstrações contábeis do ente, devendo
reﬂetir ﬁdedignidade e tempestividade regular na aplicação dos recursos públicos sob sua responsabilidade, assim, conclui pela manutenção do indicativo de irregularidade.

deral 4.320/64.

Pois bem.

A recorrente apresentou as alegações idênticas ao item
anterior, que em síntese, a divergência decorre da incompatibilidade de softwares. Desta forma, a área técnica opinou pela manutenção do indicativo de irregularidade nos mesmos termos.

Assiste razão à área técnica e ao relator quanto a existência de divergência de R$ 9.287.066,15 entre as peças
contábeis (DVP e BALPAT).
Todavia, entendo que a irregularidade seja meramente formal, por se tratar apenas de inconsistência contábil, não constituindo uma irregularidade insanável e não
comprometendo a validade das contas da municipalidade, o que a torna passível de ressalva.
Neste sentido, determino que o atual gestor realize os
ajustes necessários, de modo a conciliar Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Variações Patrimoniais.
Diante do exposto, entendo pela manutenção do indicativo de irregularidade, destacando, porém, que o presente item por si só não possui potencial ofensivo para macular as contas, tendo em vista 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 Estadual 621/2012.
II.4.5 Divergência entre os saldos devedores (Ativo +
VPD) e saldos credores (Passivo + VPA)
Base normativa: art. 50, inciso III, §§ 1º e 3º da LC
101/2000, e artigos 85, 86, 89, 101, 105 e 105 da Lei Fe-

O indicativo de irregularidade em tela diz respeito a
mesma diferença apontada no item anterior de R$
9.287.066,67, visto que os saldos devedores totalizaram
R$ 76.528.408,21 (R$ 48.358.534,21 + R$ 28.169.874,00)
e os saldos credores totalizaram R$ 67.241.341,54 (R$
33.928.536,54 + R$ 33.312.805,00), ocasionando a divergência.

Pois bem.
Assiste razão à área técnica e ao relator quanto a existência de divergência de R$ 9.287.066,15 entre os saldos
devedores e credores.
Todavia, assim como no item anterior, entendo que a irregularidade seja meramente formal, por se tratar apenas de inconsistência contábil, não constituindo uma irregularidade insanável e não comprometendo a validade das contas da municipalidade, o que a torna passível
de ressalva.
Neste sentido, determino que o atual gestor realize os
ajustes necessários, de modo a conciliar os saldos devedores e credores.
Diante do exposto, entendo pela manutenção do indicativo de irregularidade, destacando, porém, que o presente item por si só não possui potencial ofensivo para macular as contas, tendo em vista tratar-se de impropriedade ou falta de natureza formal, sem gravidade e
que não representou dano injustiﬁcado ao erário, nos
www.tce.es.gov.br

moldes do artigo 80, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Portanto, diante do caso concreto, entendo cabível a utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a decisão do meu voto, conforme passo a fundamentar.
III DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - PARECER PRÉVIO PELA
APROVAÇÃO COM RESSALVA
Proporcionalidade e razoabilidade não são temas novos,
muito pelo contrário, já eram abordados pela ﬁlosoﬁa na
antiguidade. Aristóteles, ao tratar do sentido de equidade e suas respectivas relações com a justiça, deﬁniu que
o justo é uma espécie de termo proporcional:
Eis aí, pois, o que é o justo: o proporcional; e o injusto
é o que viola a proporção. Desse modo, um dos termos
torna-se grande demais e o outro demasiado pequeno,
como realmente acontece na prática; porque o homem
que age injustamente tem excesso e o que é injustamente tratado tem demasiado pouco do que é bom. [g.n.]
(Ética a Nicômaco; Poética / Aristóteles; seleção de textos de José Américo Motta Pessanha. 4. ed. São Paulo:
Nova Cultural, 1991, p. 103)
O Direito Constitucional contemporâneo debruçou-se
sobre o mesmo assunto que, para o doutrinador Uadi
Lammêgo Bulos, tem estatura constitucional e é um dos
cernes do devido processo legal, princípio cuja inteireza
abarca diversos quadrantes da ordem jurídica como o direito à liberdade e à propriedade:
O princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou proibição de excesso é o vetor por meio do qual o intérprete
busca a adequação, a racionalidade, a idoneidade, a logiSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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cidade, o bom senso, a prudência e a moderação no ato
de compreender os textos normativos, eliminando o arbítrio e o abuso de poder.
Os americanos o qualiﬁcativo razoabilidade; os alemães,
proporcionalidade; os europeus, proibição de excesso.
Todos esses termos são apropriados, pois computam
ideia de prudência, sensatez, bom sendo, equilíbrio. Isso é o que interessa.
(Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 691.)
A ordem jurídica instaurada pela Constituição Federal de
1988, consagrou princípios explícitos e implícitos derivados do devido processo legal de que trata o art. 5º, LIV
da CF, entre os quais se encontram os princípios implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade:
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais.
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus
bens sem o devido processo legal; [g.n.]
Alinhada ao ordenamento pátrio, a Constituição do Estado do Espírito Santo também cuidou de direcionar a
atuação dos órgãos da Administração pública segundo
os mesmos princípios, fazendo-o, contudo, de maneira
expressa:

Art. 32 As administrações públicas direta e indireta de
quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eﬁciência, ﬁnalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação [...]:
Fábio Medina Osório afasta qualquer margem de dúvida a respeito da aplicabilidade de tais princípios às diferentes searas de atuação administrativa, quando aﬁrma
que “um princípio ou postulado intimamente conectado
ao devido processo legal substancial é o da razoabilidade das leis, dos atos jurisdicionais e dos administrativos,
que preside, por certo, toda a atividade estatal sancionadora”. Para Medina, deve-se exigir um devido processo legal proporcional e razoável, pois são princípios complementares e indissociáveis. E mais:
A razoabilidade é princípio que decorre da adoção do
devido processo legal na ordem constitucional, eis que,
com efeito, ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, IIV).
[...]
Privação de liberdade há de ser interpretada, aqui, do
modo mais amplo possível. Não se trata de pena privativa de liberdade. Uma restrição a direitos políticos não
é pena restritiva de liberdade, mas priva o agente do gozo de uma liberdade política, v.g., candidatar-se a cargos
públicos, ou a cargos eletivos, ou usufruir do direito-dever de voto. Uma sanção que proíbe alguém de contratar com a Administração Pública, ou dela receber benefícios ﬁscais ou creditícios, subvenções por determinado
período, atinge sua liberdade de contratar e de participar da vida negocial (g.n.).
www.tce.es.gov.br

(Direito Administrativo Sancionador. 4. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p. 181)
Nesse mesmo sentido, a Lei 9.784, de 29 de janeiro de
1999 tratou de ditar as diretrizes principiológicas a serem obedecidas pela Administração Pública, inclusive
quando sua atuação se der no âmbito administrativo
processual:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, ﬁnalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eﬁciência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão
observados, entre outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a ﬁns de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público,
vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oﬁcial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e ﬁns, vedada a imposição
de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento
do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garanSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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tia dos direitos dos administrados;
IX - adoção de formas simples, suﬁcientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;

e o seu grau de reprovabilidade à luz dos princípios que
informam a atuação daqueles que se relacionam com a
Administração Pública ou que manejam recursos públicos.

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação
de alegações ﬁnais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar
sanções e nas situações de litígio;

(A Principiologia no Direito Administrativo Sancionador. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico disponível em www.direitodoestado.com.br. Nº 28,
novembro, dezembro, janeiro/2012. p. 7,9)

XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;

O Manual de Boas Práticas Processuais dos Tribunais de
Contas publicado pela ATRICON – Associação e Membros
de Tribunais de Contas do Brasil e pelo Instituto Rui Barbosa deﬁne o princípio da proporcionalidade da seguinte forma:

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem
prejuízo da atuação dos interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma
que melhor garanta o atendimento do ﬁm público a que
se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. [g.n.]
Como se percebe, a privação da liberdade deve ser interpretada de forma ampla, merecendo, então, a mesma
intensidade a privação de bens, na medida em que um
processo administrativo que visa aplicar multa ou impor
ressarcimento pode atingir os bens do indivíduo.
Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Flávio Amaral Garcia decodiﬁcam outra questão relevante para os direitos
e garantias constitucionais. Eles asseveram que ao não
estabelecer seguro critério e devida apuração de proporcionalidade/razoabilidade, arrisca-se tolher outro legítimo direito, o de exercer qualquer trabalho, ofício ou proﬁssão, que é a básica garantia individual expressamente
assentada no inciso XIII, do art. 5º da Constituição Federal. Por isso:
É dever do aplicador da sanção (Estado Juiz ou Estado
Administração) veriﬁcar a natureza da conduta praticada

“O princípio da proporcionalidade deve ao Direito Administrativo a sua primeira aparição na Ciência Jurídica. Ainda na primeira metade do século passado, os administrativistas perceberam que a defesa da boa ordem
da coisa pública, em especial quando se tratasse do exercício do Poder de Polícia, exigia uma intervenção estatal reguladora que não desbordasse da lógica da proporcionalidade. Lembrando uma velha ﬁgura de retórica cunhada por Fritz Fleiner, dizia-se que a Administração Pública não poderia utilizar um canhão para abater
um pequeno alvo. De lá para cá, o tema proporcionalidade sofre grande evolução, tendo a doutrina e a jurisprudência, ainda em tempos recentes, cunhado alguns
parâmetros para que, no caso concreto, fosse possível
avaliar a eventual desproporcionalidade de certos atos
administrativos.
Nesse sentido, de acordo com a melhor doutrina, há pelo menos três subprincípios de cuja conﬂuência depende
a aprovação no teste da proporcionalidade:
www.tce.es.gov.br

Subprincípio da Adequação entre Meios e Fins: Esta diretriz exige relação de pertinência entre os meios escolhidos e os ﬁns colimados pela lei ou ato administrativo.
Subprincípio da Necessidade: Aqui o objetivo pode ser
traduzido por uma sábia máxima popular: “dos males, o
menor!”. O que esse subprincípio investiga não é tanto a
necessidade dos ﬁns, porém e sobretudo, a palpável inafastabilidade dos meios mobilizados pelo Poder Público.
Quando há muitas alternativas, o Estado deve optar em
favor daquela que afetar o menos possível os interesses
e as liberdades em jogo.
Subprincípio da Proporcionalidade em Sentido Estrito:
A cláusula da proporcionalidade stricto sensu decorre do
reconhecimento de que os meios podem ser idôneos para atingir o ﬁm, contudo, ainda assim, desproporcionais
em relação ao custo-benefício.”
A exigência dos três exames fundamentais acima descritos revela o objetivo central do princípio da proporcionalidade: os meios devem ser adequados para atingir o ﬁm.
Uma vez feitas as devidas considerações acerca da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao Administrativo Sancionador, conclui-se que a
adoção dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na apreciação dos pareceres prévios emitidos
pelos tribunais de contas sobre as contas que os prefeitos devem anualmente é medida que se impõe por decorrência da ordem constitucional instaurada e do Estado Democrático de Direito.
O art. 31 da Constituição de 1988 – CF/88 dispõe que a
ﬁscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal,
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na forma da lei e que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver.
O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar,
só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos
membros da Câmara Municipal. O ordenamento jurídico brasileiro conferiu admirável importância ao parecer
prévio sobre as contas anuais de prefeito, pois o quórum
de dois terços é superior ao de três quintos exigidos para
a aprovação de emendas à Constituição, concedendo um
elevado status constitucional à emissão de tais pareceres. Nesse sentido, vale conferir a lição de Antônio Carlos Doogal de Andrada e Laura Correa de Barros na Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (Belo
Horizonte: v. 77, no 4, ano XXVIII, 2010).
A 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.
O parecer prévio sobre as contas de governo avalia 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 despesas
com pessoal.
Na apreciação das contas de governo, como se percebe, temas muito variados e de pesos diferentes no âmbito das ﬁnanças públicas são avaliados pelos tribunais
de contas que, inexoravelmente, se manifestam pela sua
“aprovação”, “aprovação com ressalvas” ou “rejeição”.

As contas rejeitadas, todavia, têm potencial ofensivo na
esfera jurídica de quem as prestou, podendo servir de
base, por exemplo, para o indeferimento de candidatura pela Justiça Eleitoral. Por isso, quando o amplo leque
de assuntos ligados à administração pública municipal
é avaliado na emissão dos pareceres prévios das contas
prestadas anualmente pelos prefeitos, se faz indispensável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
O art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 621, de 8 de março
de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado)
estabelece que na ﬁscalização e no julgamento de contas que lhe competem, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eﬁciência, a
eﬁcácia, a efetividade, a razoabilidade e a proporcionalidade dos atos de gestão, das despesas deles decorrentes, bem como da aplicação de subvenção e da renúncia
de receitas.
O artigo 80 da LC nº 621/2012 dispõe, em seu inciso II,
a emissão do parecer prévio pela 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
de Contas.
A meu ver, esta é a interpretação correta para o caso concreto, pois somente uma análise ponderada do conjunto das informações acima analisadas, permitirá que este
Tribunal decida de forma proporcional, razoável e justa.
Sendo assim, da análise detida dos autos, pude veriﬁcar:
(i) a conﬁrmação de inconsistências contábeis não causadoras de danos ao erário; (ii) que o caráter formal das
irregularidades as tornam suscetíveis de correção, porwww.tce.es.gov.br

tanto são elas sanáveis; (iii) que a ênfase dada a gestão
ﬁscal merece destaque e por isso os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem ser observados nessa apreciação.
Em se tratando de contas de governo, a análise desta
Corte deve estar voltada para a conduta do Chefe do Executivo na condução da gestão ﬁscal do Ente, vista de maneira global. Nesse sentido, mostra-se valiosa a lição 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 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.
(Direito Financeiro. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012.
p. 609).
Nesse contexto, mesmo que tenham sido identiﬁcadas
falhas de natureza essencialmente formais, cumpre observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente sob o ângulo do subprincípio da insigniﬁcância, de maior utilização no ramo do Direito Penal, mas também aplicável a outras esferas jurídicas, notadamente na defesa de direitos fundamentais da pessoa humana.
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Tal corolário ganha relevo na análise individualizada do
caso concreto quando é dever do aplicador do Direito
ponderar as circunstâncias em torno do fato, a natureza do evento, a vida pregressa do agente e outras particularidades que circundam a realidade sob exame, inclusive, avaliar a questão segundo juízo de oportunidade e conveniência conectados à relação custo-benefício
do processo punitivo. É o que ensina Fábio Medina Osório em seu Direito Administrativo Sancionador (op. cit.
p. 201 e 203).
O autor lembra que, para a imposição da sanção ou de
qualquer consequência jurídica, não basta a mera compreensão do fato como norma hipoteticamente violada,
limitando-se a atuação sancionadora ao registro da infração, sendo este apenas o primeiro passo, exigindo-se do
órgão judicante, ir além:
Lembre-se que a tipiﬁcação formal é apenas um primeiro passo no enquadramento da conduta do agente, fruto, via de regra, de uma leitura preliminar do texto legal,
na perspectiva de incidência da norma. Necessário, ainda, veriﬁcar a adequação material de sua conduta à norma proibitiva, o que pressupõe valorações mais profundas, exame de particularidades comportamentais, circunstâncias concretas, causas e motivações especíﬁcas
e relevantes do agir humano, fatores sociais complexos
e inﬂuentes no resultado, enﬁm, um conjunto interminável de circunstâncias. Logo, a tipicidade formal é uma espécie de estágio preliminar no raciocínio jurídico da decisão, não o estágio deﬁnitivo.
[...] Todo tipo sancionador é formulado, no plano legislativo, in abstracto, sem levar em linha de conta fatores
complexos e múltiplos que podem aparecer nos casos
concretos. Descreve-se a conduta proibida com supor-

te em um juízo abstrato, valorativo de pautas comportamentais básicas, levando em conta padrões de conduta
abstratos. Sem embargo, a ocorrência efetiva da conduta no mundo real torna imperioso o exame das particularidades do caso concreto, daí emergindo a possibilidade de uma real conduta que não ofenda, de fato, o bem
juridicamente protegido.
(op. cit. p. 205)
Com o exposto, pretende-se demonstrar que a imposição de sanção ou de consequências jurídicas prejudiciais
ao gestor depende da observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como independe
da identiﬁcação da tipicidade formal, devendo superá-la, pois a reação deve se dar em face da ofensa ao bem
jurídico tutelado, no caso a gestão ﬁscal, orçamentária
e ﬁnanceira, ultrapassando o exame da forma por si só.
Ao assim agir, será “possível restringir a dureza das leis
abstratas, interpretando-as em conformidade com a ordem constitucional” (idem, p. 206-207):
Tratar o princípio da proporcionalidade, como se vê, ainda que implique um mergulho em universo bastante indeterminado de conceitos e até de valores, não pode
traduzir arbítrio judicial ou administrativo. [...]
IV 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 sigwww.tce.es.gov.br

niﬁcativas 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
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:
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Tabela1 - Resultado Governamental
Tabela

V.2 DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Reconsideração para afastar as seguintes irregularidades:

Os dados acima demonstram que o município obteve resultado positivo na gestão patrimonial, inclusive com superávit ﬁnanceiro para abertura de créditos orçamentários no exercício subsequente.

V.2.1 Abertura de crédito adicional suplementar sem
prévia autorização legislativa;

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.

V.2.3 Inobservância dos Requisitos da LRF e da LDO
quanto a limitação de empenho;

Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura de Dores do Rio Preto, sob a responsabilidade da Sra. Claudia Martins Bastos, Prefeita Municipal, referente ao exercício de 2015, atendeu aos limites
constitucionais, legais, os pilares da LRF, a execução do
orçamento e gestão patrimonial.
V PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, divergindo do entendimento do relator,
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.
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
já expostas, em:
V.1 CONHECER do presente Recurso de Reconsideração
apresentado, por atender aos pressupostos de admissibilidade.

V.2.2 Abertura de crédito adicional especial sem prévia
autorização legislativa

V.2.4 Ausência de segregação dos restos a pagar em processados e não processados no DEMDFL;
V.2.5 Transferência de Recursos ao Poder Legislativo acima do limite constitucional.
V.3 MANTER as seguintes irregularidades, sem condão
de macular as contas, conforme já fundamentado neste voto:
V.3.1 Anexo 5 do RGF (RGFRAP) apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo ao Balanço Patrimonial;
V.3.2 Divergência entre o Resultado Patrimonial do Período na DVP e o Resultado do exercício no Balanço Patrimonial;
V.3.3 Divergência entre os saldos devedores (Ativo +
VPD) e saldos credores (Passivo + VPA).
V.4 REFORMAR o Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das
contas da Prefeitura de Dores do Rio Preto, no exercício de 2015, sob a responsabilidade da senhora Claudia
Martins Bastos, na forma prevista no artigo 80, inciso II,
da Lei Complementar 621/2012.

para o exercício de 2019, autorização de concessão de
créditos ilimitados (art. 10 da LOA de 2015), em afronta ao disposto no inciso VII do art. 167 da Constituição
da República.
V.5.2 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).
V.5.3 Realize a conciliação das contas e registros contábeis, analisados nos itens II.4.4 e II.4.5 deste voto.
V.6 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.
V.7- ARQUIVAR os autos após os trâmites legais.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
1. PARECER PRÉVIO TC-080/2018 – PLENÁRIO
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
já expostas, em:
1.1. CONHECER do presente Recurso de Reconsideração
apresentado, por atender aos pressupostos de admissibilidade.

V.5 DETERMINAR ao atual gestor que:

1.2. DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Reconsideração para afastar as seguintes irregularidades:

V.5.1 Se abstenha de incluir na Lei Orçamentária Anual

1.2.1 Abertura de crédito adicional suplementar sem

www.tce.es.gov.br
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prévia autorização legislativa;

da República.

1.2.2 Abertura de crédito adicional especial sem prévia
autorização legislativa

1.5.2. 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).

1.2.3 Inobservância dos Requisitos da LRF e da LDO
quanto a limitação de empenho;
1.2.4 Ausência de segregação dos restos a pagar em processados e não processados no DEMDFL;
1.2.5 Transferência de Recursos ao Poder Legislativo acima do limite constitucional.

1.5.3. Realize a conciliação das contas e registros contábeis, analisados nos itens II.4.4 e II.4.5 deste voto.

1.3 MANTER as seguintes irregularidades, sem condão
de macular as contas, conforme já fundamentado neste voto:

1.6. 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.

1.3.1. Anexo 5 do RGF (RGFRAP) apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo ao Balanço Patrimonial;
1.3.2. Divergência entre o Resultado Patrimonial do Período na DVP e o Resultado do exercício no Balanço Patrimonial;
1.3.3 Divergência entre os saldos devedores (Ativo +
VPD) e saldos credores (Passivo + VPA).
1.4. REFORMAR o Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das
contas da Prefeitura de Dores do Rio Preto, no exercício de 2015, sob a responsabilidade da senhora Claudia
Martins Bastos, na forma prevista no artigo 80, inciso II,
da Lei Complementar 621/2012.
1.5. DETERMINAR ao atual gestor que:
1.5.1. Se abstenha de incluir na Lei Orçamentária Anual
para o exercício de 2019, autorização de concessão de
créditos ilimitados (art. 10 da LOA de 2015), em afronta ao disposto no inciso VII do art. 167 da Constituição

1.7. ARQUIVAR os autos após os trâmites legais.
2. Por maioria. Nos termos do voto vencedor do conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencidos o
relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
e o conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva,
que votaram pelo provimento parcial, mantendo a rejeição.

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 RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 30/10/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

PARECER PRÉVIO TC-081/2018 – PLENÁRIO

3. Data da Sessão: 21/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Processos: 03306/2018-1, 04387/2016-1, 02917/20159, 02916/2015-4

4. Especiﬁcação do quórum:

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

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

UG: PMRB - Prefeitura Municipal de Rio Bananal

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
www.tce.es.gov.br

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Interessado: Outras autoridades (EDIMILSON SANTOS
ELIZIÁRIO)
Recorrente: EDIMILSON SANTOS ELIZIARIO
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TAS ANUAL – CONTAS DE GOVERNO – PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL – EXERCÍCIO DE 2015 – CONHECER – DAR PROVIMENTO PARCIAL – REFORMAR O
PARECER PRÉVIO 168/2017 – APROVAÇÃO COM RESSALVAS – DETERMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versa o presente processo de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Edimilson Santos Eliziário em
face do Parecer Prévio TC 168/2017 – Primeira Câmara,
inserto no Processo TC 4387/2016, que cuida de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, referente ao exercício de 2015.

1.2. DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal que:

da na Instrução Técnica de Recurso 196/2018, in verbis:

1.2.1. Acompanhe o cumprimento do limite constitucional para transferências ao Poder Legislativo, conforme
sugerido no item 2.7 da Instrução Conclusiva;

“[...]

1.2.2. Observe o correto preenchimento do “Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar”,
nas próximas prestações de contas anuais;

Analisando as condições de admissibilidade do Recurso de Reconsideração, observa-se que a parte é capaz e
possui interesse e legitimidade processual.

1.2.3. Adote as medidas legais necessárias ao equacionamento do déﬁcit atuarial do regime próprio previdenciário, observando o princípio da reserva legal, no caso
de alteração do valor da contribuição;

Quanto à tempestividade, veriﬁca-se, de acordo com
o Despacho nº 19554/2018-1, da Secretaria Geral das
Sessões – SGS, que a notiﬁcação do Parecer Prévio TC
168/2017 – Primeira Câmara foi disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal em 19/03/2018, considerando-se publicada em 20/03/2018, nos termos dos
artigos 62 e 66, Parágrafo único, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012 e artigo 5º da Resolução TC nº
262/2013. Assim, constatando-se que o Recurso de Reconsideração foi protocolizado neste Tribunal em 18 de
abril de 2018 é o mesmo tempestivo.

1.3. DETERMINAR à SEGEX que analise a possível inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 1.049/2010, nos autos da próxima prestação de contas anual do ordenador.
1.4. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

O recorrente protocolizou nesta Corte expediente de
Protocolo Nº 5054/2018-1 autuado como Recurso de
Reconsideração, solicitando a reforma do Parecer Prévio
retro citado:

Mediante a Instrução Técnica de Recurso 196/2018, a
área técnica opinou pelo conhecimento e, em análise
meritória, conclui a Instrução pelo não provimento do
recurso de reconsideração.

“ 1. PARECER PRÉVIO:

O Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas
3179/2018), anui ao entendimento da Instrução Técnica
de Recurso 196/2018.

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 pela relatora:
1.1. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
a REJEIÇÃO da Prestação de Contas Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL, referente ao exercício
de 2015, sob a responsabilidade do senhor EDIMILSON
SANTOS ELIZIÁRIO, em razão da seguinte constatação:
2.5 – Inscrições de restos a pagar não processados sem
disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento.

É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Entendo deva ser conhecido o presente recurso de reconsideração, considerando as condições de admissibilidade, visto que o expediente é tempestivo, a parte é capaz, possui interesse e legitimidade processual. No mérito, tomo como razão de decidir a fundamentação exarawww.tce.es.gov.br

II. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL – DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

Face o exposto, sugere-se o conhecimento do presente
recurso, passando-se à análise do mérito recursal
III. DO MÉRITO RECURSAL
Conforme exposto, o Plenário deste Tribunal de Contas,
recomendou à Câmara Municipal a REJEIÇÃO das contas do Município de Rio Bananal - Exercício de 2015, sob
a responsabilidade do Senhor Edimilson Santos Eliziário,
em razão da irregularidade “Inscrições de restos a pagar
não processados sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento” apontada pela área técnica e mantida no voto da Conselheira Relatora em Substituição Márcia Jaccoud Freitas e recepcionada no Parecer Prévio TC
168/2017 – Primeira Câmara (TC 4.387/2016- Apenso)
Inconformado com o supracitado parecer prévio,
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o Senhor Edimilson Santos Eliziário protocolou em
18/04/2018 o presente Recurso de Reconsideração, tendo acostado às ﬂs. 03/09 as razões recursais/justiﬁcativas abaixo reproduzidas.

Conforme se pode veriﬁcar na Tabela 11: Disponível por
unidades gestoras, elaborada pela área técnica desse Tribunal, transcrevemos os seguintes resultados:

III.1 RAZÕES RECURSAIS

[..]

Inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento
(item 7.5 do RT 113/2017 e 2.5 da ITC 2741/2017-8)

Ora, por esse quadro, vislumbra-se claramente que o município de Rio Bananal não inscreveu Restos a Pagar Não
Processados sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente
para pagamento, pois excluindo-se os saldos da Câmara Municipal (217.045,73); do IPAS (49.903.731,45); do
SAAE (222.953,86) ainda teríamos somados os saldos
do Fundo Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal
de Rio Bananal num total de RS 8.432.223,51, conforme
cópia de Balanço Patrimonial PMRB-FMS/2015- (ANEXO I) suﬁciente para quitar o saldo total de Restos a Pagar Processados e Não Processados inscritos em 2015,
na importância apurada na Tabela 14, no valor de R$ 7.
798.004,32.

O recorrente apresentou as seguintes justiﬁcativas: (ﬂs.
05/09 do TC 3306/2018)
Inicialmente, cumpre esclarecer que esses valores astronômicos apurados pela área técnica, que constam do relatório do demonstrativo de superávit /déﬁcit ﬁnanceiro, anexo ao BALPAT (grifo nosso). como sendo de déﬁcits ﬁnanceiros nas importâncias de R$ 4.760.311,31 e
R$ 8.209.805,96, respectivamente nas fontes 60% e 40%
dos recursos do FUNDEB e R$ 11.224.676,33 em recursos próprios de saúde, não podem ser utilizados para
caracterizar irregularidade nesse item, visto que foram
objeto de afastamento da impropriedade pela Relatora
MÁRCIA JACCOUD FREITAS, tendo em vista serem erros
de lançamentos contábeis, sendo passível apenas de determinação ao atual gestor.
E nem poderiam esses valores serem considerados como
irregularidade / insuﬁciência de disponibilidade ﬁnanceira, pois superam em muito o valor de inscrição de restos
a pagar não processados objeto desse item. Há que se
considerar ainda que não constam do Balanço Patrimonial. Como salientado na justiﬁcativa inicial o ex-prefeito já havia alegado que solicitou ao atual gestor a correção dos dados conforme comprovante anexado à justiﬁcativa inicial.

Tabela 11: Disponível por unidades gestoras (ﬂs. 6).

Há que se salientar ainda que o valor apurado pela área
técnica dessa Egrégia Corte, como sendo de Restos a Pagar Não Processados inscritos no exerc1c10 de 2015, no
montante de R$ 1.734.411,53 não distingue/demonstra
de quais fontes de recursos se originaram para resultar
na convicção de que não havia disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para seu pagamento.
Ademais, o Art. 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal trata da elaboração do Relatório de Gestão Fiscal, que conterá a inscrição de restos a pagar, das despesas empenhadas e não liguidadas, inscritas até o limite do saldo
da disponibilidade de caixa. (grifo nosso). Ora, se o saldo da disponibilidade de caixa em 31/12/2015, constante do Balanço Patrimonial consolidado entre a Prefeiwww.tce.es.gov.br

tura Municipal de Rio Bananal e o Fundo Municipal de
Saúde, isto é, desconsiderando o saldo da Câmara Municipal, do IPAS e do SAAE, era de R$8.432.223.51 e o
saldo do Passivo Circulante no mesmo período era de
R$7.546.000,90 não há como aﬁrmar que houve inscrição de restos a pagar sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento.
Há que se considerar ainda que ocorreram nos exercícios
que sucederam o ano de 2015, anulação de restos a pagar não processados, conforme tabela abaixo:
Prefeitura Municipal de Rio Bananal/Fundo Municipal de
Saúde Anulação de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 2015 (Anexo II) (ﬂs. 07)
[...]
Uma outra situação encontrada é que alguns saldos de
empenhos inscritos como Restos a Pagar não Processados no exercício de 2015 se referiam a obras/serviços
que estavam em execução e seu término se estendeu até
2016, conforme tabela abaixo: (ﬂs. 07)
[...]
Finalmente, salientamos que alguns saldos de empenhos inscritos como Restos a Pagar Não Processados no
exercício de 2015 se referiam a execução de obras/serviços com recursos de Convênios, cuja conclusão de alguns
ocorreram no exercício de 2016, outros chegaram a ser
concluídas apenas em 2017 e outros Convênios ainda estão em vigor, conforme tabela abaixo: (ﬂs.08)
[...]
Saliente-se que a inscrição de restos a pagar não processados no exercício de 2015, objeto do presente recurso,
não prejudicou a execução orçamentária dos exercícios
subsequentes conforme fartamente demonstrado na
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presente defesa, não havendo que se falar em desequilíbrio das contas públicas, pois aquelas despesas que não
foram realizadas foram anuladas e as executadas possuíam lastro ﬁnanceiro para sua quitação.
Sendo assim, não há qualquer irregularidade, tão pouco atos que atentem contra os princípios da administração pública na presente prestação de contas capaz de
gerar penalidades previstas em lei, tendo em vista que
as impropriedades detectadas, se é que ocorreram, não
foram resultado de dolo ou má fé, mas de pequenos erros técnicos sem qualquer lesão ao erário, não havendo
demonstração de prejuízo, pois, nenhum dado conforta
conclusão em contrário, salientando-se ainda que o ato
ilegal só adquire os contornos de improbidade quando a
conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da
Administração Pública coadjuvada pela má-intenção do
administrador, caracterizando sua conduta dolosa.
Desta forma, requer o defendente que seja dado provimento ao presente recurso solicitando que seja exarado
Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal
de Rio Bananal, a aprovação da Prestação de Contas do
exercício de 2015, nos termos da Lei.
III.2 ANÁLISE TÉCNICA
De acordo com o Relatório Técnico 113/2017 houve inscrição em restos a pagar não processados no exercício
de 2015 no valor de R$ 1.734.411,53 sendo que o município encerrou o mencionando exercício com um déﬁcit
ﬁnanceiro de R$ 80.475,17, excluído o RPPS, indicando
que não havia disponibilidade ﬁnanceira para suportar
tais inscrições, infringindo assim o limite previsto no art.
55 da Lei Complementar 101/2000.
Segundo a área técnica, a irregularidade pode ser conﬁr-

mada no Demonstrativo de Superávit/Déﬁcit Financeiro,
anexo ao BALPAT, onde se veriﬁcam déﬁcits ﬁnanceiros
de R$ 4.760.311,31 e R$ 8.209.805,96, respectivamente nas fontes 60% e 40% dos Recursos do Fundeb e R$
11.224.676,33 em recursos próprios da saúde.
Devidamente citado, o responsável apresentou o seguinte esclarecimento: (ﬂs. 65 do TC 4.387/2016 – apenso)
Conforme se pode veriﬁcar no Item 7.1 deste Termo de
Citação n° 0038712017-5, o Déﬁcit Financeiro no valor
de R$ 80.475,17 deixou de existir conforme Decreto de
Anulação n° 1569/2016, de 29/08/2016, em anexo (DOCUMENTO 07), não havendo no presente caso descumprimento do limite de inscrição na conta Restos a Pagar,
de que trata o Art. 55 da LRF.
Porém, as justiﬁcativas apresentadas pelo ex prefeito
não foram suﬁcientes para afastar a presente irregularidade, conforme concluiu a ITC 2.741/2017: (ﬂs. 167 do
TC 4.387/2016 – apenso):
Da análise das disponibilidades de caixa do relatório acima se depreende que o gestor não poderia ter inscrito
os restos a pagar não processados da fonte “40% dos recursos do FUNDEB (demais despesas)” pelo fato de não
haver disponibilidade ﬁnanceira. Ademais, o RGF apresenta uma situação de caixa deﬁcitária em todas as fontes de recurso.
Assim, não vislumbramos razão ao gestor em suas alegações, fato este que nos conduz a opinar no sentido de
que seja mantido o indicativo de irregularidade apontado no item 7.5 do RT 113/2017.
Acompanhando a área técnica deste Tribunal de Contas,
a irregularidade acima tipiﬁcada foi mantida no Parecer
Prévio TC 168/2017 - Primeira Câmara.
www.tce.es.gov.br

Em grau de recurso, o ex prefeito alega inicialmente que
os déﬁcits ﬁnanceiros apurados pela área técnica nos
valores de R$ 4.760.311,31 (fonte 60% Fundeb) e R$
8.209.805,96 (fonte 40% Fundeb) e R$ 11.224.676,33
em recursos próprios de saúde são astronômicos e não
podem ser utilizados para caracterizar irregularidade
nesse item. Segundo o recorrente os déﬁcits foram objeto de afastamento pela Relatora Márcia Jaccoud Freitas,
tendo em vista serem erros de lançamentos contábeis,
sendo passível apenas de determinação ao atual gestor.
São improcedentes as alegações do recorrente.
Observa-se que a Conselheira Relatora quando da fundamentação do seu voto no Parecer Prévio TC 168/2017,
acompanhou na íntegra o entendimento da área técnica deste Tribunal de Contas, conforme se comprova pela
transcrição a seguir:
Da mesma forma, quanto ao item 2.5 da Conclusiva – Inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento, acompanho a área técnica, acolhendo os fundamentos constantes da Instrução n. 2741/2017, que passam a integrar a
razão de decidir deste Voto, conforme transcrito:
Ressalva-se que os valores astronômicos mencionados
pelo recorrente relativos a déﬁcits ﬁnanceiros alcançados pelo município de Rio Bananal ao ﬁnal do exercício
de 2015, não foram apurados pela área técnica deste Tribunal de Contas como aﬁrmou o recorrente. Veriﬁca-se
que os déﬁcits ﬁnanceiros nas fontes de recursos Fundeb 60%, Fundeb 40%, Recursos Próprios Saúde anteriormente relatados estão evidenciados no relatório Demonstrativo de Superávit /Déﬁcit Financeiro, anexo ao
Balanço Patrimonial (BALPAT) de autoria do próprio município de Rio Bananal, o qual foi assinado digitalmente
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pelo ex prefeito e pelo contador do município.

abaixo:

O recorrente alega que não poderiam os citados déﬁcits
ﬁnanceiros serem considerados como irregularidade por
insuﬁciência de disponibilidade ﬁnanceira, pois superam
em muito o valor de inscrição de restos a pagar não processados objeto deste item. Discordamos das alegações
do recorrente.

Figura

Entendemos que independente da expressão monetária,
os resultados ﬁnanceiros alcançados pelo município, sejam déﬁcits ou superávits ﬁnanceiros, por estarem espelhados no Demonstrativo de Superávit /Déﬁcit Financeiro, encaminhado em anexo ao Balanço Patrimonial 2015
(BALPAT) obrigatoriamente devem ser objeto de análise
e controle desta Corte de Contas. Assim, é dever do gestor público zelar pela regular aplicação dos bens e valores públicos a ele conﬁados e pela correta e ﬁdedigna
evidenciação dos resultados orçamentários, econômicos, ﬁnanceiros e patrimoniais das Demonstrações Contábeis que ao ﬁnal assina.
O recorrente alega que deve ser considerado ainda que
os déﬁcits ﬁnanceiros não constam do Balanço Patrimonial. Segundo o ex-prefeito, quando da justiﬁcativa em
fase inicial, já havia solicitado ao atual gestor a correção
dos dados.
Consultou-se a Prestação de Contas Anual Exercício 2015
do Município de Rio Bananal, enviada no sistema Cidades deste Tribunal de Contas e constatou-se que ao contrário do que alega o recorrente, os déﬁcits ﬁnanceiros
de R$ 4.760.311,31 e R$ 8.209.805,96, respectivamente nas fontes 60% e 40% dos Recursos do FUNDEB e R$
11.224.676,33 em Recursos Próprios de Saúde estão sim
evidenciados em anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado do Município, conforme demonstrado na ﬁgura

não inclusão dos depósitos e consignações nos cálculos
apresentados pela defesa.

No que tange a correção de dados justiﬁcada pelo recorrente, veriﬁcou-se que aquela se referia a inconsistência
de valores apresentada no Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal (RGFRAP – restos a pagar), indicada no item 7.4
do RT 113/2017 e item 2.4 da ITC 2741/2017, e não especiﬁcamente no Demonstrativo de Fontes/Destinação
de Recursos encaminhado em anexo ao Balanço Patrimonial na PCA 2015. Corrobora este entendimento o fato de que em resposta a citação deste Tribunal de Contas, o ex prefeito justiﬁcou que foi solicitado a reabertura do sistema LRF Web para acerto do 2º Semestre de
2015, conforme se veriﬁca às ﬂs. 163 do TC 4.387/2015
– apenso.
Prosseguindo, aﬁrma o recorrente com base nos resultados evidenciados na Tabela 11- Disponível por Unidades
Gestoras, elaborada pela área técnica desse Tribunal (ﬂs.
16 do TC 4.387/2015), que o município de Rio Bananal
não inscreveu Restos a Pagar Não Processados sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento.
O recorrente explana que excluindo-se do montante de
R$ 58.775.954,55 (total das disponibilidades gestoras do
município) as disponibilidades da Câmara Municipal [R$
217.045,73]; do IPAS [R$ 49.903.731,4] e do SAAE [R$
222.953,86] ainda restaria as disponibilidades ﬁnanceiras do Fundo Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal de Rio Bananal num montante de RS 8.432.223,51,
sendo este montante suﬁciente para quitar o saldo total
de Restos a Pagar Processados e Não Processados inscritos em 2015, no valor de R$ 7.798.004,32, apurado na
Tabela 14 elabora por este Tribunal de Contas. Discordamos das alegações do recorrente, tendo em vista a
www.tce.es.gov.br

É importante tecer que as obrigações do município evidenciadas no Demonstrativo da Dívida Flutuante e no
Passivo Financeiro, não compreendem apenas os restos
a pagar processados e os restos a pagar não processados, mas engloba outras obrigações ﬁnanceiras, como
por exemplo: os depósitos e as consignações que também devem ser considerados na apuração do saldo da
disponibilidade de caixa para veriﬁcação do limite da inscrição dos restos a pagar deﬁnido no artigo 55 da LRF.
Veriﬁcou-se por meio do Demonstrativo da Dívida Flutuante da Prefeitura de Rio Bananal encaminhado na PCA
2015, obrigações a pagar no total de R$ 8.981.386,42 em
31/12/2015, conforme demonstrado na ﬁgura abaixo.
Figura
Excluindo-se do valor de R$ 8.981.386,42 demonstrado na ﬁgura acima, as obrigações a pagar do Instituto
de Previdência de Rio Bananal (R$ 11.210,08) e do SAAE
(R$ 4.408,26) evidenciadas no DEMDFL de cada Autarquia, apura-se saldo de obrigações de R$ 8.965.768,08
(8.981.386,42 – 15.618,34) referente a Prefeitura Municipal e o Fundo Municipal de Saúde. Considerando que
as disponibilidades ﬁnanceiras da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde totalizam R$ 8.432.223,51, conforme justiﬁcou o recorrente, veriﬁca-se a existência
de déﬁcit ﬁnanceiro de R$ 533.544,57 (8.432.223,51 8.965.768,08) alcançado pelo Poder Executivo Municipal
de Rio Bananal– Administração Direta em 31/12/2015.
Em anexo as justiﬁcativas apresentadas, o recorrente
apresentou cópia do Balanço Patrimonial consolidando
a Prefeitura Municipal de Rio Bananal e Fundo Municipal
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de Saúde – Exercício 2015 (Anexo I, ﬂs. 10/13).
O Balanço Patrimonial apresentado pelo recorrente demonstra na conta Caixa e Equivalente de Caixa um saldo de R$ 8.432.223,51 e no Passivo Circulante um saldo de R$ 7.423.787,07, apresentando em princípio um
resultado positivo de R$ 1.008.436,44 para inscrição de
restos pagar não processados. Porém, no grupo Passivo
Circulante só estão computados as despesas liquidadas,
ou seja, as despesas inscritas em restos a pagar processados. Por sua vez, os restos a pagar processados e os
restos a pagar não processados estão computados no
Passivo Financeiro do Município em observância a Lei
nº 4.324/64.
Observou-se que o Balanço Patrimonial 2015 (Prefeitura e Fundo de Saúde; ﬂs. 13 do TC 3306/2018) demonstra um Ativo Financeiro de R$ 8.445.518,73 e um Passivo Financeiro de R$ 8.961.585,23, resultando consequentemente num déﬁcit ﬁnanceiro de R$ 516.066,52
(8.445.518,73 - 8.961.585,23).
Desta feita, considerando-se as justiﬁcativas apresentadas pelo recorrente e prova documental disponível
nos autos, considerando-se o déﬁcit ﬁnanceiro de R$
516.066,52 acima relatado, podemos aﬁrmar com convicção que o Poder Executivo município de Rio Bananal,
excetuando-se o Instituto de Previdência Municipal e o
SAAE, realizou no exercício de 2015 inscrição de restos
a pagar não processados sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento, conﬁgurando descumprimento ao artigo 55 da LC 101/2000 LRF conforme indicado no RT 113/2017 e na ITC 2.741/2017.
O recorrente argumenta ainda que nos anos que sucederam o exercício de 2015, ocorreram anulação de restos a
pagar não processados no montante de R$ 473.371,61,

conforme valores evidenciados na tabela anulação de
restos a pagar às ﬂs. 07 dos presentes autos. Para comprovar o alegado, o recorrente encaminha cópia dos decretos municipais de nºs: 1569 de 29/08/2016; 1698 de
21/12/2017 e 1699 de 21/12/2017.
Veriﬁcou-se por meio do Decreto nº 1.698/17, assinado pelo Senhor Felizmino Ardizon, Prefeito Municipal
de Rio Bananal no exercício de 2017, que o valor de R$
473.371,61 justiﬁcado pelo recorrente como cancelamento de restos a pagar não processados, foi efetivado
somente em 21 de dezembro de 2017. Considerando o
princípio da anualidade ou periodicidade do orçamento público, respaldado pelo § 5º do artigo 165 da Constituição Federal de1988, entende-se que o fato ter havido cancelamentos de restos a pagar não processados
inscritos em 2015 sem disponibilidade ﬁnanceira naquele exercício, em exercícios posteriores, não afasta o
descumprimento do limite estabelecido no artigo 55 da
LRF:
Art. 55. O relatório conterá:
[..]
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
[...]
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
[...]
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do
saldo da disponibilidade de caixa;
Argumenta o recorrente que uma outra situação encontrada é que alguns saldos de empenhos inscritos como
Restos a Pagar não Processados no exercício de 2015 se
referiam a obras/serviços que estavam em execução e
www.tce.es.gov.br

seu término se estendeu até 2016. Os saldos dos empenhos mencionados totalizam R$ 467.498,91, conforme
demonstrado às ﬂs. 07 dos presentes autos.
À luz do artigo 55 da LC 101/2015, entendemos que independente de condição as despesas empenhadas e não
liquidadas, ou seja, os restos a pagar não processados,
devem ser inscritos até o limite do saldo da disponibilidade de caixa. Desta forma, o fato do término da execução da obra estar previsto para o exercício de 2016 conforme alegou o recorrente, não autoriza o gestor público a atuar em detrimento de um planejamento ﬁscal responsável a ponto de inscrever restos a pagar não
processados sem disponibilidade ﬁnanceira para pagamento.
Ao ﬁnal o recorrente salientou que alguns saldos de empenhos inscritos como Restos a Pagar Não Processados
no exercício de 2015 se referiam a execução de obras/
serviços com recursos de Convênios, cuja conclusão de
alguns ocorreram no exercício de 2016, outros chegaram
a ser concluídas apenas em 2017 e outros convênios ainda estão em vigor. Conforme demonstrado na tabela às
ﬂs.08 dos presentes autos, os recursos de convênios totalizam R$ 797.221,48.
Para comprovar o alegado o recorrente anexou às ﬂs.
23/28 relação de restos a pagar não processados inscritos em 2015 com recursos de convênios.
Veriﬁcou-se que os valores evidenciados na relação de
restos a pagar não processados acima mencionada conciliam-se com os saldos de empenhos demonstrados pelo recorrente às ﬂs. 07, porém este fato isoladamente
não é suﬁciente para afastar a irregularidade ora recorrida.
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Embora conste o valor do concedente (União ou Estado) e a vigência de cada convênio listado às ﬂs.08/09 dos
presentes autos, não foi informado e nem demonstrado
pelo recorrente os valores repassados ao município de
Rio Bananal no exercício de 2015, prejudicando confrontar os saldos dos empenhos inscritos em restos a pagar
não processados no total de R$ 797.221,48 (ﬂs.8) com os
recursos ﬁnanceiros, por ventura existentes, nas fontes
de convênios ao término do exercício de 2015.
É importante registrar que somando-se os valores dos
convênios especiﬁcados pelo recorrente às ﬂs. 08/09
apura-se um total de R$ 7.449.65051, ressaltando-se
que a vigência de vários convênios se estende além do
exercício ﬁnanceiro de 2015 e não sendo informado pelo município o quanto recebeu no exercício de 2015 referente a cada convênio ﬁrmado com a União ou Estado.
Por último, ressalva-se que os déﬁcits ﬁnanceiros evidenciados no Demonstrativo de Superávit/Déﬁcit Financeiro encaminhado em anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado do Município, foram registrados nas
fontes 60% Fundeb (R$ 4.760.311,31), 40% Fundeb
(R$ 8.209.805,96) e Recursos Próprios da Saúde (R$
11.224.676,33) conforme apontado no Relatório Técnico
113/2017 e não ocorreram em fonte de recursos de convênios, cujos saldos veriﬁcou-se no Demonstrativo de
Fonte/Destinação de Recursos anexo ao BALPAT, são superavitários em R$ 2.341.549,63 (Convênios do Estados)
em R$ 693.954,87 (Convênios da União). Desta forma,
as justiﬁcativas apresentadas pelo recorrente como saldos de empenhos inscritos em restos a pagar não processados com recursos de convênio não têm o condão
de afastar a presente irregularidade.
Considerando todo o exposto, somos pela manutenção

da presente irregularidade e contrários à reforma do
Parecer Prévio TC. 168/2017 - Primeira Câmara.

FARIAS CHAMOUN:

IV - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Com o propósito de me inteirar de forma mais completa sobre o tema tratado no processo referenciado, pedi
vista em sessão Plenária, o que me permitiu elaborar o
voto que nesta oportunidade submeto à apreciação do
Colegiado.

Ante as razões expostas, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, opina-se pelo CONHECIMENTO
do presente Recurso de Reconsideração.
Examinou-se as justiﬁcativas apresentadas pelo recorrente, os documentos disponíveis nos autos, confrontou-se com as demonstrações contábeis encaminhadas na
Prestação de Contas Anual 2015 (TC 4.387/2015 – apenso) resultando na opinião de NÃO PROVIMENTO AO RECURSO.

I RELATÓRIO

Vitória, 05 de Julho de 2018.

Versam os autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Edimilson Santos Eliziário, prefeito do município de Rio Bananal no exercício de 2015, em
face do Parecer Prévio TC-168/2017-7 – Primeira Câmara, proferido nos autos TC-4387/2016-1, nos seguintes
termos:

[...]”

PARECER PRÉVIO

Ante o exposto, VOTO, acompanhando a análise e conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas,
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto a sua consideração.

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 pela relatora:

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. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
a REJEIÇÃO da Prestação de Contas Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL, referente ao exercício
de 2015, sob a responsabilidade do senhor EDIMILSON
SANTOS ELIZIÁRIO, em razão da seguinte constatação:

1 CONHECER do presente Recurso;
2 NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Reconsideração para, no mérito, manter incólume o teor do Parecer Prévio TC 168/2017 – Primeira Câmara dando-se
ciência ao interessado;
3 ARQUIVAR após o trânsito em julgado.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO VISTA DO CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
www.tce.es.gov.br

2.5 – Inscrições de restos a pagar não processados sem
disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento.
1.2. DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal que:
1.2.1. Acompanhe o cumprimento do limite constitucional para transferências ao Poder Legislativo, conforme
sugerido no item 2.7 da Instrução Conclusiva;
1.2.2. Observe o correto preenchimento do “Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar”,
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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nas próximas prestações de contas anuais;
1.2.3. Adote as medidas legais necessárias ao equacionamento do déﬁcit atuarial do regime próprio previdenciário, observando o princípio da reserva legal, no caso
de alteração do valor da contribuição;

Secretário-adjunto das sessões
Encaminhados os autos ao Núcleo de Controle Externo
de Recursos e Consultas – NRC, este se manifestou por
intermédio da Instrução Técnica de Recurso 00196/20187 (ﬂs. 35/150), concluindo nos seguintes termos:
IV – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

1.3. DETERMINAR à SEGEX que analise a possível inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 1.049/2010, nos autos da próxima prestação de contas anual do ordenador.

Ante as razões expostas, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, opina-se pelo CONHECIMENTO
do presente Recurso de Reconsideração.

1.4. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Examinou-se as justiﬁcativas apresentadas pelo recorrente, os documentos disponíveis nos autos, confrontou-se com as demonstrações contábeis encaminhadas na
Prestação de Contas Anual 2015 (TC 4.387/2015 – apenso) resultando na opinião de NÃO PROVIMENTO AO RECURSO.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/12/2017 - 44ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO

Dando prosseguimento ao feito, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas para
manifestação, o procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira manifestou-se no mesmo sentido do NRC.
Por sua vez, o conselheiro relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo acompanhou integralmente o posicionamento vertido pela área técnica e pelo Ministério Público de Contas.
II FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Passo a fundamentar o conceito de parecer prévio e a inclusão do relatório técnico, com vistas à apreciação e à
emissão do parecer prévio que subsidiará o julgamento
www.tce.es.gov.br

da prestação de contas anual do prefeito, pelo Poder Legislativo municipal.
II.1 PARECER PRÉVIO - CONCEITO
A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 dispõe
no art. 31, §1º, que a ﬁscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal, na forma da lei; e que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município
ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios,
onde houver.
O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar,
só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos
membros da Câmara Municipal. O ordenamento jurídico brasileiro conferiu admirável importância ao parecer
prévio sobre as contas anuais de prefeito, pois o quórum
de dois terços é superior ao de três quintos exigidos para a aprovação de emendas à Constituição, concedendo
um elevado status constitucional à emissão de tais pareceres. (ANDRADA, Antônio Carlos Doogal de; BARROS,
Laura Correa de. Revista do Tribunal de Contas de Minas
Gerais. Belo Horizonte: v. 77, nº 4, ano XXVIII, 2010. Disponível em: < http://revista.tce.mg.gov.br/Revista/RetornaRevista/442>).
Essa regra constitucional é cristalina ao determinar que
não há o julgamento, pelo Poder Legislativo, das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sem antes
haver a opinião especializada do respectivo Tribunal de
Contas por meio da emissão do parecer prévio. Na esteira desse entendimento, o Supremo Tribunal Federal –
STF analisou a matéria através da Ação Direta de InconsSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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titucionalidade ADI nº 3.077 e asseverou que o parecer
é prévio e indispensável ao julgamento. (Ministra relatora: Cármen Lúcia, julgada em 16 de novembro de 2016,
informativo 847):
O Tribunal julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta ajuizada em face de dispositivos
da Constituição do Estado de Sergipe que dispõem sobre
as competências do Tribunal de Contas estadual [...]. Relativamente à expressão contida na parte ﬁnal do inciso
XII do art. 68, que permite que as Câmaras Legislativas
apreciem as contas anuais prestadas pelos prefeitos, independentemente do parecer do Tribunal de Contas do
Estado, caso este não o ofereça em 180 dias a contar do
respectivo recebimento, o Colegiado vislumbrou ofensa
ao art. 31, §2º, da Constituição Federal. Asseverou, no
ponto, que o parecer prévio a ser emitido pela Corte de
Contas seria imprescindível, somente deixando de 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.
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.
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 préwww.tce.es.gov.br

vio pelos tribunais de contas e o julgamento dos responsáveis por recursos públicos – foi matéria analisada pelo
Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 849 MT (Ministro relator: Sepúlveda
Pertence, julgada em 11 de fevereiro de 1999 e publicada em 23 de abril de 1999). Segue sua ementa.
[...]
É clara a distinção entre a do art. 71, I – de apreciar e
emitir Parecer Prévio sobre as contas do Chefe do Poder
Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do art.
71, II – de julgar as contas dos demais administradores e
responsáveis, entre eles os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. II. A diversidade entre as duas
competências, além de manifesta, é tradicional, sempre
restrita a competência do Poder Legislativo para o julgamento das contas gerais da responsabilidade do 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
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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programas governamentais, demonstram os níveis de
endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo
e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação, gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enﬁm,
nos Balanços Gerais prescritos pela Lei 4.320/64. Por isso, é que se submetem ao parecer prévio do Tribunal de
Contas e ao julgamento pelo Parlamento (art. 71, 1 cic.
49, IX da CF/88). (g.n.)
Outra valiosa contribuição sobre o tema é fornecida por
Caldas Furtado quando sugere alguns parâmetros para o
exame das contas de Governo feitos pelos tribunais de
contas e julgamento exercido pelos vereadores (FURTADO, José de Ribamar Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de Governo e contas de gestão. Revista do
Tribunal de Contas da União. Ano 35, nº 109. Brasília:
2007, p.70):
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. Portan-

to, tais contas devem ser examinadas pelos tribunais de
contas com foco na conduta do Chefe do Executivo no
exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na concepção do PPA, da LDO e da LOA.
Na mesma linha interpretativa seguiu o TCEES quando
editou a Instrução Normativa TC Nº 43, de 5 de dezembro de 2017. A referida instrução deﬁne em seu art. 3º,
“c”, III, as Contas de Governo como um conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza
contábil, ﬁnanceira, orçamentária, patrimonial e operacional, expressando os resultados da atuação governamental, submetido ao TCEES para avaliação da gestão
política do chefe do Poder Executivo e emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado a
efeito pelo Poder Legislativo.
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
www.tce.es.gov.br

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.
II.2 DO RELATÓRIO TÉCNICO 00113/2017-6
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 de Investimento, a Lei
de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual;
bem como, em respeito às diretrizes e metas ﬁscais estabelecidas e às disposições constitucionais e legais aplicáveis.
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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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 TCEES 34/2015, recebida em 29/04/2016 e homologada no sistema CidadES em 25/05/2016, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, c/c com o artigo 119, inciso XII, da Lei
Orgânica Municipal, não observando, portanto, o prazo
regimental, uma vez que a entrega efetiva se dá com a
homologação.
Tendo em vista o art. 122 e o § 2º do art. 123 do RITCEES,
o prazo de até 24 meses para emissão de Parecer Prévio
começa a contar do completo recebimento da documentação, ou seja, a partir de 25/05/2016.
Desta forma, o prazo para emissão do Parecer Prévio sobre a prestação de contas objeto de apreciação nos presentes autos encerra-se em 25/05/2018.

A análise de consistência dos dados encaminhados pelo Prefeito e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração
das Variações Patrimoniais foi realizada pelo sistema CidadES (análise de consistência eletrônica), segundo os
pontos de controle pré-deﬁnidos.
Conforme resultado contido em relatório gerado pelo
sistema CidadES, não foi constatado indicativo de irregularidade que demandasse análise no presente relatório.
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
A Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei 1.256/2014, elaborada nos termos do § 2º, do artigo 165 da CF/88, compreendendo as metas e prioridades do município, para o
exercício de 2015, dispôs sobre a elaboração da lei orçamentária anual, deﬁnindo os programas prioritários de
governo e estabelecendo, dentre outras diretrizes, os riscos e metas ﬁscais a serem observados na execução orçamentária daquele exercício.
Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual – LOA do município de Rio Bananal – Lei 1.285/2014 – estimou a receita e ﬁxou a despesa para o exercício de 2015 em
R$81.455.000,00, admitindo a abertura de créditos adicionais suplementares, limitados a 10% do valor total do orçamento, para o Poder Executivo, e 30%, para
o Poder Legislativo, o que equivale, respectivamente, a
R$7.889.500,00 e R$768.000,00.
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.2 ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

5.1 AUTORIZAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Constata-se que os principais demonstrativos contábeis
encaminhados foram assinados eletronicamente pelo
prefeito municipal e pelo contabilista responsável.

Constatou-se que no decorrer da execução orçamentária
de 2015, ocorreram aberturas de créditos adicionais suplementares e especiais, conforme demonstrado na tabela a seguir:

CONSISTÊNCIA ELETRÔNICA DOS DADOS
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Tabela
Da dotação inicial e as movimentações de créditos orçamentários, constata-se que houve elevação na autorização das despesas, conforme segue:
Tabela
As fontes para abertura dos créditos adicionais foram as
seguintes:
Tabela
Considerando que a autorização contida na LDO/LOA para abertura de créditos adicionais, por anulação de dotação, foi de R$7.889.500,00 para o Poder Executivo e
R$768.000,00, Poder Legislativo, e que a abertura foi de
R$7.046.835,60 e R$50.000,00, respectivamente, constata-se que as limitações foram observadas.
5.2 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 são as não ﬁnanceiras, 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 neSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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cessidade ou não de ﬁnanciamento do setor público junto a terceiros.
A Lei Complementar 101/00 estabelece regras em relação às metas de resultados primário e nominal. Estabelece o parágrafo 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 resultados primário e nominal é feito por meio do Relatório resumido
da Execução Orçamentária, na forma estabelecida pela
Lei Complementar 101/00. A meta estabelecida na LDO
para Resultados Primário e Nominal do município e o resultado obtido da execução do orçamento estão detalhados no quadro a seguir:
Tabela
O responsável recebeu pareceres de alerta desta Cor-

te de Contas, pelo não atingimento de metas bimestrais
de arrecadação e resultado nominal previstos, conforme
consta nos seguintes processos:
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária referentes ao 1º, 2º, 3º e 4º bimestres de 2015: Processos TC
6.706/2015, 6.809/2015, 9.952/2015, 12.968/2015.
5.3 RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
No que tange às receitas orçamentárias, veriﬁca-se que
houve uma previsão original de R$81.455.000,00, e uma
arrecadação de R$68.726.489,81, equivalendo a 84,37%
da receita prevista:
Tabela
A receita orçamentária consolidada prevista e realizada,
segundo a classiﬁcação por categoria econômica é a que
segue:
Tabela
A execução orçamentária consolidada das despesas,
composta pelas unidades gestoras integrantes do orçamento ﬁscal e da seguridade social do município sob
análise, apresenta-se no Balanço Orçamentário evidenciando um montante de R$60.038.805,50, cujo resultado representa 73,57% em relação às despesas inicialmente autorizadas, conforme se evidencia na tabela a
seguir:
Tabela
A despesa orçamentária consolidada orçada, atualizada,
empenhada, liquidada e paga, segundo a classiﬁcação
por categoria econômica é a que segue:
Tabela
O resultado da execução orçamentária evidencia um superávit orçamentário de R$8.687.684,31, conforme dewww.tce.es.gov.br

monstrado a seguir:
Tabela
6 EXECUÇÃO FINANCEIRA
A execução ﬁnanceira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como, os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, que, somados
ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o
exercício seguinte.
Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese o Balanço
Financeiro que integra a prestação de contas anual consolidada do município, relativa ao exercício de 2015:
Tabela
Destaca-se que o saldo contábil das disponibilidades,
constantes nos Termos de Veriﬁcação são os que seguem:
Tabela
7 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 consolidada, que integra a prestação de contas sob análise, evidencia um resultado patrimonial positivo, consubstanciado num superávit patrimonial no valor de
R$38.491.530,01.
Na tabela a seguir, evidencia-se sinteticamente as variações quantitativas ocorridas no patrimônio do município durante o exercício referência da prestação de conSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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tas sob análise:
Tabela

consolida os valores registrados pelas demais UG’s municipais (APÊNDICE G).

O resultado das variações patrimoniais quantitativas reﬂetiu positivamente no patrimônio do município. A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente, é
evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.

Demonstra-se no quadro a seguir, o resultado ﬁnanceiro
apurado no Balanço Patrimonial do exercício sob análise,
por destinação de recursos:

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.

O superávit ﬁnanceiro apurado, representado pela diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro e 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.

Apresenta-se na tabela a seguir a situação patrimonial
consolidada do município, demonstrada por meio do Balanço Patrimonial consolidado, integrante da prestação
de contas anual sob análise, evidenciando os saldos das
contas patrimoniais no encerramento do exercício de
2015:

Tabela

Convém anotar que do superávit consolidado de
R$49.812.045,80, R$49.892.520,97 é pertinente ao IPAS,
apurando-se um déﬁcit ﬁnanceiro de R$80.475,17, conforme será tratado a seguir.

Tabela

INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES

A movimentação dos restos a pagar, processados e não
processados, foi evidenciada de forma sintética na Demonstração da Dívida Flutuante. Dos dados extraídos do
Balanço Orçamentário e Balanço Financeiro, tem-se o seguinte:

7.1. APURAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO EVIDENCIANDO
DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Tabela

Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo digital BALPAT), apurou-se o seguinte déﬁcit ﬁnanceiro no exercício:

Cabe mencionar que o Balanço Orçamentário (BALORC)
e o DEMDFL evidenciam um total de pagamentos menor
(R$8.353.729,48) que o somatório registrado pelas Unidades Gestoras do município (R$8.357.911,93), culminando numa diferença de R$4.182,45 na consolidação,
a ser tratado no item 7.2.
Na análise desse ponto de controle foram utilizados os
pagamentos registrados no Balanço Financeiro, o qual

Base Normativa: 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.

Tabela
Veriﬁcou-se um déﬁcit ﬁnanceiro no montante de R$
80.475,17, excluindo-se o superávit ﬁnanceiro do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal. Cabe ressaltar que a exclusão do superávit ﬁnanceiro do Instituto de Previdência se faz necessária haja
www.tce.es.gov.br

vista que o Agente responsável não deve dispor dos recursos ﬁnanceiros daquela entidade, uma vez que possuem destinação especíﬁca (art. 1º, III da Lei 9717/1998).
Notou-se, ainda, a classiﬁcação e, por conseguinte, a composição indevida de um superávit de R$ 25.909.898,86,
uma vez que pertinentes a recursos vinculados à previdência municipal, no total de R$ 43.032.618,23 de recursos ordinários.
Diante do apresentado, sugere-se a citação do Agente
Responsável para que apresente as justiﬁcativas e/ou
documentos que esclareçam este indicativo de desequilíbrio das contas públicas.
7.2 INCOMPATIBILIDADE ENTRE O SALDO DE RESTOS A
PAGAR REGISTRADO NOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
E O INFORMADO NA RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Base Normativa: artigos 85, 86, 89, 92, 100, 101, 103
e 105 da Lei Federal nº 4.320/1964 e Art. 50, inciso III,
da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº
101/2000)
O Demonstrativo da Dívida Flutuante (DEMDFL) evidencia um saldo de Restos a Pagar de R$7.802.186,77, divergente em R$4.182,45 do saldo apurado na movimentação de restos a pagar, que encontrou o total de
R$7.798.004,32, conforme Tabela 14 deste Relatório
Técnico.
Os dados utilizados para apuração do saldo de restos a
pagar foram extraídos do Balanço Financeiro (BALFIN) e
dos Quadros da Execução dos Restos a Pagar, anexos ao
Balanço Orçamentário (BALORC).
Observa-se que a divergência de R$4.182,45 indica falha
na consolidação dos pagamentos de restos a pagar não
processados, detalhados no Quadro II do APÊNDICE G.
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Confrontando o total de restos a pagar apurado
(R$7.798.004,32) com o informado na Relação de Restos
a Pagar – RELRAP (R$3.448.539,23), veriﬁca-se uma divergência de R$4.349.465,09.
Nota-se que a RELRAP não está consolidada, porém, o
total apresentado não coaduna com o saldo de restos a
pagar da UG Prefeitura.
Não obstante, o somatório dos saldos ﬁnais de restos a pagar das Unidades Gestoras do município
(R$7.798.004,32), evidenciados nos respectivos DEMDFL, confere com o saldo apurado neste Relatório Técnico,
conforme demonstrado no Quadro III do APÊNDICE G.
Diante disso, sugere-se citar o responsável para apresentar os esclarecimentos que julgar necessários, uma vez
que as inconsistências encontradas interferem tanto no
saldo de Restos a Pagar, quanto no resultado patrimonial
do exercício.

4.320/64 que dispõe:
Art. 92. A dívida ﬂutuante compreende:
I - os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;
II - os serviços da dívida a pagar;
III - os depósitos;
IV - os débitos de tesouraria.
Parágrafo único. O registro dos restos a pagar far-se-á
por exercício e por credor distinguindo-se as despesas
processadas das não processadas. (grifo nosso)
Diante do exposto, propõe-se a citação do responsável
para apresentar justiﬁcativas das inconsistências contábeis indicadas e da falta de transparência contábil no tocante a conta Restos a Pagar no DEMDFL.

R$ 11.224.676,33 em recursos próprios da saúde. São
exemplos de divergências identiﬁcadas.
Dessa forma, conﬁguram-se inconsistências de saldos
entre as fontes de recursos evidenciadas no Anexo ao
BALPAT e no RGFRAP, ao ﬁnal do exercício de 2015.
Ressalva-se que a ausência de valores nas fontes vinculadas ora examinadas no RGFRAP e as inconsistências de
saldos acima apontadas comprometem a veriﬁcação do
cumprimento dos artigos 50 e 55, inciso III, da Lei Complementar Federal 101/2000.
Estas discrepâncias comprometem também a credibilidade dos demonstrativos contábeis correlatos, e o conhecimento da real posição ﬁnanceira do município.

7.4 ANEXO 5 DO RGF (RGFRAP) APRESENTA SALDOS INCONSISTENTES COM OS EVIDENCIADOS NO ANEXO AO
BALANÇO PATRIMONIAL

Diante do exposto, propõe-se a citação do prefeito para apresentar justiﬁcativas acompanhadas de provas documentais.

Caso conﬁrmada impropriedade no saldo patrimonial,
ressalta-se que os ajustes contábeis deverão ocorrer no
exercício corrente, sem alterar demonstrativos já encaminhados a esta Corte de Contas, devendo-se apresentar documentação comprobatória dos ajustes realizados
junto às justiﬁcativas.

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.

7.5 INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA
PAGAMENTO

O anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal (RGFRAP) encaminhado junto a esta PCA é o que segue:

Base Normativa: art. 55 da Lei Complementar Federal
101/2000 (LRF).

Figura

7.3 AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
EM PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO DEMDFL
Base Normativa: art.85 e art. 92, parágrafo único da Lei
Federal nº 4.320/64

Do demonstrativo acima, observa-se que só há registro
na disponibilidade de caixa da fonte relacionada aos recursos da saúde. Todos os demais campos do relatório
encontram-se zerados.

Veriﬁcou-se do quadro demonstrativo dos restos a pagar (tabela 14) e do balancete orçamentário da despesa (BALEXO) que houve no exercício de 2015 a inscrição em restos a pagar não processados no valor de R$
1.734.411,53.

Observou-se que o Demonstrativo da Dívida Flutuante
(DEMDFL) não é transparente quanto aos registros de
restos a pagar não processados e processados, diﬁcultando análise da presente prestação de contas e contrariando o artigo 92 parágrafo único da Lei Federal Nº

Ao contrário do RGFRAP, o Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial evidencia em 31/12/2015 déﬁcits ﬁnanceiros de
R$4.760.311,31 e R$8.209.805,96, respectivamente nas fontes 60% e 40% dos Recursos do FUNDEB, e

Entretanto, o município encerrou o exercício com um déﬁcit ﬁnanceiro de R$80.475,17, excluído o RPPS, indicando que não havia disponibilidade ﬁnanceira para suportar tais inscrições, infringindo assim o limite previsto no
art. 55 da Lei Complementar 101/2000:

www.tce.es.gov.br
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Art. 55. O relatório conterá:

b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:

Em consulta preliminar ao Demonstrativo do Resultado
de Avaliação Atuarial - DRAA do Instituto de Previdência
dos Servidores do Município, apresentado como documentação que compõe a prestação de contas anual de
2015 do IPAS (CidadesWeb), constatou-se a apuração de
Déﬁcit Atuarial da ordem de 25 milhões.

(...)

Estabelece o art. 19 da Portaria MPS nº 403/2008:

(...)
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
(...)

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do
saldo da disponibilidade de caixa;
A irregularidade pode ser conﬁrmada no próprio relatório do demonstrativo de superávit/déﬁcit ﬁnanceiro, anexo ao BALPAT, em que se veriﬁcam déﬁcits ﬁnanceiros de R$4.760.311,31 e R$8.209.805,96, respectivamente nas fontes 60% e 40% dos Recursos do FUNDEB e
R$11.224.676,33 em recursos próprios da saúde.
Deve-se anotar que a apuração por vínculo é uma especiﬁcação contida no art. 8º, parágrafo único da LRF, qual
seja, os recursos legalmente vinculados à ﬁnalidade especíﬁca serão utilizados exclusivamente para atender ao
objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso
daquele em que ocorrer o ingresso.
Ressalte-se que o não cumprimento do limite prejudica o
município, na medida em que é requisito para a concessão de transferências voluntárias, conforme disposições
do art. 25, § 1º, IV da LRF.
Diante do exposto, propõe-se a citação do responsável
para apresentar justiﬁcativas.
7.6 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.

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 nosso)
Por seu turno, dispõe o art. 40 da Constituição da República:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente público, dos
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio ﬁnanceiro e
atuarial e o disposto neste artigo.
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 apontado.
8 GESTÃO FISCAL
8.1 DESPESAS COM PESSOAL
Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo
19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000.
www.tce.es.gov.br

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC 101/2000) ao
estabelecer normas de ﬁnanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão ﬁscal disciplinou, em seus
artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal pelos Poderes e Entes da Federação.
Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro Nacional:
A despesa total com pessoal compreende o somatório
dos gastos do Ente da Federação com ativos, inativos e
pensionistas, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações
que extrapolem os dispositivos legais.
O limite referencial para as despesas com pessoal é aplicado em relação à Receita Corrente Líquida – RCL, que
por sua vez, segundo deﬁnição da Secretaria do Tesouro Nacional:
É o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes
do ente da Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.
Apurou-se a RCL do município, no exercício de 2015,
que, conforme planilha APÊNDICE A deste relatório, totalizou R$60.305.346,84.
Constatou-se, com base na documentação que integra a prestação de contas sob análise, que as despesas
com pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram
50,42% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na planilha APÊNDICE B, sintetizada na tabela a seguir:
Tabela
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Conforme se observa da tabela anterior, o limite legal foi
cumprido (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 53,36% em relação à receita corrente líquida, conforme demonstrado
na planilha APÊNDICE C deste relatório, e evidenciado
resumidamente na tabela a seguir:
Tabela
Conforme se observa da tabela anterior, considerando
as despesas consolidadas, foi cumprido o limite legal de
60%, bem como o limite prudencial de 57%. Foi emitido
parecer de alerta, conforme Relatório de Gestão Fiscal
referente ao 2º Semestre de 2015: TC 1.430/2016.
8.2 DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº
101/2000; e art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a
Resolução 40/2001 do Senado Federal, a dívida consolidada ou fundada, para ﬁns ﬁscais, corresponde ao montante total das obrigações ﬁnanceiras, apurado sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da administração direta e entre estes e as entidades da administração indireta), assumidas: a) pela realização de operações
de crédito com a emissão de títulos públicos, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses (dívida mobiliária); b) pela realização de operações de crédito em
virtude de leis, contratos (dívida contratual), convênios
ou tratados, para amortização em prazo superior a 12
(doze) meses; c) com os precatórios judiciais emitidos a
partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a exe-

cução do orçamento em que houverem sido incluídos; e,
d) pela realização de operações de crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que tenham constado como receitas no orçamento.
A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa o
montante da dívida consolidada deduzido o saldo relativo aos haveres ﬁnanceiros (disponibilidade de caixa e
demais haveres ﬁnanceiros).
No uso de suas competências constitucionais (Artigo 52
da CF/88), o Senado Federal editou a Resolução 40/2001,
disciplinado que a dívida consolidada líquida dos Municípios não poderá exceder a 1,2 vezes a receita corrente líquida.
Com base nos demonstrativos contábeis integrantes da
prestação de contas anual do município, ao ﬁnal do exercício de 2015 a dívida consolidada líquida não representou percentual da receita corrente líquida, conforme se
demonstra na tabela a seguir:
Tabela
Portanto a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite previsto (120% da receita corrente líquida), estando
em acordo com a legislação supramencionada.
8.3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE GARANTIAS
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 Federal/1988; Art. 55, inciso I, alínea “c”; e
art. 40, §1º, da Lei Complementar 101/2000.
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
www.tce.es.gov.br

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.
As operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias, por sua vez, são deﬁnidas pela LRF como
operações de crédito destinadas a atender insuﬁciência
de caixa durante o exercício ﬁnanceiro.
A Constituição Federal outorgou a competência ao Senado Federal para dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
de suas autarquias e demais entidades controladas pelo
Poder Público Federal (Artigo 52).
O Senado Federal editou a Resolução 43/2001, dispondo sobre os limites para a contratação das operações de
crédito pelos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, conforme
art. 7°.
Para os municípios, restou deﬁnido que as operações de
crédito interno e externo devem limitar-se a:
16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida para o montante global das operações realizadas em um
exercício ﬁnanceiro;
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.
Quanto à concessão de garantias, o Senado Federal estabeleceu como limite para o saldo global das garantias
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concedidas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios, o montante equivalente ao 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:

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.

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

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:

Esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida,
deﬁnido na Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal;
Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal previstos na Lei Complementar nº 101, de 2000;
Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado
com a União, nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.
Quanto às Operações de Crédito por Antecipação de Receitas Orçamentárias - ARO, o Senado Federal deﬁniu,
conforme artigo 10 da Resolução 43/2001, que o saldo
devedor dessas operações não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observando-se ainda, as
disposições contidas nos artigos 14 e 15 daquela resolução.
Apresenta-se nas tabelas a seguir, com base nas demonstrações contábeis que integram a prestação de
contas sob análise, os montantes e limites de operações
de crédito contratadas pelo município, apurados ao ﬁnal
do exercício de 2015:
Tabela

8.4 RENÚNCIA DE RECEITA

Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas
de resultados ﬁscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias;
Estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
O artigo 4º 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
www.tce.es.gov.br

caráter continuado.
Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão da
renúncia de receita, tem por objetivo tornar transparentes os requisitos exigidos para a concessão ou ampliação
dos benefícios de natureza tributária.
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 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.
9 GESTÃO DA EDUCAÇÃO e DA SAÚDE
9.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição Federal/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal/1988 (alterado pela Emenda Constitucional 53/2006).
Por determinação da Constituição Federal, 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 de 2015, aplicou 26,29% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino, planilha
de apuração, Apêndice D deste relatório, resumidamenSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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te demonstrado na tabela a seguir:

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

Tabela

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;

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 75,96% das receitas provenientes do FUNDEB,
conforme demonstrado na planilha de apuração, Apêndice D, e apresentado resumidamente na tabela a seguir:
Tabela
Portanto, o município cumpriu com os limites mínimos
constitucionais relacionados à educação.
9.2 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
Federal/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº
29/2000).
A Emenda Constitucional 29/2000, que alterou os artigos 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal,
e acrescentou artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o ﬁnanciamento das ações e serviços públicos de saúde, estabeleceu, dentre outras condições, a obrigatoriedade de aplicação mínima, pelos entes da federação, de
recursos provenientes de impostos e transferências, em
ações e serviços públicos de saúde.

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 Federal, estabelecendo, dentre outras providencias,
os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela
União, Estados, Distrito Federal e 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.

Deﬁniu, no § 3º no artigo 198 da CF/88, que lei complementar estabeleceria:

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
Federal.

Os percentuais mínimos das receitas de impostos e
transferências a serem aplicados, anualmente, pela

Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município, no exercício
www.tce.es.gov.br

de 2015, aplicou 24,68% 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:
Tabela
Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo
constitucional previsto para a saúde.
9.3 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
A Lei 11.494/2007, que regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Proﬁssionais da Educação – FUNDEB, ao
dispor sobre o acompanhamento, controle social, comprovação e ﬁscalização dos recursos do FUNDEB (distribuídos, transferidos e aplicados pelos entes da federação), atribuiu aos Conselhos de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB 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;
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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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 realizada pelos grupos organizados ou organizações de classe que representam esses segmentos e comunicada ao
chefe do Poder Executivo para que este, por ato oﬁcial,
os nomeie para o exercício das funções de conselheiros.
A atividade dos conselhos do FUNDEB soma-se ao trabalho das tradicionais instâncias de controle e ﬁscalização
da gestão pública. Entretanto, o conselho do FUNDEB
não é uma nova instância de controle, mas sim de representação social, não devendo, portanto, ser confundido com o controle interno (executado pelo próprio Poder Executivo), nem com o controle externo, a cargo do
Tribunal de Contas, na qualidade de órgão auxiliar do Poder Legislativo, a quem compete a apreciação das contas
do Poder Executivo.
O controle exercido pelos conselhos do FUNDEB representa a atuação da sociedade, que pode apontar falhas
ou irregularidades eventualmente cometidas, para que
as autoridades constituídas, no uso de suas prerrogativas legais, adotem as providências que cada caso venha
a exigir.
Entre as atribuições dos conselhos do FUNDEB, estão:

instruir, com parecer, as prestações de contas a serem
apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas. O parecer deve ser apresentado ao Poder Executivo respectivo
em até 30 dias antes do vencimento do prazo para apresentação da prestação de contas ao Tribunal; e
acompanhar e controlar a execução dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolar e do Programa de Apoio aos
Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, veriﬁcando os registros contábeis e os
demonstrativos gerenciais relativos aos recursos repassados, responsabilizando-se pelo recebimento e análise
da prestação de contas desses programas, encaminhando ao FNDE o demonstrativo sintético anual da execução físico-ﬁnanceira, acompanhado de parecer conclusivo, e notiﬁcar o órgão executor dos programas e o FNDE
quando houver ocorrência de eventuais irregularidades
na utilização dos recursos.
Avaliou-se o parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB que integra
a prestação de contas anual do município, emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício de 2015,
e constatou-se que o colegiado concluiu pela aprovação
das contas.
9.4 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAUDE
www.tce.es.gov.br

A Lei Complementar 141/2012, que, conforme dissemos anteriormente, regulamentou o § 3º do art. 198 da
Constituição Federal, 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)
Estabeleceu ainda, a LC 141, que o gestor do SUS em cada ente da Federação deve elaborar relatório detalhado
referente ao quadrimestre anterior, contendo, no mínimo, as informações apresentadas a seguir:
Montante e fonte dos recursos aplicados no período;
Auditorias realizadas ou em fase de execução no período
e suas recomendações e determinações;
Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em
seu âmbito de atuação.
No § 1º do artigo 36, determinou 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.
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A Instrução Normativa TC 28/2013, ao dispor sobre o rol
de documentos que os Chefes do Poder Executivo Municipais devem encaminhar ao Tribunal de Contas a título de prestação de contas anual, disciplinou, em seu
Anexo II, item 21, 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 nº 141/2012.
Avaliou-se o documento que foi encaminhado como parecer do Conselho Municipal de Saúde, que integra a
prestação de contas anual do município, emitido sobre
a prestação de contas relativa ao exercício de 2015, e
constatou-se que o colegiado concluiu pela aprovação
das contas.
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
10 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 Federal/1988.
A Constituição Federal de 1988 disciplinou, no Capítulo
IV, do Título III, que trata da organização do Estado, sobre os municípios.
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 sob análise, apurou-se os valores transferidos pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, a título de duo-

décimo (planilha detalhada Apêndice F deste relatório),
no decorrer do exercício de 2015, conforme se demonstrou sinteticamente na tabela a seguir:

tração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

Tabela

III - exercer o controle das operações de crédito, avais
e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

Veriﬁca-se da tabela acima que o limite constitucional
não foi cumprido.

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

Conforme pode ser observado, o limite de máximo de
repasse de duodécimos ao Poder Legislativo pelo Executivo foi ultrapassado em R$25.875,27, levando em consideração o limite de 7% das receitas tributárias e de
transferências do exercício anterior.

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”.

Analisando o Balanço Financeiro (BALFIN) não é possível
aﬁrmar que o Legislativo Municipal devolveu recursos ﬁnanceiros ao Executivo Municipal.

Por meio da Res. 227/2011, alterada pela Res. 257/2013,
o TCEES 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.

Assim, faz-se necessário citar o responsável para que
apresente as razões de justiﬁcativas que julgar pertinentes.
11 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

Consta da IN TCEES 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 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
621/2012 c/c artigo 122, § 5º do RITCEES, aprovado pela Resolução TC 261/2013 e c/c artigo 4º da Resolução
TC 227/2011);
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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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 227/2011.
Com base nos documentos encaminhados, em relação
ao município de Rio Bananal, constata-se que o sistema de controle interno foi instituído pela Lei Municipal
10/2012.
O atual responsável pela Unidade de Controle Interno do Poder Executivo é o Sr. Erimar Luiz Giuriato, CPF
780.492.537-91.
A documentação prevista na IN TCEES 34/2015 foi encaminhada, nos termos previstos pela regulamentação,
sendo que o parecer da unidade central de controle é o
que segue:
Figura
12 MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES
não foram constatadas ações pertinentes ao exercício
em análise.
13 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual ora analisada reﬂetiu a atuação do prefeito municipal responsável pelo governo no
exercício de 2015, 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 Contábil teve por base as informações apresentadas

nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados
pelo responsável, nos termos da Instrução Normativa TC
34/2015.

atacado neste Recurso de Reconsideração, passo a expor
as razões que formaram meu convencimento.

Como resultado, apresenta-se a seguir os achados que
resultam na opinião pela citação do responsável, com
base no artigo 63, I, da Lei Complementar 621/2012:

II.4.1 Inscrições de restos a pagar não processados sem
disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento

Tabela
II.3 DAS IRREGULARIDADES AFASTADAS
Insta salientar que as irregularidades apontadas no Relatório Técnico e descritas abaixo, foram afastadas na primeira decisão (Parecer Prévio 00168/2017-7), como segue:
Apuração de déﬁcit ﬁnanceiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas;
Incompatibilidade entre o saldo de restos a pagar registrado nos demonstrativos contábeis e o informado na relação de restos a pagar;
Ausência de segregação dos restos a pagar em processados e não processados no DEMDFL;
Transferências de recursos ao poder legislativo excedem
o limite constitucional.
Registra-se ainda, que as irregularidades descritas abaixo foram mantidas no Parecer Prévio 00168/2017-7, entretanto, consideradas passível de ressalvas e determinação, como segue:
Anexo 5 do RGF (RGFRAP) apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo ao balanço patrimonial;
Ausência de medidas legais para a implementação do
plano de amortização do déﬁcit técnico atuarial do RPPS.
Quanto ao indicativo de irregularidade remanescente,
www.tce.es.gov.br

II.4 IRREGULARIDADE REMANESCENTE

Base normativa: art. 55 da Lei Complementar Federal
101/2000 (LRF)
Na instrução técnica de recurso, considerando as justiﬁcativas apresentadas pelo recorrente e prova documental disponível nos autos, foi conﬁrmado o déﬁcit ﬁnanceiro de R$516.066,52 do Poder Executivo do Município
de Rio Bananal, excluindo o Instituto de Previdência Municipal e o SAAE, decorrente da inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento, em descumprimento ao artigo 55 da LC 101/2000 LRF, conforme indicado no Relatório Técnico 113/2017 e na Instrução Técnica Conclusiva 2741/2017.
O recorrente argumenta que nos anos que sucederam
o exercício de 2015, ocorreram anulação de restos a pagar não processados no montante de R$473.371,61,
e para comprovar o alegado, encaminha cópia dos decretos municipais de ns.: 1569 de 29/08/2016; 1698 de
21/12/2017 e 1699 de 21/12/2017.
De fato, veriﬁcou-se que o cancelamento de restos a pagar não processados no valor de R$473.371,61, foram
efetivados somente em data posterior ao exercício de
2015, sendo R$ 199.459,68 efetivados ainda no mandato do senhor Edimilson Santos Eliziário – exercício de
2016, e R$ 273.911,93 efetivados no exercício de 2017,
por meio de decretos assinados pelo atual Prefeito senhor Felizmino Ardizon, o que motivou a área técnica a
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não acolher as justiﬁcativas e manter a irregularidade
imputada ao ora recorrente, conforme trecho da instrução técnica de recurso:

1.2.2. Observe o correto preenchimento do “Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar”,
nas próximas prestações de contas anuais;

Considerando o princípio da anualidade ou periodicidade do orçamento público, respaldado pelo § 5º do artigo 165 da Constituição Federal de1988, entende-se que
o fato ter havido cancelamentos de restos a pagar não
processados inscritos em 2015 sem disponibilidade ﬁnanceira naquele exercício, em exercícios posteriores,
não afasta o descumprimento do limite estabelecido no
artigo 55 da LRF.

1.2.3. Adote as medidas legais necessárias ao equacionamento do déﬁcit atuarial do regime próprio previdenciário, observando o princípio da reserva legal, no caso de
alteração do valor da contribuição;

Constata-se que o cerne da questão se refere a inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento, nos termos
do Parecer Prévio TC-168/2017-7 – Primeira Câmara,
proferido nos autos TC-4387/2016-1:
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 pela relatora:
1.1. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
a REJEIÇÃO da Prestação de Contas Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL, referente ao exercício
de 2015, sob a responsabilidade do senhor EDIMILSON
SANTOS ELIZIÁRIO, em razão da seguinte constatação:
2.5 – Inscrições de restos a pagar não processados sem
disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento.
1.2. DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal que:
1.2.1. Acompanhe o cumprimento do limite constitucional para transferências ao Poder Legislativo, conforme
sugerido no item 2.7 da Instrução Conclusiva;

1.3. DETERMINAR à SEGEX que analise a possível inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 1.049/2010, nos autos da próxima prestação de contas anual do ordenador.
1.4. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
Pois bem.
Assiste razão a relator e a área técnica, quanto à inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade ﬁnanceira, contrariando o art. 55 da LRF.
Entretanto, o motivo dessa restrição imposta pela lei é
para que o gestor não utilize das receitas do próximo
exercício para o pagamento de despesas realizadas no
exercício anterior sem disponibilidade ﬁnanceira, comprometendo dessa forma a execução orçamentária do
exercício subsequente.
Portanto, inobstante o cancelamento dos RPNP ter
ocorrido em período posterior a gestão do recorrente, no total de R$473.371,61, nos termos dos decretos
ns. 1569/2016, 1698/2017 e 1699/2017, entendo que
não houve comprometimento dos recursos ﬁnanceiros
do exercício posterior, com exceção do montante de R$
42.694,91 (R$516.066,52 – R$ 473.371,61).
Todavia, ao meu sentir, o montante sem lastro ﬁnanceiro
de R$ 42.694,91 demonstra uma baixa materialidade, representando apenas 0,06% da receita realizada no exercício, razão pela qual deixo de considerá-la grave.
www.tce.es.gov.br

Ademais, é imperioso destacar a situação econômica apresentada nesse exercício, conforme bem explanado no Relatório Técnico 00140/2016-5, Processo TC
3532/2016 das Contas do Governador, a saber:
[...] o Brasil passou em 2015 por uma das mais graves
crises econômicas da sua história, permanecendo em
2016, interrompendo um longo ciclo de prosperidade
que teve inicio com a estabilidade monetária alcançada
em meados da década de 90.
O desempenho da economia brasileira e do Espírito Santo em 2015 foi de forte retração da atividade econômica.
Esse resultado pode ser atribuído, no nível nacional como reﬂexo da expressiva deterioração das expectativas
dos agentes econômicos quanto ao desempenho econômico brasileiro nos próximos anos.
Muita incerteza provocada pela visão de que faltou ao
governo federal, demonstração de força política e determinação de alterar a política econômica na direção e na
magnitude que a situação exigia.
Quando isso foi ﬁcando claro, ao longo de 2015, a conﬁança dos agentes econômicos, já abalada pela deterioração ﬁscal de 2014, caiu fortemente e as economias regionais foram, inevitavelmente, na mesma direção.
Do lado externo sofremos na medida em que as exportações perderam fôlego mesmo com a forte desvalorização do real. Já do lado interno, a demanda agregada
mais fraca reduziu as oportunidades dos negócios locais
crescerem. Em casos como esse, os efeitos negativos se
reforçaram, provocando perda de dinamismo com maior
intensidade.
O ano de 2015 ﬁnalizou com a continuidade da recessão
econômica em 2016 e de estagnação em 2017, um quaSegunda-feira, 5 de novembro de 2018

198

ATOS DO PLENÁRIO

dro difícil que implicará que o gestor permaneça atento à gravidade do momento e da importância do planejamento e da formulação de ações estratégicas prioritárias que visem minimizar os impactos da crise sobre o
município.

que age injustamente tem excesso e o que é injustamente tratado tem demasiado pouco do que é bom. [g.n.]

CAPÍTULO I

(Ética a Nicômaco; Poética / Aristóteles; seleção de textos de José Américo Motta Pessanha. 4. ed. São Paulo:
Nova Cultural, 1991, p. 103)

Diante do exposto, divergindo do relator, da área técnica
e do Ministério Público, mantenho o indicativo de irregularidade, entretanto, o considero passível de ressalva,
tendo em vista a recessão econômica assolada no exercício sob análise, e considerando que o cancelamento de
restos a pagar não processados, ainda que em exercício
posterior, evidenciou que não houve comprometimento
dos recursos ﬁnanceiros do exercício de 2016, com exceção da ordem de R$ 42.694,91, que demonstrou baixa materialidade e não caracterizou como desequilíbrio
das contas públicas.

O Direito Constitucional contemporâneo debruçou-se
sobre o mesmo assunto que, para o doutrinador Uadi
Lammêgo Bulos, tem estatura constitucional e é um dos
cernes do devido processo legal, princípio cuja inteireza
abarca diversos quadrantes da ordem jurídica como o direito à liberdade e à propriedade:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

Nesse aspecto, diante do caso concreto, entendo cabível
a utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a decisão do meu voto, conforme passo a
fundamentar.
III DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - PARECER PRÉVIO PELA
APROVAÇÃO COM RESSALVA
Proporcionalidade e razoabilidade não são temas novos,
muito pelo contrário, já eram abordados pela ﬁlosoﬁa na
antiguidade. Aristóteles, ao tratar do sentido de equidade e suas respectivas relações com a justiça, deﬁniu que
o justo é uma espécie de termo proporcional:
Eis aí, pois, o que é o justo: o proporcional; e o injusto
é o que viola a proporção. Desse modo, um dos termos
torna-se grande demais e o outro demasiado pequeno,
como realmente acontece na prática; porque o homem

O princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou proibição de excesso é o vetor por meio do qual o intérprete
busca a adequação, a racionalidade, a idoneidade, a logicidade, o bom senso, a prudência e a moderação no ato
de compreender os textos normativos, eliminando o arbítrio e o abuso de poder.
Os americanos o qualiﬁcativo razoabilidade; os alemães,
proporcionalidade; os europeus, proibição de excesso.
Todos esses termos são apropriados, pois computam
ideia de prudência, sensatez, bom sendo, equilíbrio. Isso é o que interessa.
(Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 691.)
A ordem jurídica instaurada pela Constituição Federal de
1988, consagrou princípios explícitos e implícitos derivados do devido processo legal de que trata o art. 5º, LIV
da CF, entre os quais se encontram os princípios implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade:
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais.
www.tce.es.gov.br

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS.

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus
bens sem o devido processo legal; [g.n.]
Alinhada ao ordenamento pátrio, a Constituição do Estado do Espírito Santo também cuidou de direcionar a
atuação dos órgãos da Administração pública segundo
os mesmos princípios, fazendo-o, contudo, de maneira
expressa:
Art. 32 As administrações públicas direta e indireta de
quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eﬁciência, ﬁnalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação [...]:
Fábio Medina Osório afasta qualquer margem de dúvida a respeito da aplicabilidade de tais princípios às diferentes searas de atuação administrativa, quando aﬁrma
que “um princípio ou postulado intimamente conectado
ao devido processo legal substancial é o da razoabilidade das leis, dos atos jurisdicionais e dos administrativos,
que preside, por certo, toda a atividade estatal sancionadora”. Para Medina, deve-se exigir um devido processo legal proporcional e razoável, pois são princípios complementares e indissociáveis. E mais:
A razoabilidade é princípio que decorre da adoção do
devido processo legal na ordem constitucional, eis que,
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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com efeito, ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, IIV).

III - objetividade no atendimento do interesse público,
vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;

[...]

IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;

Privação de liberdade há de ser interpretada, aqui, do
modo mais amplo possível. Não se trata de pena privativa de liberdade. Uma restrição a direitos políticos não
é pena restritiva de liberdade, mas priva o agente do gozo de uma liberdade política, v.g., candidatar-se a cargos
públicos, ou a cargos eletivos, ou usufruir do direito-dever de voto. Uma sanção que proíbe alguém de contratar com a Administração Pública, ou dela receber benefícios ﬁscais ou creditícios, subvenções por determinado
período, atinge sua liberdade de contratar e de participar da vida negocial (g.n.).
(Direito Administrativo Sancionador. 4. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p. 181)
Nesse mesmo sentido, a Lei 9.784, de 29 de janeiro de
1999 tratou de ditar as diretrizes principiológicas a serem obedecidas pela Administração Pública, inclusive
quando sua atuação se der no âmbito administrativo
processual:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, ﬁnalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eﬁciência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão
observados, entre outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a ﬁns de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;

V - divulgação oﬁcial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e ﬁns, vedada a imposição
de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento
do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinarem a decisão;

intensidade a privação de bens, na medida em que um
processo administrativo que visa aplicar multa ou impor
ressarcimento pode atingir os bens do indivíduo.
Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Flávio Amaral Garcia decodiﬁcam outra questão relevante para os direitos
e garantias constitucionais. Eles asseveram que ao não
estabelecer seguro critério e devida apuração de proporcionalidade/razoabilidade, arrisca-se tolher outro legítimo direito, o de exercer qualquer trabalho, ofício ou proﬁssão, que é a básica garantia individual expressamente
assentada no inciso XIII, do art. 5º da Constituição Federal. Por isso:

IX - adoção de formas simples, suﬁcientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;

É dever do aplicador da sanção (Estado Juiz ou Estado
Administração) veriﬁcar a natureza da conduta praticada
e o seu grau de reprovabilidade à luz dos princípios que
informam a atuação daqueles que se relacionam com a
Administração Pública ou que manejam recursos públicos.

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação
de alegações ﬁnais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar
sanções e nas situações de litígio;

(A Principiologia no Direito Administrativo Sancionador. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico disponível em www.direitodoestado.com.br. Nº 28,
novembro, dezembro, janeiro/2012. p. 7,9)

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem
prejuízo da atuação dos interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma
que melhor garanta o atendimento do ﬁm público a que
se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. [g.n.]
Como se percebe, a privação da liberdade deve ser interpretada de forma ampla, merecendo, então, a mesma
www.tce.es.gov.br

O Manual de Boas Práticas Processuais dos Tribunais de
Contas publicado pela ATRICON – Associação e Membros
de Tribunais de Contas do Brasil e pelo Instituto Rui Barbosa deﬁne o princípio da proporcionalidade da seguinte forma:
“O princípio da proporcionalidade deve ao Direito Administrativo a sua primeira aparição na Ciência Jurídica. Ainda na primeira metade do século passado, os administrativistas perceberam que a defesa da boa ordem
da coisa pública, em especial quando se tratasse do exerSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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cício do Poder de Polícia, exigia uma intervenção estatal reguladora que não desbordasse da lógica da proporcionalidade. Lembrando uma velha ﬁgura de retórica cunhada por Fritz Fleiner, dizia-se que a Administração Pública não poderia utilizar um canhão para abater
um pequeno alvo. De lá para cá, o tema proporcionalidade sofre grande evolução, tendo a doutrina e a jurisprudência, ainda em tempos recentes, cunhado alguns
parâmetros para que, no caso concreto, fosse possível
avaliar a eventual desproporcionalidade de certos atos
administrativos.
Nesse sentido, de acordo com a melhor doutrina, há pelo menos três subprincípios de cuja conﬂuência depende
a aprovação no teste da proporcionalidade:
Subprincípio da Adequação entre Meios e Fins: Esta diretriz exige relação de pertinência entre os meios escolhidos e os ﬁns colimados pela lei ou ato administrativo.
Subprincípio da Necessidade: Aqui o objetivo pode ser
traduzido por uma sábia máxima popular: “dos males, o
menor!”. O que esse subprincípio investiga não é tanto a
necessidade dos ﬁns, porém e sobretudo, a palpável inafastabilidade dos meios mobilizados pelo Poder Público.
Quando há muitas alternativas, o Estado deve optar em
favor daquela que afetar o menos possível os interesses
e as liberdades em jogo.

lidade: os meios devem ser adequados para atingir o ﬁm.
Uma vez feitas as devidas considerações acerca da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao Administrativo Sancionador, conclui-se que a
adoção dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na apreciação dos pareceres prévios emitidos
pelos tribunais de contas sobre as contas que os prefeitos devem anualmente é medida que se impõe por decorrência da ordem constitucional instaurada e do Estado Democrático de Direito.
O art. 31 da Constituição de 1988 – CF/88 dispõe 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.

Subprincípio da Proporcionalidade em Sentido Estrito:
A cláusula da proporcionalidade stricto sensu decorre do
reconhecimento de que os meios podem ser idôneos para atingir o ﬁm, contudo, ainda assim, desproporcionais
em relação ao custo-benefício.”

O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar,
só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos
membros da Câmara Municipal. O ordenamento jurídico brasileiro conferiu admirável importância ao parecer
prévio sobre as contas anuais de prefeito, pois o quórum
de dois terços é superior ao de três quintos exigidos para
a aprovação de emendas à Constituição, concedendo um
elevado status constitucional à emissão de tais pareceres. Nesse sentido, vale conferir a lição de Antônio Carlos Doogal de Andrada e Laura Correa de Barros na Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (Belo
Horizonte: v. 77, no 4, ano XXVIII, 2010).

A exigência dos três exames fundamentais acima descritos revela o objetivo central do princípio da proporciona-

A regra constitucional é cristalina ao determinar que
não há o julgamento, pelo Poder Legislativo, das conwww.tce.es.gov.br

tas 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.
O parecer prévio sobre as contas de governo avalia 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 despesas
com pessoal.
Na apreciação das contas de governo, como se percebe, temas muito variados e de pesos diferentes no âmbito das ﬁnanças públicas são avaliados pelos tribunais
de contas que, inexoravelmente, se manifestam pela sua
“aprovação”, “aprovação com ressalvas” ou “rejeição”.
As contas rejeitadas, todavia, têm potencial ofensivo na
esfera jurídica de quem as prestou, podendo servir de
base, por exemplo, para o indeferimento de candidatura pela Justiça Eleitoral. Por isso, quando o amplo leque
de assuntos ligados à administração pública municipal
é avaliado na emissão dos pareceres prévios das contas
prestadas anualmente pelos prefeitos, se faz indispensável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
O art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 621, de 8 de março
de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado)
estabelece que na ﬁscalização e no julgamento de contas que lhe competem, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eﬁciência, a
eﬁcácia, a efetividade, a razoabilidade e a proporcionalidade dos atos de gestão, das despesas deles decorrentes, bem como da aplicação de subvenção e da renúncia
de receitas.
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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O artigo 80 da LC nº 621/2012 dispõe, em seu inciso II,
a emissão do parecer prévio pela 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
de Contas.
A meu ver, esta é a interpretação correta para o caso concreto, pois somente uma análise ponderada do conjunto das informações acima analisadas, permitirá que este
Tribunal decida de forma proporcional, razoável e justa.
Sendo assim, da análise detida dos autos, pude veriﬁcar:
(i) a conﬁrmação de inconsistências contábeis não causadoras de danos ao erário; (ii) que o caráter formal das
irregularidades as tornam suscetíveis de correção, portanto são elas sanáveis; (iii) que as inscrições de restos
a pagar não processados sem disponibilidade ﬁnanceira
suﬁciente para pagamento não provocou desequilíbrio
nas contas públicas, tendo em vista o cancelamento de
restos a pagar não processados (iv) que a ênfase dada
a gestão ﬁscal merece destaque e por isso os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade devem ser observados nessa apreciação.

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.
(Direito Financeiro. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012.
p. 609).
Nesse contexto, mesmo que tenham sido identiﬁcadas
falhas de natureza essencialmente formais, cumpre observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente sob o ângulo do subprincípio da insigniﬁcância, de maior utilização no ramo do Direito Penal, mas também aplicável a outras esferas jurídicas, notadamente na defesa de direitos fundamentais da pessoa humana.

Em se tratando de contas de governo, a análise desta
Corte deve estar voltada para a conduta do Chefe do Executivo na condução da gestão ﬁscal do Ente, vista de maneira global. Nesse sentido, mostra-se valiosa a lição de
José de Ribamar Caldas Furtado:

Tal corolário ganha relevo na análise individualizada do
caso concreto quando é dever do aplicador do Direito
ponderar as circunstâncias em torno do fato, a natureza do evento, a vida pregressa do agente e outras particularidades que circundam a realidade sob exame, inclusive, avaliar a questão segundo juízo de oportunidade e conveniência conectados à relação custo-benefício
do processo punitivo. É o que ensina Fábio Medina Osório em seu Direito Administrativo Sancionador (op. cit.
p. 201 e 203).

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

O autor lembra que, para a imposição da sanção ou de
qualquer consequência jurídica, não basta a mera compreensão do fato como norma hipoteticamente violada,
limitando-se a atuação sancionadora ao registro da infração, sendo este apenas o primeiro passo, exigindo-se do
www.tce.es.gov.br

órgão judicante, ir além:
Lembre-se que a tipiﬁcação formal é apenas um primeiro passo no enquadramento da conduta do agente, fruto, via de regra, de uma leitura preliminar do texto legal,
na perspectiva de incidência da norma. Necessário, ainda, veriﬁcar a adequação material de sua conduta à norma proibitiva, o que pressupõe valorações mais profundas, exame de particularidades comportamentais, circunstâncias concretas, causas e motivações especíﬁcas
e relevantes do agir humano, fatores sociais complexos
e inﬂuentes no resultado, enﬁm, um conjunto interminável de circunstâncias. Logo, a tipicidade formal é uma espécie de estágio preliminar no raciocínio jurídico da decisão, não o estágio deﬁnitivo.
[...] Todo tipo sancionador é formulado, no plano legislativo, in abstracto, sem levar em linha de conta fatores
complexos e múltiplos que podem aparecer nos casos
concretos. Descreve-se a conduta proibida com suporte em um juízo abstrato, valorativo de pautas comportamentais básicas, levando em conta padrões de conduta
abstratos. Sem embargo, a ocorrência efetiva da conduta no mundo real torna imperioso o exame das particularidades do caso concreto, daí emergindo a possibilidade de uma real conduta que não ofenda, de fato, o bem
juridicamente protegido.
(op. cit. p. 205)
Com o exposto, pretende-se demonstrar que a imposição de sanção ou de consequências jurídicas prejudiciais
ao gestor depende da observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como independe
da identiﬁcação da tipicidade formal, devendo superá-la,
pois a reação deve se dar em face da ofensa ao bem jurídico tutelado, no caso a gestão ﬁscal, orçamentária e ﬁSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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nanceira, ultrapassando o exame da forma por si só.
Ao assim agir, será “possível restringir a dureza das leis abstratas, interpretando-as em conformidade com a ordem
constitucional” (idem, p. 206-207):
Tratar o princípio da proporcionalidade, como se vê, ainda
que implique um mergulho em universo bastante indeterminado de conceitos e até de valores, não pode traduzir arbítrio judicial ou administrativo. [...]
Deste modo, em razão do equilíbrio veriﬁcado na gestão
ﬁscal, orçamentária e ﬁnanceira do município de Rio Bananal no período sob análise (2015), constato que a irregularidade de baixa materialidade acima identiﬁcada não
tem o condão de macular as contas do Sr. Edimilson Santos Eliziário, e nesse sentido, entendo que subsistem motivos para dar provimento ao presente recurso e consequente reforma do parecer prévio TC - 168/2017-7 – Primeira Câmara, transmudando-o para aprovação com ressalva.
IV 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 internacio-

nais 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 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
Tabela
Os dados acima demonstram que o município obteve resultado positivo na gestão patrimonial, inclusive com superávit ﬁnanceiro para abertura de créditos orçamentários no
exercício subsequente.
www.tce.es.gov.br

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 Rio Bananal, sob a responsabilidade
do senhor Edimilson Santos Eliziário, Prefeito Municipal, referente ao exercício de 2015, atendeu aos limites constitucionais, legais, os pilares da LRF e a execução do orçamento
e gestão patrimonial.
V PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, divergindo do entendimento do relator, 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.
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 já expostas, em:
V.1 CONHECER do presente Recurso de Reconsideração
apresentado, por atender aos pressupostos de admissibilidade.
V.2 DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Reconsideração.
V.3 Manter a seguinte irregularidade, sem condão de macular as contas, conforme já fundamentado neste voto:
V.3.1 Inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento (Item
III.1 da ITR 196/2018).
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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V.4 REFORMAR o Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas da Prefeitura de Rio Bananal, no exercício de 2015, sob
a responsabilidade do senhor Edimilson Santos Eliziário, na
forma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei Complementar
621/2012.
V.5 Manter as DETERMINAÇÕES constantes no Parecer
Prévio 00168/2017-7.
V.5.1 Acompanhe o cumprimento do limite constitucional
para transferências ao Poder Legislativo, conforme sugerido no item 2.7 da Instrução Técnica Conclusiva 2741/2017;
V.5.2 Observe o correto preenchimento do “Demonstrativo
de Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar”, nas próximas prestações de contas anuais;
V.5.3 Adote as medidas legais necessárias ao equacionamento do déﬁcit atuarial do regime próprio previdenciário,
observando o princípio da reserva legal, no caso de alteração do valor da contribuição.
V.6 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.
V.7 - Arquivar os autos após os trâmites legais.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
1. PARECER PRÉVIO TC-081/2018 – PLENÁRIO
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 já expostas, em:
1.1. CONHECER do presente Recurso de Reconsideração

apresentado, por atender aos pressupostos de admissibilidade.
1.2. DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Reconsideração.
1.3. Manter a seguinte irregularidade, sem condão de macular as contas, conforme já fundamentado neste voto:
1.3.1. Inscrições de restos a pagar não processados sem
disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento (Item
III.1 da ITR 196/2018).
1.4. REFORMAR o Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas da Prefeitura de Rio Bananal, no exercício de 2015, sob
a responsabilidade do senhor Edimilson Santos Eliziário, na
forma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei Complementar
621/2012.
1.5. Manter as DETERMINAÇÕES constantes no Parecer
Prévio 00168/2017-7.
1.5.1 Acompanhe o cumprimento do limite constitucional
para transferências ao Poder Legislativo, conforme sugerido no item 2.7 da Instrução Técnica Conclusiva 2741/2017;
1.5.2. Observe o correto preenchimento do “Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar”, nas
próximas prestações de contas anuais;
1.5.3. Adote as medidas legais necessárias ao equacionamento do déﬁcit atuarial do regime próprio previdenciário,
observando o princípio da reserva legal, no caso de alteração do valor da contribuição.
1.6. 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.
www.tce.es.gov.br

1.7. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Por maioria. Nos termos do voto vencedor do conselheiro Rodrigo Flávio Freires Farias Chamoun. Vencido o relator,
conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que votou
por conhecer e negar provimento.
3. Data da Sessão: 21/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, Domingos Augusto Taufner,
Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
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 RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 30/10/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

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- 960/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

Processo: 05003/2016-6
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: SUELI RANGEL SILVA VIDIGAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EXERCÍCIO DE
2015 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Trata-se da Prestação de Contas do Fundo Estadual de
Assistência Social – FEAS, relativa ao exercício de 2015,
cuja gestão esteve sob a responsabilidade da senhora
Sueli Rangel Silva Vidigal.
www.tce.es.gov.br

No Relatório Técnico 01119/2017-5 (evento 24) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando a
Instrução Técnica Inicial - ITI 01611/2017-2 (evento 25)
para a citação da responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 02535/2017-7 (evento 28), a gestora 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 02654/2018-1 (evento 36), concluindo nos seguintes
termos:
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Unidade Gestora Fundo Estadual de Assistência Social
– FEAS, exercício de 2015, 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 da Sra. SUELI RANGEL SILVA VIDIGAL. 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, 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 Luís Henrique Anastácio da Silva elaborou o parecer PPJC
03157/2018-2 (evento 40) e manifestou-se de acordo
com área técnica.
II FUNDAMENTOS
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018

205

ATOS DA 1a CÂMARA

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 2015, 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
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 do Fundo Estadual de
Assistência Social, sob a responsabilidade da senhora
Sueli Rangel Silva Vidigal, relativas ao exercício de 2015,
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.
1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.

3. Data da Sessão: 01/08/2018 – 24ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias 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 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

ACÓRDÃO TC- 961/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06067/2017-6
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: PMARN - Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: LUIZ AMERICO BOREL
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA –
PREFEITURA DE ALTO RIO NOVO – 2017 – PROCESSO

www.tce.es.gov.br

SELETIVO SIMPLIFICADO – CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS – SAÚDE – INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO
– MANTER IRREGULARIDADE – AFASTAR MULTA – DETERMINAÇÃO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de denúncia apresentada por cidadão em que
narra indícios de irregularidades na contratação de servidores temporários em detrimento à realização de concurso público, por meio do Processo Seletivo 001/2017
e Processo Seletivo 002/2017, ambos promovidos pelo
Município de Alto Rio Novo.
Segundo se aduz da peça inicial, no ano de 2016 o mesmo município pretendeu realizar processo seletivo simpliﬁcado para contratação temporária de proﬁssionais
da saúde, objeto do Processo 10498/2016 nesta Corte
de Contas.
Encaminhei os autos à área técnica a qual se manifestou
por meio da Manifestação Técnica 1124/2017, opinando
pelo conhecimento do expediente como denúncia e notiﬁcação do prefeito para prestar informações e apresentar documentos.
Nos termos da Decisão Monocrática 1323/2017 notiﬁquei o Sr. Luiz Américo Borel, Prefeito de Alto Rio Novo,
o qual apresentou Resposta de Comunicação 391/20171 e peças complementares contendo documentações citadas.
Encaminhados os autos à Secretária de Controle Externo
Previdência e Pessoal –SecexPrevidência para instrução,
fez-se juntar a Instrução Técnica Inicial – ITI 1645/2017Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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1, opinando pela citação do Sr. Luiz Américo Borel por
contratação irregular de servidores temporários em detrimento da realização de concurso público.

públicos sujeitos à ﬁscalização do Tribunal de Contas.

Devidamente citado o responsável apresentou Defesa/Justiﬁcativa 383/2018-5, Peça Complementar
5655/2018-1 e Peça Complementar 5656/2018-5, em razão do que foram os autos encaminhados à Secretária de
Controle de Previdência –SecexPrevidência.

I - ser redigida com clareza;

A Instrução Técnica Conclusiva ITC 2125/2018-1, elaborada pela área técnica, apresentou a seguinte conclusão:
Diante do exposto, em atenção aos elementos contidos
nos autos, sugere-se o encaminhamento dos autos ao
Gabinete do Conselheiro Relator, propondo-se a responsabilização do Sr. Luiz Américo Borel - Prefeito do município de Alto Rio Novo, pela irregularidade constante no
item 2.1 desta Instrução Técnica, com aplicação da multa
ao responsável prevista no art. 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas,
por meio do Parecer do Ministério Público de Contas
2578/2018-3, anuiu à proposta da ITC 2125/2018-1
II FUNDAMENTOS
II.1 ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos requisitos de admissibilidade para posterior processamento da presente denúncia, notadamente os
constantes dos artigos 93 e 94, da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), a saber:
Art. 93. Qualquer cidadão, partido político, associação
ou sindicato poderá denunciar qualquer irregularidade
ou ilegalidade de atos praticados na gestão de recursos

Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
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.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) também cuida dos requisitos em seus artigos 176 e 177, senão vejamos:
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.
§ 1º A denúncia será encaminhada à Presidência, que
determinará a sua autuação e distribuição ao Relator para manifestação quanto ao seu conhecimento.
§ 2º Em caso de urgência, a denúncia poderá ser encamiwww.tce.es.gov.br

nhada ao Tribunal por fac-símile ou outro meio eletrônico, sempre com conﬁrmação de recebimento e posterior
remessa do original em até cinco dias, contados a partir
da mencionada conﬁrmação.
§ 3º Mediante decisão do Tribunal, a denúncia somente
poderá ser arquivada:
I – quando não observados os requisitos de admissibilidade prescritos no art. 177 deste Regimento;
II – quando não comprovada a sua procedência, depois
de efetuadas as diligências pertinentes.
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 denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante, o fato será comunicado ao Ministério Público para as
medidas legais cabíveis.
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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A petição inicial está redigida com clareza e apresenta
informações sobre o fato, ainda que em sede indiciária,
e indica a provável autoria, além de apontar circunstâncias e elementos de convicção, que versam sobre matéria afeta à competência desta Corte.

Conduta: Promover contratações temporárias para provimento de cargos permanentes da Administração Pública Municipal sem demonstração de real e especíﬁca necessidade temporária de excepcional interesse público,
quando deveria ter realizado concurso público.

Porém, como se vê, a legislação autoriza um amplo rol
de legitimados a apresentar denúncia perante este Tribunal de Contas, desde que devidamente qualiﬁcados
como conforme o inciso IV, do art. 94, da LC 621/2012 e
do art. 177, do Regimento Interno (RITCEES).

Nexo causal: Ao omitir-se em relação ao dever de realizar concurso público para o provimento dos cargos vagos, efetuando contratações temporárias para executar
atividades permanentes do Município, ofendeu diretamente os incisos II e IX do art. 37 da CF/88, bem como os
arts. 1º e 2º da Lei Municipal 877/2017.

Conforme relatado na Proposta de Encaminhamento n°
6/2017, da Ouvidoria dessa Corte de Contas (Despacho
38107/2017-8) as noticiantes apresentam nome, telefone e endereço eletrônico, porém sem qualiﬁcação e endereço residencial.
Mesmo diante das ausências de requisitos formais, tendo sido utilizado canal disponibilizado por essa Corte de
Contas e tendo sido identiﬁcada a presença de supostas
irregularidades, o processo seguiu o trâmite devido, não
havendo que se falar, neste momento, em inadmissibilidade por ausência apenas de qualiﬁcação e endereço residencial das noticiantes.
Assim, estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que seja admitida, conheço a presente
denúncia.
II.2 Contratação irregular de servidores temporários em
detrimento da realização de concurso público. (2.1 da
ITI 1645/2017-1 e da ITC 2125/2018-1)
Base legal: art. 37, caput, II e IX da CF/88; arts. 1º e 2º da
Lei Municipal 877/2017.
Responsável:
Identiﬁcação: Luiz Américo Borel – Prefeito Municipal

Como se vê, no debate travado nos autos, questiona-se a
ocorrência na contratação de servidores temporários em
detrimento à realização de concurso público, sem a demonstração real e especíﬁca da excepcionalidade do interesse público, no Município de Alto Rio Novo, por meio
dos editais de Processo Seletivo 001/2017 e Processo Seletivo 002/2017.
Segundo se aduz da peça inicial, no ano de 2016, o mesmo município pretendeu realizar processo seletivo simpliﬁcado para contratação temporária de proﬁssionais
da saúde, todavia, optou-se por anular o referido processo seletivo, embora em trâmite o Processo 10498/2016
nesta Corte de Contas, que havia suspendido liminarmente o procedimento.
Do referido processo resultou o Acórdão 462/2017 - Primeira Câmara extinguindo o processo sem julgamento
do mérito e determinando, ao ﬁnal, a abstenção de contratar pessoal de forma diversa que não fosse a regra
constitucional e que, em futuras contratações temporárias, a seleção exigisse prova objetiva de conhecimentos
e, conforme natureza do cargo, a análise de títulos, com
critérios isonômicos e objetivos de valoração.
www.tce.es.gov.br

Preliminarmente, destaco que os editais dos Processos
Seletivos 001/2017 e 002/2017, foram lançados antes
do recebimento do Acórdão 462/2017 - Primeira Câmara para ciência e providências da municipalidade, de modo que não há que se falar em descumprimento de determinação do Tribunal de Contas por parte do ora responsável Sr. Luiz Américo Borel.
Para efeito de contextualização dos fatos, saliento que
consta dos autos em referência a assinatura de Termo de
Ajuste de Conduta – TAC, ﬁrmado com o Ministério Público Federal, para estipulação de prazos para realização de
concurso público no município, o que a princípio atenderia a Ação Civil Pública que estava em curso, sob o mesmo objeto (Processo n° 0025707-02.2017.4.02.5005).
Entretanto, a ITC 2125/2018-1 informa que o TAC não foi
concretizado (não foi assinado), razão pela qual determinou-se em juízo, em 07 de março de 2018, a citação do
município para apresentar contestação, quanto a não realização do concurso público. De modo que, em decorrência do princípio da independência das instâncias, deixo de tecer considerações sobre a questão.
Há nestes autos, portanto, que se concentrar na análise
da irregularidade apontada, da conduta descrita e do nexo causal referente aos lançamentos dos editais de processo seletivo ora em análise.
Ocorre que a Prefeitura de Alto Rio Novo, no ano de
2017, sob a gerência de um novo gestor, voltou a realizar
processos seletivos simpliﬁcados para contratação temporária dos seguintes proﬁssionais:
Tabela
1 - O Secretário Municipal de Saúde voltou a solicitar 2 vagas de Médico e 1 de Médico Plantonista, visSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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to que não preenchidas no processo seletivo simpliﬁcado 001/2017, conforme Requerimento n° 026/2.017 SEMUS/ARN (Peça 26 – ﬂs. 93/94).
O responsável, em suas justiﬁcativas, argui diﬁculdades
na gestão municipal, questionando qual atitude deveria ter tomado como novo gestor, frente aos problemas
apurados, especialmente no que tange à falta de servidores da área da saúde, uma vez que já passados muitos
anos desde a realização do último concurso público para
preenchimento dos cargos:
Desta feita, ao assumirmos a gestão municipal em 02 de
janeiro de 2017, nos deparamos diante da seguinte situação:
1º) no quadro funcional não encontramos funcionários
efetivos suﬁcientes para exercer as funções necessárias
ao atendimento da população, tendo somente técnicos
em enfermagem, 01 (uma) ﬁsioterapeuta e 01 (um) farmacêutico;
2º) não encontrava-se em plena vigência nenhum concurso público para que as contratações pudessem ser
efetivadas através do mesmo;
3º) o Processo Seletivo lançado no ano de 2016 não teve
êxito, sendo suspenso e, posteriormente anulado, conforme citado acima;
4ª) a necessidade de atendimento de urgência e emergência no Pronto Atendimento do Município, bem como
atendimento médico e odontológico nas Unidades Básicas de Saúde
Argumenta o responsável que sequer possuía veículos
em condições de transportar pacientes para atendimento em outras localidades.
Tendo em vista a defasagem de cargos para atendimento

das necessidades, o responsável alega que:
[...] foram aprovadas as Leis Municipais nº 877 e 878, de
06 de fevereiro de 2017, e ainda a Lei Municipal nº. 885,
de 19 de maio de 2017, que adequaram diversos cargos,
bem como, criaram alguns cargos, tal como Médico e Enfermeiro, dentre outros, a ﬁm de possibilitar a realização
de processo seletivo e posterior contratação.
Ademais, argumenta que não teria condições ﬁnanceiras, nem havia previsão orçamentária para promover a
contratação de uma empresa com ﬁnalidade de aplicar
prova de conhecimentos e prova de títulos nos processos seletivos.
Destaca que há de se considerar que a contratação de
servidores efetivos causaria impacto ﬁnanceiro futuro e
a longo prazo nas contas do poder executivo municipal,
que talvez não pudesse ser suportado.
Finaliza ressaltando sua boa-fé, comprovada pela realização dos processos seletivos simpliﬁcados de maneira
imparcial e observando os princípios da administração
pública.
Pois bem.
Primeiramente, há de se ressaltar que até o momento da publicação dos Processos Seletivos 001/2017 e
002/2017, o gestor Sr. Luiz Américo Borel não tinha ciência do teor do Acórdão TC 462/2017 - Primeira Câmara, o qual continha determinações ao município advindas de supostas irregularidades semelhantes praticadas
na gestão anterior.
É notório que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi ﬁrmada no sentido de que a contratação por
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público exige o preenwww.tce.es.gov.br

chimento dos seguintes requisitos: a) hipótese prevista
em lei ordinária; b) tempo determinado; c) necessidade
temporária de interesse público; e d) interesse público
excepcional.
Nesse sentido, são precedentes: ADI 3.210/PR, Rel. Min.
Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 3.12.2004; ADI 2.229/
ES, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 25.6.2004
e ADI 1.500/ES, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno,
DJ 16.8.2002.
Assim, as situações de “necessidade temporária de excepcional interesse público”, ensejadoras da contratação sem concurso público, devem demonstrar a emergencialidade e temporariedade, logo não podem se perder em ilimitadas prorrogações, o que fere a regra constitucional.
Em análise do caso concreto, deparo-me com a situação
de que o novo gestor do município se encontrava na necessidade imediata de prestar serviços, especialmente
na área de saúde.
Porém, entendo que, ao assumir a Prefeitura, não se poderia exigir do novo gestor, partindo-se do que se impõe
ao homem médio, que aguardasse o processamento de
um concurso público, que sequer estava em vias de ocorrer, para prestar serviços básicos de saúde à população.
Vale ressaltar que o responsável adotou medidas para
criação de cargos efetivos que deverão ser preenchidos
por meio de futuro concurso público e regras para a contratação temporária, sendo aprovadas as Leis Municipais
nº 877 e 878, de 06 de fevereiro de 2017; Lei Municipal
nº. 885, de 19 de maio de 2017.
Destaco que a partir das alterações introduzidas pela Lei
13.655, de 25 de abril de 2018, na Lei de Introdução às
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Normas de Direito Brasileiro (LINDB), os feitos submetidos a esta Corte devem ser instruídos com alguns requisitos exigidos para aplicação de sanção ao responsável,
qual seja, a veriﬁcação de culpa grave ou de erro grosseiro, todavia, no caso concreto, entendo que a baixa reprovabilidade e censurabilidade do ato praticado, aliada a
excludente da culpabilidade identiﬁcada, autoriza o afastamento de sanções na situação em tela.

1.1. Nos termos do artigo 95, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, julgar PROCEDENTE a presente denúncia, em razão da manutenção da seguinte
irregularidade Contratação irregular de servidores temporários em detrimento da realização de concurso público. (2.1 da ITI 1645/2017-1 e da ITC 2125/2018-1)

Inobstante a não imposição de multa, mantenho a irregularidade para reiterar e reencaminhar as determinações contidas no Acórdão TC 462/2017 - Primeira Câmara.

1.2.1. Se abstenha de contratar de forma diversa que
não seja a regra constitucional, ou seja, mediante prévia aprovação em concurso, ressalvados o provimento
de cargos em comissão e funções de conﬁança e a contratação temporária, nos casos de excepcional interesse público e necessidade temporária, mediante processo
seletivo, nos termos do art. 37, incisos II, V e IX da Constituição Federal;

Sendo assim, em vista dos fundamentos ora invocados,
divergindo da área técnica e do Ministério Público de
Contas, entendo procedente a denúncia, afastando, porém, a multa, e encaminhando determinações ao executivo municipal.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), divergindo do entendimento técnico e do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

1.2. DETERMINAR ao atual gestor do município de Rio
Novo do Sul, que:

1.2.1. Adote nas futuras contratações temporárias o processo simpliﬁcado de seleção pública, com a exigência:
(I) de prova objetiva de conhecimentos e, conforme a natureza do cargo, análise de títulos dos candidatos; e (II)
havendo previsão de análise dos títulos dos candidatos,
que constem critérios isonômicos e objetivos para valoração deste.

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias 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 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

ACÓRDÃO TC- 962/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07561/2017-4
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

1.3. Dar CIÊNCIA das determinações constantes do item
III.2 à chefe do Poder Executivo local;

Exercício: 2016

1.4. Dispensar a Secretaria Geral de Controle Externo do
monitoramento das determinações impostas; e

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA DE IBATIBA – NÃO ACOLHER AS RAZÕES DE DEFESA, MANTER A
IRREGULARIDADE E A MULTA IMPUTADA.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 01/08/2018 – 24ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
www.tce.es.gov.br

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibatiba
Interessado: JOSE ALCURE DE OLIVEIRA

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHASegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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MOUN:
I RELATÓRIO
Os presentes autos foram autuados para dar cumprimento à decisão da Primeira Câmara desta Corte de Contas (Acórdão TC - 493/2017), relativa à responsabilização
pessoal do ex-prefeito de Ibatiba, com base no artigo 5º,
inciso IV, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/00, pelo descumprimento ao art. 23, caput, da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do voto deste relator:
Formar autos apartados, nos termos do art. 134, inciso
III e § 2°, c/c o art. 281, ambos do Regimento Interno, encaminhando-se os autos à Secex/Contas para processo
de ﬁscalização, com a reprodução de cópias necessárias
ao prosseguimento da instrução naquele feito com a citação do Sr. José Alcure de Oliveira, na ﬁnalidade de responsabilizá-lo, pessoalmente, à frente da Prefeitura Municipal de Ibatiba, no 1º quadrimestre de 2016, pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso IV, §§ 1° e 2°,
da Lei n. 10.028/00, face à infração ao art. 23 da LRF
Considerando o princípio do contraditório e da ampla
defesa, foi efetuada a citação do Sr. José Alcure de Oliveira para apresentar suas alegações de defesa, nos termos
da Instrução Técnica Inicial – ITI 1148/2017, Decisão
Monocrática 1693/2017 e Termo de Citação 2217/2017.
Após a regular citação foi encartada a defesa, e na forma
regimental, os autos foram encaminhados para manifestação da área técnica, que através da Instrução Técnica–0074/2018, apresentou a seguinte proposta:
3. DO ENCAMINHAMENTO
Por todo o exposto, sugere-se que não sejam acolhidas
as justiﬁcativas apresentadas pelo gestor mantendo-se,
por consequência, a aplicação de multa nos termos do

artigo 5º, inciso IV, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.028/2000, em
face de infração ao art. 23 da LRF.
Posteriormente, o Órgão Ministerial anuiu a proposta
técnica, nos termos do Parecer 2690/2018, da lavra do
procurador Luis Henrique Anastácio da Silva.
II FUNDAMENTOS
O presente processo foi formado objetivando a responsabilização pessoal do ex-prefeito de Ibatiba, com base
no artigo 5º, inciso IV, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/00, pelo descumprimento do limite legal com despesa de pessoal – poder executivo, previsto no art. 23, caput, da Lei
de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista o percentual
atingido de 56,63%, conforme veriﬁcado no Relatório de
Gestão Fiscal – 1º quadrimestre de 2016 (TC 4531/2016),
nos termos do Acórdão TC 493/2017.
O responsável foi regularmente citado, conforme Decisão Plenária 1693/2017, tendo em vista a Instrução Técnica Inicial 1148/2017, tendo o mesmo protocolizado
justiﬁcativas da defesa (Protocolo 060082018-1), que foram enviadas para análise de nosso corpo técnico.
Da análise, constataram os técnicos que as alegações de
defesa fundamentalmente se basearam nos seguintes
pontos:
Do cômputo das despesas e receitas referentes aos programas Saúde da Família (PSF) e Agentes Comunitários
(PACS), valores que integraram a base de cálculo da Receita Corrente Líquida (RCL) e as despesas com pessoal
do Executivo Municipal;
O prazo para adequação do excedente ao limite legal estabelecido na Lei Complementar nº 101/2000, tendo em
vista a queda do PIB, se estenderia até o 2º quadrimestre/2016, tendo em vista o disposto no artigo 23 c/c artiwww.tce.es.gov.br

go 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Argumenta o responsável que alguns Tribunais de Contas Estaduais já se posicionaram no sentido de que os
gastos com pessoal dos programas PACS/PSF, por serem
custeados com recursos da União, deveriam ser expurgados do montante da Despesa com pessoal do município para efeito de cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 18 e 19 da LRF, bem como contabilizados
como Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
Sobre esta matéria, como bem reconheceu o gestor, este Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) já apresentou entendimento contrário ao da defesa,
nos autos do Processo TC 216/2014, em que foi formulada consulta a esta Corte de Contas, contendo os seguintes questionamentos:
1 – A despesa com pagamento da remuneração dos proﬁssionais que atuam no Programa de Saúde da Família –
PSF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS podem ser computadas e classiﬁcadas como “Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Física” e não como “Despesas com Pessoal”, na forma do entendimento exarado
pela Egrégia Corte de Contas do Estado de Minas Gerais
em resposta as Consultas nº 656.574, 700.774, 832.420
e 838.571?
2 – Ainda, é possível que as despesas advindas da remuneração dos servidores públicos que atuam em outros Programas dos Governos Federal e Estadual, especiﬁcamente na área da Assistência Social, possam ser computadas e classiﬁcadas como “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física” e não como “Despesas com Pessoal”, aplicando por analogia o entendimento exarado pela Egrégia Corte de Contas do Estado de Minas Gerais
em resposta as Consultas nº 656.574, 700.774, 832.420
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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e 838.571.”
Iniciada a tramitação daqueles autos (TC 216/2014), a
Unidade Técnica competente (8ª Secretaria de Controle Externo), por meio da Orientação Técnica de Consulta 5-2014-4 (trechos já reproduzidos na presente Instrução), opinou no sentido de que se respondesse negativamente aos questionamentos formulados pelo consulente, tendo em vista que os servidores dos programas em
questão (PACS/PSF) possuem vínculo com o Município,
devendo suas remunerações, portanto, serem devidamente computadas nos gastos com pessoal.
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público
de Contas, conforme Parecer PJC 02192/2015-8.
Submetida a matéria à apreciação do Pleno do TCEES
decidiram os Senhores Conselheiros, por unanimidade,
acolhendo o voto do Relator, nos termos da Orientação
Técnica nº 005/2014 - Processo TC 216/2014 - Consulta, conforme se veriﬁca no trecho reproduzido a seguir:
[...] as transferências relativas às ações de governo PACS (Programa Agente Comunitário de Saúde) e PSF (Programa Saúde da Família) são transferências correntes,
que, portanto, se incluem no cômputo da RCL. Do mesmo modo, as despesas com as remunerações dos proﬁssionais dos programas PACS e PSF são despesas correntes, ou seja, relativas aos gastos realizados na manutenção dos serviços públicos, como pagamento de salários, reforma de imóveis, manutenção de vias, pagamento de juros das dívidas assumidas pelo município e, ainda, as transferências concedidas e destinadas a atender
às despesas correntes de outras entidades de direito público ou privado às quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços.

Seguindo, a LRF determina, em seu art. 18, que serão
computadas no cálculo da despesa total com pessoal o
somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos
eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e
de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, ﬁxas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e
pensões, inclusive adicionais, gratiﬁcações, horas extras
e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como
encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às
entidades de previdência.
Bem se vê, portanto, que as despesas com remunerações dos servidores do PACS e do PSF se encaixam perfeitamente no conceito legal de despesa total com pessoal e que não se enquadram em nenhuma das exceções previstas na lei:
[...]
Por todo o exposto, opina-se [...] pela impossibilidade
de se considerar as despesas com remunerações dos
servidores atuantes no PACS e PSF como “Outros serviços de terceiros – pessoa física”, devendo, ao contrário,
ser computadas para os ﬁns dos arts. 18 a 23 da LC n.
101/2000, como despesas com pessoal. (g.n)
[...] conhecer a Consulta e, no mérito, respondê-la nos
termos de seu voto, que encampou a Orientação Técnica de Consulta OTC nº 05/2014, pela impossibilidade de
se considerar as despesas com remunerações dos servidores atuantes no Programa de Agentes Comunitários
de Saúde – PACS e Programa de Saúde da Família – PSF
como “outros serviços de terceiros – pessoa física”, devendo, ao contrário, ser computadas para os ﬁns dos
arts. 18 a 23 da Lei Complementar 101/2000 como deswww.tce.es.gov.br

pesas com pessoal. (g.n)
Outrossim, foi registrado pela área técnica entendimento sobre o assunto da Secretaria do Tesouro Nacional
(STN), vertido no Manual de Demonstrativos Fiscais Aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios – 6ª Edição (válido a partir do exercício ﬁnanceiro
de 2015):
O conceito de despesa com pessoal não depende da natureza do vínculo empregatício. Assim, as despesas com
servidores, independentemente do regime de trabalho a que estejam submetidos, integram a despesa total com pessoal e compõem o cálculo do limite de gasto com pessoal. Assim, consideram-se incluídos tanto servidores efetivos, como cargos em comissão, celetistas, empregados públicos e agentes políticos. Esse
também é o caso dos agentes comunitários de saúde e
dos agentes de combate às endemias, quer tenham sido contratados por meio de processo seletivo público ou
não. (g.n).
Resta claro, portanto, que o argumento do responsável
quanto a não inclusão das despesas de pessoal relativas
aos programas PACS/PSF no cômputo do total das despesas com pessoal não deve prosperar.
No que se refere ao prazo computado em dobro para recondução do limite legal (art. 66 da LRF), o município de
Ibatiba, que teve queda do PIB, teria que reduzir 1/3 das
despesas com pessoal até o 1º quadrimestre de 2016, e
o restante, para se adequar ao limite dos 54%, o prazo
máximo seria o 3º quadrimestre de 2016, considerando
que a violação ao limite de gasto com pessoal no Executivo de Ibatiba teve início no 2º quadrimestre de 2015,
ocasião que o município foi alertado porque teria alcançado o índice de 54,69% de despesas com pessoal em reSegunda-feira, 5 de novembro de 2018

212

ATOS DA 1a CÂMARA

lação à receita corrente líquida, conforme se depreende
do processo TC 1410/2016 – RGF.
Todavia, conforme histórico apresentado pela área técnica, o município não conseguiu reduzir 1/3 das despesas
com pessoal, que entenderam que deveria ter ocorrido
até o 2º quadrimestre/2016, nem mesmo até o 3º quadrimestre/2016, como de fato entendo que deveria ter
sido totalmente reconduzido o percentual, ao contrário,
houve um incremento crescente na despesa com pessoal, como segue demonstrado:
Figura
Fonte: Sistema LRFWeb e Processo TC 3746/2016
Acrescenta-se ao histórico acima apontado, o percentual
veriﬁcado de 58,46% no 2º quadrimestre/2016 (Sistema
LRFWeb – processo TC 10056/2016) e 59,27% no 3º quadrimestre/2016 (PCA de 2016 - processo TC 5136/2017).
Nestas condições, entendo que não deve subsistir a argumentação fático-jurídica apresentada pelo gestor sobre a dedução das despesas com os programas PACS e
PSF, fato que, aliado a uma crescente evolução das despesas com pessoal no executivo de Ibatiba tem, por resultado, a não recondução ao limite legal imposto de
54%, ainda que considerado o prazo em dobro previsto
no art. 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Nesse sentido, mantenho a irregularidade atinente ao
descumprimento ao art. 20, inciso III, alínea ‘b’, art. 19,
inciso III, e art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar
101/2000, com a consequente aplicação da multa prevista no art. 5º, IV, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/00 ao Sr. José Alcure de Oliveira, da forma constante do Acórdão TC
493/2017.
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), em consonância ao
entendimento vertido na peça conclusiva e parecer ministerial, VOTO, no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à sua
consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
1. ACORDÃO
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. NÃO ACOLHER as razões de defesa, mantendo a irregularidade atinente ao descumprimento ao limite de
despesa com pessoal – poder executivo e a multa aplicada, nos termos do art. 5º, IV, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/00,
na forma da fundamentação constante do item II;
1.2. Dar CIÊNCIA aos interessados e ARQUIVAR, após as
formalidades legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 01/08/2018 – 24ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Macedo (relator).

da, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 963/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 00999/2018-8
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização – Representação
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Sooretama
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).

Representante: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONVENIOSCARD ADMINISTRADORA E
EDITORA LTDA

5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplica-

Responsável: JOAO PAULO DA SILVA, ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI, DAYVIDCUZZUOL PEREIRA
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Procuradores: ANSELMO DA SILVA RIBAS (OAB:
193321-SP), CARLOS EDUARDOMACHADO DE OLIVEIRA (OAB: 268879-SP), ELIZANDRO DE CARVALHO (OAB:
194835-SP),PRISCILA MACHADO PORTO PINTO (OAB:
348661-SP), RONALDO CARLOS PAVAO (OAB:213986-SP)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA –
2018 – PREGÃO PRESENCIAL 10/2018 – CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS DIVERSOS COM AUXÍLIO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS COM CARTÃO
MAGNÉTICO PARA ATENDER MÁQUINAS E VEÍCULOS
DA FROTA MUNICIPAL – CLÁUSULA RESTRITIVA E DISCRIMINATÓRIA NO EDITAL DO CERTAME – AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA IRREGULARIDADE E DA RESPONSABILIDADE DOS AGENTES CITADOS
– ACOLHER JUSTIFICATIVAS - ARQUIVAR
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada pelas pessoas jurídicas Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. e Convênios Card Administradora e Editora Ltda. em
que narram indícios de restrição ao caráter competitivo
no pregão presencial 10/2018, por meio do qual o Município de Sooretama pretendeu contratar empresa especializada em fornecimento de combustíveis com auxílio de software de controle de abastecimentos com cartão magnético para atender máquinas e veículos da frota
municipal, no valor global estimado de aproximadamente R$ 780 mil (setecentos e oitenta mil reais).
Segundo se aduz da peça inicial, uma das irregularida-

des seria referente à exigência de que a contratada arcasse gratuitamente com o custo do combustível necessário para abastecer o veículo, caso o trajeto entre a prefeitura e o posto contratado fosse superior a 5 (cinco)
quilômetros, abrangendo o valor da ida e da volta e considerando-se o consumo veicular de 6 (seis) quilômetros
por litro (item 1.4.1 do Termo de Referência – Anexo I
do edital).
Além disso, impôs-se a condição de que a empresa contratada, se fosse administradora de cartões, mantivesse
ao menos 3 (três) postos de combustíveis credenciados
localizados a, no máximo, 10 (dez) km de distância da sede de prefeitura e, no mínimo, 4 postos posicionados a
30 (trinta) km da sede (item 1.7.1 do Termo de Referência – Anexo I do edital).
Considerando haver pedido de concessão de medida
cautelar, determinei a notiﬁcação do pregoeiro, senhor
João Paulo da Silva, e o prefeito municipal, senhor Alessandro Broedel Torezani, para ciência e manifestação,
conforme consta da Decisão Monocrática 248/2018-1
(peça 08).
Devidamente notiﬁcados e apresentados os esclarecimentos, os autos foram encaminhados à Secretária
de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas (SecexMeios) que elaborou a Manifestação Técnica
117/2018-2 (peça 36), pugnando pelo indeferimento da
medida cautelar, pela conversão do rito processual para o ordinário e pela emissão de instrução técnica inicial.
Ato contínuo, a área técnica confeccionou a Instrução
Técnica Inicial 85/2018-6 na qual apontou o indício de
irregularidade consubstanciado na presença de cláusula restritiva/discriminatória, imputando a respectiva responsabilidade ao prefeito, ao pregoeiro e ao procurador
www.tce.es.gov.br

geral do Município de Sooretama (peça 37).
Estando assim instruído o feito, prolatei voto encampando o entendimento técnico (peça 40) e, nos mesmos termos, a Primeira Câmara proferiu a Decisão 684/2018-8
(peça 41), ﬁxando o prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias para apresentação de justiﬁcativa pelos responsáveis.
Em resposta ao termo de citação, os agentes citados
apresentaram justiﬁcativas conjuntas (peça 52) que,
em seguida, foram apreciadas pela SecexMeios, conforme restou consignado na Instrução Técnica Conclusiva
2487/2018-1 (peça 56), em que se concluiu pela existência da irregularidade e, por conseguinte, pela procedência da representação, sugerindo a aplicação de multa ao
pregoeiro e ao procurador municipal e o afastamento da
responsabilidade do prefeito:
[...]
3 – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo 95, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA PARCIAL
da presente Denúncia, tendo em vista o reconhecimento
das seguintes irregularidades:
2.1 Presença de cláusula restritiva/discriminatória no
edital do Pregão Presencial 10/2018.
Critérios: Lei 8.666/93, art. 3º, § 1º, inc. I, c/c art. 14.
Responsáveis:
a) João Paulo da Silva (Pregoeiro Oﬁcial do Município)
Conduta: elaborar Edital de Licitação/Termo de Referência contendo cláusula restritiva/discriminatória.
b) Dayvid Cuzzuol Pereira (Procurador Geral Municipal)
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Conduta: Emitir parecer favorável ao prosseguimento do
certame contendo cláusula restritiva/discriminatória.
3.2 Por todo o exposto, e diante do preceituado no art.
319, parágrafo único, IV da Res. TC 261/13, conclui-se
opinando por:
3.2.1. Rejeitar as alegações de defesa do Sr. João Paulo da Silva (Pregoeiro Municipal), em razão da irregularidade consignada no item 2.1desta ITC e aplicar multa
ao responsável com amparo nos arts. 95, II c/c 135, II da
LC n. 621/2012.
3.2.2. Rejeitar as alegações de defesa do Sr. Dayvid
Cuzzuol Pereira (Procurador Geral Municipal), em razão da irregularidade consignada no item 2.1 desta ITC e
aplicar multa ao responsável com amparo nos arts. 95, II
c/c 135, II da LC n. 621/2012.
3.2.4. Acolher as alegações de defesa do Sr. Alessandro
Broedel Torezani (Prefeito Municipal) e afastar sua responsabilidade pela irregularidade tratada no item 2.1
desta ITC.
[...]
Por ﬁm, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
encampou o entendimento técnico e prolatou o Parecer
2892/2018-1 (peça 60).
II FUNDAMENTOS
II.1 Presença de cláusula restritiva/discriminatória no
edital do Pregão Presencial 10/2018 (item 2.1 da ITI
85/2018-6 e da ITC 2487/2018-1).
Base legal: artigo 3º, § 1º, I c/c art. 14, da Lei 8.666, de
21 de junho de 1993.
Responsáveis: Alessandro Broedel Torezani (prefeito)
João Paulo da Silva (pregoeiro)

Dayvid Cuzzuol Pereira (procurador geral)
Conforme aduzido pelas empresas representantes e reproduzido na Instrução Técnica Inicial 85/2018-6, o termo de referência do pregão presencial 10/2018 (Anexo
I), trouxe em seu item 1.4.1 a exigência de que o fornecedor de combustíveis estivesse localizado em um raio
de 5 km da sede da prefeitura ou de que arcasse com os
custos do combustível despendido no deslocamento do
veículo até o posto, se situado acima do raio de 5 km da
sede da Prefeitura Municipal, tendo se ﬁxado como parâmetro, neste caso, o consumo veicular de 6 (seis) quilômetros por litro de combustível.
Além disso, impôs-se no item 1.7.1 do termo de referência a exigência de credenciamento de rede composta de
no mínimo 3 (três) postos de combustíveis localizados
dentro de um raio de 10 (dez) km de distância e de, no
mínimo, 4 (quatro) postos dentro de um raio de 30 (trinta) km da sede da Prefeitura, caso a contratada fosse empresa administradora de cartões.
Primeiramente, a área técnica registrou que o limite de
5 (cinco) km estabelecido pela Administração no item
1.4.1 já foi abordado por esta Corte que considerou regular a ﬁxação de tal limitação quando devidamente justiﬁcada, não sendo suﬁciente a mera alegação de restrição para caracterizá-la, nos termos do Acórdão TC
947/2016 – Plenário.

ção mais gravosa para as empresas administradoras de
cartões participarem do certame, por dois motivos principais (ITI 85/2018-6):
1º) Enquanto que para proprietários de postos de combustíveis bastaria possuir um empreendimento situado
dentro do limite indicado no item 1.4.1 do Termo de Referência, para uma empresa administradora de cartões
foi imposta a necessidade de credenciar uma rede composta de, no mínimo, 3 postos combustíveis localizados
dentro de um raio de 10 km de distância e de, no mínimo, de 4 postos dentro de um raio de 30 km da sede da
Prefeitura; e
2º) Sendo obrigatório o credenciamento de tal rede por
parte da administradora de cartões (caso essa viesse a
se sagrar vencedora do certame), sempre que um veículo da Prefeitura fosse abastecido em um dos 3 postos
situados no raio de 10 km ou em um dos 4 localizados
no raio de 30 km, a contratada deveria obrigatoriamente arcar com o custo do deslocamento desse automóvel,
tornando assim, mais desvantajosa a execução do objeto do contrato.
Além disso, em resposta à oitiva inicial, os agentes alegaram que o controle de abastecimento por meio da utilização de cartão magnético com auxílio de software seria
apenas uma obrigação acessória a ser atendida pelo pretenso contratado.

A esse respeito, a SecexMeios destacou que consta dos
autos a informação de que 6 (seis) postos de combustíveis estavam localizados no raio de 5 (cinco) km da sede
da Prefeitura.

No entanto, a área técnica compreendeu que tal obrigação compõe o objeto da licitação, isto é, o fornecimento de combustíveis com a exigência da utilização de cartão magnético.

Nesse cenário, a instrução técnica inicial apontou como
indício de irregularidade apenas a imposição de condi-

Ressaltou, ainda, a SecexMeios que apenas uma empresa administradora de cartões participou do certame (ﬂs.
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163/164, da peça 29), coincidentemente, a mesma que
já vinha executando o objeto em tela para a Prefeitura
Municipal de Sooretama (ﬂs. 77/78, da peça 29).
Sendo assim, imputou-se ao prefeito, ao pregoeiro e ao
procurador geral do Município a responsabilidade pelo
tratamento discriminatório advindo da inserção de cláusula restritiva que efetivamente teve o condão de restringir a participação de empresas administradoras de
cartão, violando-se o art. 37, XXI, da Constituição Federal e o art. 3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993:
Constituição Federal
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eﬁciência e, também, ao seguinte:
[...]
XXI - ressalvados os casos especiﬁcados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualiﬁcação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
Lei 8.666/1993
Art. 3º 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 prin-

cípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Assim, reforçou-se que o apontamento em questão só é
irregular devido à conjugação das cláusulas 1.4.1 e 1.7.1,
que restringiram a participação de empresas administradoras de cartão.

§ 1º É vedado aos agentes públicos:

Especiﬁcamente quanto à cláusula 1.7.1, os defendentes
aﬁrmaram que sua intenção foi a de ampliar o universo
de participantes, podendo a administradora de cartões
inclusive se valer de postos de abastecimento localizados em cidades vizinhas e, ao mesmo tempo, assegurando gestão e ﬁscalização mais ágeis e eﬁcazes.

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, 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, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12
deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; [g. n.]
Em resposta à citação, os agentes apresentaram justiﬁcativas conjuntas em que inicialmente invocaram um precedente favorável deste Tribunal, exarado no processo
TC 5992/2017-7, em que se reconheceu a regularidade
de cláusula que impunha à contratada o ônus de arcar
com o combustível necessário para o veículo realizar o
trajeto até o ponto de abastecimento, quando superior
a 5 (cinco) km.
Ainda sobre a ﬁxação da distância para abastecimento,
a defesa mencionou licitação promovida por este Tribunal em que se ﬁxou o mesmo parâmetro de 5 (cinco) km.
Sobre esse aspecto, a SecexMeios advertiu que o processo paradigma apenas abordou o objeto contido na cláusula 1.4.1 do edital em exame, não guardando semelhança quanto à questão trazida por sua cláusula 1.7.1,
razão pela qual rejeitou a aplicação do precedente a este caso..
www.tce.es.gov.br

Prosseguiu a defesa aduzindo que as restrições vedadas
são as irrelevantes ou impertinentes, o que não seria o
caso, já que o Município de Sooretama seguira os parâmetros deﬁnidos pelo próprio TCEES.
Acrescentou-se, ainda, que a proposta deve ser a mais
vantajosa para a Administração, o que também justiﬁcaria a limitação da distância para abastecimento.
Mais uma vez, a SecexMeios concluiu que a questão não
se atinha isoladamente à ﬁxação da distância máxima,
mas sim à combinação das cláusulas, o que restringiu a
participação de empresas administradoras de cartão e,
por isso, rejeitou as alegações dos citados.
No que tange à responsabilização do parecerista e do
pregoeiro, funções ocupadas respectivamente pelos senhores Dayvid Cuzzuol Pereira e João Paulo da Silva, a
peça de defesa trouxe a jurisprudência deste Tribunal e
do Tribunal de Contas da União, além de doutrina especializada a ﬁm de eximir a responsabilidade de ambos.
Suscitaram que o termo de referência foi elaborado pelas unidades requisitantes que possuem conhecimento
técnico sobre as peculiaridades do objeto da licitação e
que coube ao pregoeiro tão somente conduzir o certaSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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me, cumprindo as orientações que lhe foram passadas
(Defesa/Justiﬁcativa 521/2018-1 – peça 52).
Além das justiﬁcativas tecidas, os agentes apresentaram os documentos que constam da Peça Complementar 6936/2018-8 (peça 53), na qual se vê que o termo de
referência fora encaminhado pela Secretaria Municipal
de Educação (ﬂs. 1/5).
Há, ainda, documentos encaminhados pelas Secretarias
Municipais de Administração, de Saúde, de Trabalho, Assistência Social e Cidadania, de Meio Ambiente e de Agricultura em que demonstram a intenção de aderir ao procedimento em questão.
Vê-se também, a partir da ﬂ. 62 da Peça Complementar
2187/2018-1 (peça 29), o parecer jurídico exarado pelo procurador municipal no qual registra que o procedimento envolveu diversas secretarias do Município, havendo menção ainda ao termo de referência – cujas clausulas são objeto de questionamento nestes autos – antes de o procedimento administrativo tramitar sob a responsabilidade do pregoeiro.
Em sua fundamentação, o parecerista ressalta o prisma estritamente jurídico de sua manifestação, excepcionando de sua análise questões de ordem eminentemente técnico-administrativa e aspectos de conveniência e
oportunidade da Administração.
Há, também, a justiﬁcativa aposta no termo de referência pela Secretaria Municipal de Educação no seguinte
sentido:
Esta ação é feita com o auxílio da frota de veículos utilizados pela Secretaria de Educação, a qual, por sua vez,
deve adquirir junto às empresas prestadoras de serviços
abastecimento e de fornecimento de óleo, os combustí-

veis e outros para a realização dos trabalhos. Em complemento, para um maior controle e transparência perante
a municipalidade e junto aos órgãos ﬁscalizadores, estamos contratando empresas para o fornecimento de materiais de consumo (combustíveis e outros) com o auxílio
de um software de controle de abastecimento e gerenciamento das informações que será utilizado com o uso
de Cartão Magnético.
A despeito desse cenário, a SecexMeios entendeu estar
clara a responsabilização tanto do pregoeiro, por ter sido ele o responsável pela elaboração do edital, como do
procurador, por ter aprovado o edital de licitação (ﬂ. 22
da ITC 2487/2018-1 – peça 56) e acrescentou:
Justiﬁca-se a responsabilização de ambos por incidirem
em erro inescusável, haja vista que levaram a efeito uma
licitação com dois objetos distintos, ao passo que dessa
forma, acabou por prejudicar a competitividade do certame ao se fazer exigências mais gravosas as empresas
de administração de cartões.
No mais, a responsabilização do pareceristas em casos
como esse é perfeitamente viável, tendo em vista o erro grosseiro vislumbrado na licitação e não corrigido pelo Sr. Dayvid Cuzzuol Pereira (Procurador Geral Municipal), [...]
Se depreende da análise conclusiva que o erro grosseiro a que se refere a área técnica refere-se à realização
de procedimento licitatório com dois objetos distintos,
o que, com a devida licença, não foi o cerne do apontamento inicial dirigido aos defendentes.
Outrossim, ﬁcou claramente demonstrado nos autos que
não coube ao pregoeiro, ao contrário do que concluiu o
corpo técnico, a elaboração do edital ou de seu termo de
www.tce.es.gov.br

referência, onde estavam as cláusulas guerreadas.
Ademais, a alegação do pregoeiro de que não era o
agente responsável por elaborar o termo de referência
não foi minimamente enfrentado pela área técnica.
A meu ver, a própria irregularidade não está cabalmente
demonstrada já que houve a superposição de argumentos entre a fase inicial e conclusiva da instrução, de modo que, em meu juízo de convicção, ainda remanescem
dúvidas quanto à existência da restrição em si.
Além disso, os autos estão instruídos de maneira a afastar qualquer indício de responsabilidade dos agentes arrolados.
Avaliando os elementos de responsabilidade de cada um
dos citados, concluo:
Em relação ao prefeito, que embora tenha homologado
certame, agiu amparado por fato de terceiro, o que entendo ser uma circunstância excludente de eventual ilicitude, sequer conﬁrmada pelo contexto fático-probatório dos autos;
Quanto ao pregoeiro, que não praticou qualquer conduta, muito menos foi responsável pela aposição das cláusulas combatidas, ao contrário do que se alega, já que o
termo de referência do qual constam as supostas restrições já havia sido produzido em outra esfera administrativa; e
Finalmente, entendo que o procurador geral, embora
pudesse ter identiﬁcado alguma incongruência nas cláusulas inseridas no certame, não deu causa à irregularidade, tendo prolatado parecer jurídico sólido e desprovido
de erro grosseiro, razão pela qual, nos termos da nova
redação dada à Lei de Introdução às Normas de Direito
Brasileiro, não pode ser responsabilizado, já que sua atuSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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ação não está eivada de erro grosseiro ou dolo:
Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942
[...]
Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por
suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou
erro grosseiro. (incluído pela Lei 13.655, de 25 de abril
de 2018)
Por todo o exposto, divirjo do entendimento técnico e
ministerial por entender que não há elementos suﬁcientes nos autos que me façam concluir inequivocamente
pela ocorrência da irregularidade apontada, bem como
para afastar a responsabilidade dos agentes citados em
relação à alegada restrição.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), divirjo do entendimento
técnico e ministerial e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Extinguir o processo com resolução de mérito, julgando IMPROCEDENTE a representação, em atendimento ao art. 178, I combinado com o art. 182, parágrafo
único, da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2018 (Regimento Interno do TCEES);

1.2. ACOLHER as razões de justiﬁcativas prestadas pelos senhores Alessandro Broedel Torezani, João Paulo
da Silva e Dayvid Cuzzuol Pereira, na forma do art. 207,
§3º, do Regimento Interno do TCEES;

ACÓRDÃO TC- 964/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03803/2018-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Mensal

1.3. Dar CIÊNCIA às partes mediante a publicação no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, na forma regimental; e

Exercício: 2017

1.4. ARQUIVAR o feito, nos termos do art. 207, III, do Regimento Interno do TCEES;

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ – MESES 12, 13 E 14 (EXERCÍCIO DE
2017) – ARQUIVAMENTO.

3. Data da Sessão: 01/08/2018 – 24ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias 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 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

www.tce.es.gov.br

UG: PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz
Responsável: JONES CAVAGLIERI

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Mensal referente aos meses 12, 13 e 14 (exercício de
2017) da Prefeitura Municipal de Aracruz.
Na Instrução Técnica 00106/2018-4 (evento 16), o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia –
NCE veriﬁcou que a Prefeitura de Aracruz apresentou a
Prestação de Conta Mensal referente aos meses 12, 13 e
14 (exercício de 2017), dada a perda do objeto, sugeriu o
arquivamento dos autos, sendo acompanhado pelo Ministério Público Especial de Contas através do em. procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira que pugnou pelo
ARQUIVAMENTO dos autos, conforme parecer ministerial 03150/2018-1 (evento 20).
II FUNDAMENTOS
Ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores consiSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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derações.
Diante do exposto, entendo que os presentes autos devem ser arquivados por exaurimento do objeto, nos termos do art. 330, IV, da Resolução TC 261, de 4 de junho
de 2013:
Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
[..]
IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o
qual foi constituído;
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
Conselheiro relator

(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 965/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

1. ACÓRDÃO

Processo: 04469/2015-6

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:

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

1.1. ARQUIVAR os autos após os trâmites legais, com
fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº 261/13.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 01/08/2018 – 24ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Macedo (relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas

Exercício: 2014
UG: FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré
Responsável: EVALDO ROCHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2014 – REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAR – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARÉ, referente
ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do senhor
www.tce.es.gov.br

EVALDO ROCHA, na qualidade de Secretário Municipal
de Assistência Social.
Nos termos do Relatório Técnico n. 138/2016 (f. 50/60)
e da Instrução Técnica Inicial n. 415/2016 (f. 61/62), o
setor competente apurou os seguintes indícios de irregularidade:
3.1.1.1 – Incompatibilidade na contribuição previdenciária patronal indica distorção nos resultados orçamentário e ﬁnanceiro;
3.3.1.1 – Não conformidade, quanto aos Bens Móveis,
entre saldo de inventário e saldo contábil;
3.3.1.2 – Não conformidade, quanto aos Bens Imóveis,
entre saldo de inventário e saldo contábil.
As justiﬁcativas apresentadas pelo responsável (f. 69/79)
foram analisadas no corpo da Instrução Técnica Conclusiva n. 2687/2016 (f. 84/93).
A área técnica rejeitou a defesa encaminhada, mantendo todas as irregularidades, descritas nos itens 3.1.1.1,
3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Relatório Técnico, renumerados como tópicos 2.1, 2.2 e 2.3 da Conclusiva.
Propôs que as Contas sejam julgadas IRREGULARES, com
fundamento no art. 84, inciso III, letra “d” da Lei Complementar n. 621/2012, DETERMINANDO-SE, ao atual gestor, que saneie as divergências nos saldos do Inventário
e do Balanço Patrimonial, relativas a bens móveis e imóveis, e que apure os encargos ﬁnanceiros decorrentes do
atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias patronais, identiﬁcando as responsabilidades e buscando o ressarcimento.
Segue a transcrição (f. 92/93):
“3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARÉ, exercício de 2014, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade do Sr. EVALDO ROCHA.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue IREGULARES as contas do
Sr. EVALDO ROCHA, Secretário Municipal, no exercício
de funções de ordenador de despesas do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARÉ, no exercício de 2014, na forma do artigo 84, III, d da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Considerando a manutenção do indicativo de irregularidade dos itens 3.1.1.1, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do RTC
130/2016-1, sugere-se DETERMINAR ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARÉ:
a. na pessoa de seu gestor atual ou quem venha a sucedê-lo na gestão, que sejam tomadas as providências,
com a ﬁnalidade de realizar os ajustes contábeis necessários quanto às divergências encontradas nos saldos
dos bens móveis e imóveis em 2014 e encaminhe, em
futuras prestações de contas, inventários de bens móveis e imóveis compatíveis com as demonstrações ﬁnanceiras, conforme disciplina o artigo 96 da Lei Federal 4.320/1964.
b. na pessoa de seu gestor atual ou quem venha a sucedêlo na gestão, para que, tomem 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.”
Na sequência, o Ministério Público de Contas emitiu o
Parecer de f. 101/106, da lavra do Procurador Luciano
Vieira, acompanhando integralmente a manifestação
técnica.
Segue a transcrição da parte ﬁnal (f. 105/106):
“Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja a presente prestação de contas julgada IRREGULAR, com fulcro no art. 84, inciso III, “d”, da LC n. 621/12,
aplicando-se ao responsável, multa pecuniária, na forma
dos arts. 87, inciso IV, e 135, I e II, do indigitado estatuto legal;
2 – com fulcro no art. 87, incisos VI e VII, da LC n. 621/12,
sejam expedidas DETERMINAÇÕES ao atual gestor,
conforme sugerido pela SecexContas no item 3, da ITC
02687/2016-9, ﬂs. 92/93.
Por ﬁm, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei
Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão
de julgamento.”
É o Relatório. Passo a fundamentar.
I – Incompatibilidade na contribuição previdenciária
patronal indica distorção nos resultados orçamentário
e ﬁnanceiro (item 3.1.1.1 do Relatório Técnico e 2.1 da
Instrução Conclusiva)
Quanto à contribuição previdenciária patronal ao INSS,
o Relatório Técnico n. 138/2016 apontou uma divergência entre o montante pago, registrado no Balancete de
www.tce.es.gov.br

Execução Orçamentária (arquivo digital BALEXO), equivalente a R$ 379.524,58, e o valor devido, demonstrado
no Resumo Anual da Folha de Pagamento (arquivo digital
FOLRGP), correspondente a R$ 569.203,47.
Segue a tabela explicativa (f. 55):
Tabela 03: Contribuições previdenciárias – unidade
gestora Em R$ 1,00
Regime Geral de Previdência
Social
(A) Contribuições devidas –
Resumo Anual da Folha de Pagamento*
(B) Contribuições liquidadas –
Balancete de Execução Orçamentária
(C) Contribuições pagas – Balancete de Execução Orçamentária
(D) Diferença (A – C) – Valor
(E) Diferença (D / A) – Percentual

Valores
569.203,47
415.939,70
379.524,58
189.678,89
33,32%

*Arquivo FOLRGP: Total de Vencimentos (2.865.913,46)
– Férias Rescisão (724,00 + 14.283,66 + 4.888,45) = Base
Cálculo Patronal (2.846.017,35) * Alíquota Estimada
(20%)
Fonte: Processo TC 4469/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014.
Segue a transcrição de parte do Relatório Técnico:
“3.1.1.1. Incompatibilidade na contribuição previdenciária patronal indica distorção nos resultados orçamentário e ﬁnanceiro.
Base Legal: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal
4.320/64.
Da análise dos documentos encaminhados pelo jurisdiSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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cionado observa-se que o valor referente à contribuição
patronal, informada no resumo anual da folha de pagamento dos servidores vinculados ao regime geral de previdência (arquivo 03-34-FOLRGP), diverge dos valores registrados no balancete da execução orçamentária (arquivo 03-15-BALEXO-02).

ra que apresentem alegações de defesa frente à inconsistência apontada.”

A liquidação de uma contribuição previdenciária baseia-se nos valores apurados em folha de pagamento. Dito
isto, observa-se, quanto à contribuição patronal, que o
balancete da execução orçamentária registra uma liquidação em valor inferior ao demonstrado no resumo da
folha de pagamento, o que indica uma possível distorção
no Balanço Orçamentário.

A resposta foi instruída com o Resumo Anual das Verbas
da Secretaria de Assistência Social, referente ao exercício
de 2014 (f. 77/79).

Destaca-se que o saldo de obrigações junto ao INSS, inscrito em Restos a Pagar Processados (R$36.129,07), no
exercício de 2014, não é suﬁciente para justiﬁcar a diferença apontada na Tabela 03 (arquivo 03-30-DEMRAP01).
A divergência indica uma possível distorção na contabilidade com reﬂexos em seus demonstrativos contábeis,
consequentemente nos resultados orçamentário e ﬁnanceiro apurados.
De acordo com a Tabela 03, enquanto o resumo da folha
de pagamento aponta para o montante de R$569.203,47
(quinhentos e sessenta e nove mil, duzentos e três reais e quarenta e sete centavos) de obrigações devidas, a
contabilidade do fundo aponta para pagamentos no total de R$379.524,58 (trezentos e setenta e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos), indicando pagamentos a menor em R$189.678,89
(cento e oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e oito
reais e oitenta e nove centavos).
Dessa forma sugere-se citar os gestores responsáveis pa-

Após a citação, o responsável argumentou que o parâmetro para a comparação deveria ser a despesa empenhada e que a base de cálculo utilizada pela área técnica
não considerou as deduções legais.

Segundo a defesa, a base de cálculo equivaleria a R$
2.492.990,09, sobre a qual incidiria a contribuição patronal de 20%, resultando na quantia devida de R$
449.496,33, já excluídos o salário-maternidade e o salário-família. A diferença entre o novo montante devido e
o valor liquidado (R$ 415.939,70) corresponderia a R$
33.556,63 ou 6,73%, atingindo um percentual tolerável.
Na Conclusiva, o setor competente acatou os cálculos
apresentados pela defesa, mas considerou a justiﬁcativa insuﬁciente, pois não restou demonstrada a similaridade entre o valor devido da contribuição patronal (R$
449.496,33) e o montante pago (R$ 379.524,58), permanecendo uma divergência de 15,56%, percentual superior ao tolerado pelo Tribunal. Por esse motivo, a irregularidade foi mantida.
Segue a transcrição:
“2.1 Incompatibilidade na contribuição previdenciária
patronal indica distorção nos resultados orçamentário
e ﬁnanceiro (Item 3.1.1.1 do RTC 138/2016-8).
Base legal: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal 4.320/64.
(...)

O gestor relata que a interpretação da área técnica foi
equivocada, pois ao mencionar que há uma possível distorção ﬁcou evidente o erro de interpretação.
O gestor elabora uma tabela, ﬂs.70, na qual consta o valor de R$ 449.496,33 de contribuições patronais devidas, assim como encaminha o Resumo Anual, ﬂs. 77/79,
o qual apresenta a Base de Cálculo após as deduções legais no valor de R$ 2.492.990,09.
Após análise das justiﬁcativas e da documentação encaminhada, veriﬁca-se que os valores demonstrados pelo
gestor através da tabela 01, ﬂs. 70, e do Resumo Anual de Folha de Pagamentos, ﬂs. 77/79, ainda estão divergentes do apresentado no Balancete da Execução Orçamentária, senão vejamos:
Contribuições previdenciárias – unidade gestora Em R$
1,00
Regime Geral de Previdência
Social
(A) Contribuições devidas –
Resumo Anual da Folha de Pagamento*
(B) Contribuições liquidadas –
Balancete de Execução Orçamentária
(C) Contribuições pagas – Balancete de Execução Orçamentária
(D) Diferença (A – C) – Valor
(E) Diferença (D / A) – Percentual

Valores
449.496,33
415.939,70
379.524,58
69.971,75
15,56%

Fonte: Processo TC 4469/2015 - Prestação de Contas Anual/2014 e documentação apresentada pelo gestor (ﬂs.
69/79).
Com isso, constata-se que a diferença entre o valor demonstrado no Resumo Anual de Folha de Pagamento e

ANÁLISE:
www.tce.es.gov.br
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as contribuições pagas no Balancete da Execução Orçamentária foi de 15,56%.
Vale destacar, que a tabela apresentada pelo gestor confrontou o valor demonstrado no Resumo Anual de Folha
de Pagamento com as contribuições liquidadas no Balancete da Execução Orçamentária.
Assim, considera-se que as justiﬁcativas não são suﬁcientes para afastar esta irregularidade.”
Observo que a defesa buscou comprovar a compatibilidade entre a contribuição patronal devida (R$ 449.496,33)
e a despesa liquidada (R$ 415.939,70). No entanto, esse não é o único parâmetro admitido para ﬁns de apuração do recolhimento das contribuições previdenciárias.
O responsável deveria ter demonstrado, também, a similaridade entre a contribuição previdenciária devida (R$
449.496,33) e a paga (R$ 379.524,58).
Constato que, mesmo considerando os valores apresentados pela defesa, quanto à base de cálculo e à contribuição patronal, persistiu uma divergência entre os
montantes devido e pago, no total de R$ 69.971,75 ou
15,56%, conforme demonstrado pela área técnica, na tabela de f. 86:
Contribuições previdenciárias – unidade gestora Em R$
1,00
Regime Geral de Previdência Valores
Social
(A) Contribuições devidas – 449.496,33
Resumo Anual da Folha de Pagamento*
(B) Contribuições liquidadas – 415.939,70
Balancete de Execução Orçamentária

(C) Contribuições pagas – Ba- 379.524,58
lancete de Execução Orçamentária
(D) Diferença (A – C) – Valor 69.971,75
(E) Diferença (D / A) – Percen- 15,56%
tual

Fonte: Processo TC 4469/2015 - Prestação de Contas Anual/2014 e documentação apresentada pelo gestor (ﬂs.
69/79).
A diferença entre o valor demonstrado na folha de pagamento e o valor efetivamente pago, além de apontar
uma divergência entre os controles contábeis, indica,
também, que o pagamento foi menor que a contribuição
previdenciária devida.
Na verdade, parece que o responsável justiﬁcou-se apenas da divergência contábil, sem atentar para o fato de
que a área técnica, embora de modo indireto, também
questionou o pagamento a menor do INSS.
Nesse aspecto, o título e a descrição da irregularidade
não impugnaram, diretamente, o pagamento da contribuição previdenciária, o que parece ter comprometido
a defesa.
Por esse motivo, entendo que a análise dos fatos deve
ﬁcar limitada à questão diretamente relatada na citação, qual seja, a distorção nos resultados orçamentário
e ﬁnanceiro, tal como decidido pelo Plenário no processo TC n. 1191/2018, com base na Instrução Técnica de
Recurso n. 160/2018, que diz:
“III. DO MÉRITO
Incompatibilidade no registro das contribuições previdenciárias patronais do RPPS indica distorção nos resultados orçamentário e ﬁnanceiro (Item 4.1.2.1 do RTC
172/2016-5)
www.tce.es.gov.br

Base Normativa: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64.
Conforme mencionado, o Ministério Público de Contas
interpôs o presente Recurso de Reconsideração em face
do Acórdão TC 1179/2017 da Primeira Câmara deste Tribunal de Contas, que julgou regular com ressalva a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de
Jerônimo Monteiro (TC 5469/2015 – apenso), sob a responsabilidade do Sr. Oswaldo Lanes, in verbis:
(...)
III.2 Análise técnica
(...)
Entendemos que não é cabível falar de baixa materialidade apontada na inicial quando se trata de possíveis
valores devidos e não recolhidos a previdência social
(RPPS). Quanto a segunda assertiva da transcrição acima, ou seja, “ demonstra a ausência de conciliação das
contas e não efetivamente ausência de recolhimento”,
acompanhamos na presente instrução o entendimento
do voto vista do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Chamoun, na fundamentação do Acórdão recorrido.
No que pese o relatório técnico ter mencionado a diferença entre o valor empenhado (R$ 271.640,56) e o valor pago (R$ 190.785,46) foi de R$ 80.855,10, correspondente a variação de 29,76%, observou-se que o gestor
não foi citado propriamente por ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias devidas ao RPPS, ou
por juros e multos devidos ao regime previdenciário em
decorrência de recolhimentos intempestivos, e sim, para apresentar justiﬁcativas quanto as distorções nos resultados orçamentários e ﬁnanceiros do fundo municipal de saúde.
(...)
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Devidamente citado (Decisão Monocrática 1001/2016) o
gestor apresentou, às ﬂs. 62/64 do TC 5469/2015, justiﬁcativas quanto as inconsistências contábeis apontadas
no relatório técnico. Após analisadas, a irregularidade
apontada no relatório técnico 172/2016 foi mantida na
Instrução Técnica Conclusiva 03437/2016 -7, tendo sido
apurada uma diferença de 17,04%, a qual foi considerada superior ao percentual aceitável de 10%.

3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Relatório Técnico e 2.2 e 2.3 da Instrução Conclusiva)

(...)

Descrição

IV - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Examinou-se a razões fáticas e jurídicas apresentadas pelo recorrente, bem como os documentos disponíveis nos
autos (TC 1191/2018 e TC 5469/2015 - apenso), resultando na opinião de NÃO PROVIMENTO AO RECURSO,
sem prejuízo das recomendações ao atual gestor do Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro, determinadas pelo Ministério Público Especial de Contas às ﬂs.
12 do TC 1191, nos termos do Acórdão TC 1197/2017 –
Primeira Câmara, deste Tribunal de Contas.”
Sendo assim, mantenho a irregularidade referente à “distorção nos resultados orçamentário e ﬁnanceiro”, mas
divirjo da área técnica e do Ministério Público de Contas para afastar a questão do pagamento do INSS, em
razão de não ter sido abordada diretamente na citação.
Acrescento uma Determinação, dirigida ao atual gestor,
para que providencie a correção das divergências contábeis nos registros das contribuições previdenciárias patronais, segundo as Normas de Contabilidade Aplicadas
ao Setor Público, e, se for caso, repasse ao INSS as contribuições porventura devidas.
II – Não conformidade, quanto aos Bens Móveis e Imóveis, entre saldo de inventário e saldo contábil (itens

No Relatório Técnico n. 138/2016, o setor competente
observou que os Inventários não foram encaminhados.
Além disso, apontou discrepâncias entre o Inventário e o
Balanço Patrimonial, quanto aos Saldos de Bens Móveis
e Imóveis, conforme a tabela seguinte (f. 58):
Tabela 08: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Balanço
Patrimonial
Bens em al- moxarifado
Bens móveis 1.694.897,74
Bens imóveis 2.103.594,08

Inventário

Diferença

-

-

-

1.694.897,74
2.103.594,08

Fonte: Processo TC 4469/2015 - Prestação de Contas Anual/2014.
Segue a transcrição de parte do Relatório Contábil:
“3.3.1. Não conformidade entre os saldos dos inventários e Balanço Patrimonial
Analisando os demonstrativos e demais documentos da
presente prestação de contas, veriﬁca-se que não foram
encaminhados os inventários dos bens patrimoniais,
constando, tão somente, na mensagem de encaminhamento (arquivo 03-01-MENSAG), que os arquivos correspondentes (03-16-INVMOV, 03-17-RESMOV, 03-18-DEMBMV, 03-19-INVIMO, 03-20-RESIMO, 03-21-DEMBIM,
03-25-RESAMP e 03-26-DEMAMP) não haviam sido entregues pela comissão de inventário.
Dessa forma, diante da impossibilidade de veriﬁcar-se a
compatibilidade entre inventários e os saldos apresentados no Balanço Patrimonial, sugere-se citar os responsáveis para apresentarem as justiﬁcativas, acompanhadas
de documentos que julgar necessários, quanto ao esclawww.tce.es.gov.br

recimento dos itens:
3.3.1.1-Não conformidade, quanto aos Bens Móveis, entre saldo de inventário e saldo contábil
3.3.1.2-Não conformidade, quanto aos Bens Imóveis, entre saldo de inventário e saldo contábil
Base Legal: arts. 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 100, 101,
105, 106, II, da Lei Federal nº 4.320/64; art. 37 da CF/88
c/c arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64; IN TC 28/2013.”
O responsável alegou que a elaboração do Inventário não
poderia ser exigida, diante da prorrogação do prazo para a adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais,
prevista na Portaria n. 548/2015 da Secretaria do Tesouro Nacional e na Instrução Normativa TC n. 36/2016. Citou como precedente o Acórdão TC n. 1267/2015 – 2ª
Câmara.
Na Conclusiva, a área técnica rejeitou as alegações da
defesa, destacando que a dilação do prazo para a adequação aos novos procedimentos contábeis não absteve
o gestor de realizar o controle dos bens patrimoniais, inclusive com a elaboração dos Inventários, ainda que tal
controle não atendesse, plenamente, às Normas Brasileiras de Contabilidade.
Segue a transcrição:
“2.2 Não conformidade, quanto aos Bens Móveis, entre saldo de inventário e saldo contábil (Item 3.3.1.1 do
RTC 138/2016-8).
Base legal: arts. 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 100, 101,
105, 106, II, da Lei Federal nº 4.320/64; art. 37 da CF/88
c/c arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64; IN TC 28/2013.
(...)
ANÁLISE:
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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O gestor relata que diversas rotinas e muitas formas de
agir dos entes públicos foram aletradas, e que essas alterações foram mais profundas e complexas na forma como o Poder Público cuidava do seu patrimônio.
Com isso, o gestor menciona a Portaria do STN nº
548/2015, que dispõe sobre prazos-limite de adoção dos
procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação ﬁxando novos prazos para o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e
imóveis adquiridos.
Além da norma do STN, o gestor cita a Instrução Normativa TC nº 036/2016 deste Tribunal, alegando que os
prazos foram prorrogados, entretanto, entendemos que
a IN 36/2016 não o autoriza a deixar de fazer controle de
bens patrimoniais e certiﬁcar-se anualmente da compatibilidade dos bens existentes com os registrados na contabilidade conforme Lei 4320/64 exige, mesmo que o inventário seja apresentado com os valores históricos, sem
considerar a implantação dos novos procedimentos patrimoniais.
Após análise das justiﬁcativas, veriﬁca-se que não foram
encaminhados os inventários dos bens patrimoniais sob
a alegação de que os prazos foram prorrogados para elaboração dos inventários dos bens patrimoniais.
Assim, considera-se que as justiﬁcativas não são suﬁcientes para afastar esta irregularidade, uma vez que permanece a impossibilidade de corroborar os registros evidenciados no Balanço Patrimonial.
2.3 Não conformidade, quanto aos Bens Imóveis, entre saldo de inventário e saldo contábil (Item 3.3.1.2 do
RTC 138/2016-8).
Base legal: arts. 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 100, 101,

105, 106, II, da Lei Federal nº 4.320/64; art. 37 da CF/88
c/c arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64; IN TC 28/2013.
(...)
ANÁLISE:
Assim como no item anterior, o gestor relata que diversas rotinas e muitas formas de agir dos entes públicos foram aletradas, e que essas alterações foram mais profundas e complexas na forma como o Poder Público cuidava
do seu patrimônio.
Com isso, o gestor menciona a Portaria do STN nº
548/2015, que dispõe sobre prazos-limite de adoção dos
procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação ﬁxando novos prazos para o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e
imóveis adquiridos.
Além da norma do STN, o gestor cita a Instrução Normativa TC nº 036/2016 deste Tribunal, alegando que os
prazos foram prorrogados, entretanto, entendemos que
a IN 36/2016 não o autoriza a deixar de fazer controle de
bens patrimoniais e certiﬁcar-se anualmente da compatibilidade dos bens existentes com os registrados na contabilidade conforme Lei 4320/64 exige, mesmo que o inventário seja apresentado com os valores históricos, sem
considerar a implantação dos novos procedimentos patrimoniais.

denciados no Balanço Patrimonial.”
Na sequência, o Ministério Público de Contas acompanhou a área técnica, reforçando que a Instrução Normativa TC n. 36/2016 não eximiu o gestor de realizar o controle patrimonial de bens móveis e imóveis. Observou,
no entanto, que a norma tem servido de fundamento para que as Contas sejam julgadas regulares com ressalva,
quando ausente outra infração mais grave.
Segue a transcrição de trechos do Parecer:
“(...) Lado outro, observa-se que as irregularidades constantes dos itens 3.3.1.1 (Não conformidade, quanto aos
Bens Móveis, entre saldo de inventário e saldo contábil) e 3.3.1.2 (Não conformidade, quanto aos Bens imóveis, entre saldo de inventário e saldo contábil) do RTC
00138/2016-8 não foram sanadas, uma vez que o próprio gestor informou não ter ﬁnalizado o levantamento
dos bens “por dois motivos: primeiro por falta de pessoal capacitado e segundo por falta de recursos para contratar empresas terceirizadas”.
Salienta-se que nos termos do art. 94 da Lei n. 4.320/64,
a contabilidade deverá manter registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos
elementos necessários para a perfeita caracterização de
cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.

Após análise das justiﬁcativas, veriﬁca-se que não foram
encaminhados os inventários dos bens patrimoniais sob
a alegação que os prazos foram prorrogados para elaboração dos inventários dos bens patrimoniais.

Tal norma visa, portanto, prevenir desfalque ou desvio
de bens públicos, sendo indispensável sua observância
para a demonstração da ﬁel situação patrimonial do Órgão Público.

Assim, considera-se que as justiﬁcativas não são suﬁcientes para afastar esta irregularidade, uma vez que permanece a impossibilidade de corroborar os registros evi-

É cediço que a escrituração contábil deve ser efetuada
de modo que proporcione a qualquer interessado, em
especial, os órgãos de controle, conhecer da real situa-
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ção ﬁnanceira e patrimonial das entidades e órgãos públicos, exigência inerente ao dever de prestar contas a
que está jungido aquele que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, consoante art. 70 da Constituição Federal.
A contabilidade é apurada de forma conjunta e consentânea, pois o art. 101 da Lei Federal n. 4.320/64 assevera
que os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Financeiro, Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais.
No Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
com relação a demonstração contábil em tela conta o seguinte:
‘As alterações veriﬁcadas no patrimônio consistem nas
variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público
que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as
variações qualitativas são decorrentes de transações no
setor público que alteram a composição dos elementos
patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.
Para um melhor entendimento da ﬁnalidade desse demonstrativo, pode-se dizer que ele tem função semelhante à Demonstração do resultado do exercício da área
empresarial, no que tange a apurar as alterações veriﬁcadas no patrimônio.
É importante ressaltar que a Demonstração do Resultado do Exercício apura o resultado em termos de lucro ou
prejuízo líquido, como um dos principais indicadores de
desempenho da empresa. Já no setor público, o resul-

tado patrimonial não é um indicador de desempenho,
mas um medidor do quanto o serviço público ofertado
promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.’

Observo que a Instrução Normativa TC n. 28/2013, que
dispôs sobre a composição e a forma de envio das tomadas e prestações de contas anuais, obrigou o envio dos
Inventários Anuais de Bens Móveis e Imóveis.

Dessa forma, diante da impossibilidade de avaliar o inventário de bens móveis e imóveis com o Balanço Patrimonial por ter o gestor enviado os arquivos sem conteúdo, eis que não realizado os inventários desses bens,
consubstancia grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária,
operacional ou patrimonial, vez que prejudicam a correta compreensão da posição orçamentária, ﬁnanceira
e patrimonial do Fundo, consoante normativos explicitado acima.

Apesar da obrigatoriedade, o responsável não encaminhou os Inventários Anuais (f. 2 e 45).

Porém, se estas fossem as únicas irregularidades (3.3.1.1
e 3.3.1.2) veriﬁcadas, seria a hipótese de se julgar as
contas regulares com ressalvas, expedindo-se determinação para a adoção das medias corretivas, tendo em
vista a existência de um permissivo constante na Instrução normativa n. 36/2016 para que Estado e Municípios
efetuem em determinado prazo, o “reconhecimento,
mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis;
respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do
patrimônio cultural e de infraestrutura)”.
Entretanto, está comprovada nos autos a prática de grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza
contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional ou patrimonial, consoante art. 84, III, “d” da LC n. 621/12, qual
seja, incompatibilidade na contribuição previdenciária
patronal indica distorção nos resultados orçamentário
e ﬁnanceiro – que gerou um pagamento a menor no importe de R$69.971,75 (item 3.1.1.1 do RTC).”
www.tce.es.gov.br

Por outro lado, a Instrução Normativa TC n. 36/2016
concedeu um prazo até o ﬁnal de 2018 para que os Municípios implantassem as normas contidas no Manual
de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP). A
concessão do prazo fez surgir o entendimento de que a
eventual ausência ou incompletude do inventário ou do
controle patrimonial não levaria, por si só, à irregularidade das Contas, conduzindo, apenas a uma Ressalva com
Determinação.
Por sua vez, o precedente citado pela defesa refere-se ao Parecer ministerial exarado no processo TC n.
2678/2014, julgado pelo Acórdão TC n. 1267/2015 – 2ª
Câmara, no qual se argumentou que a ausência ou a incompletude dos inventários não traduziria um vício grave, capaz de tornar as contas irregulares, gerando, apenas, uma irregularidade passível de ressalva, que não deveria provocar a aplicação de multa ao gestor.
Segue a transcrição de trecho do parecer ministerial proferido no processo TC n. 2678/2014:
“Com efeito, conforme aduzido pela Unidade Técnica, o
prazo concedido pelo Res. TC n. 280/14 para o ajustamento dos inventários e contabilidade, não desobriga o
órgão de efetuar os respectivos registros contábeis, consoante determinam os art. 94 e 95 da Lei n. 4.320/64.
Contudo, a inexistência dos referidos inventários não
maculam as contas de vício grave, pois, embora exigíveis
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018

225

ATOS DA 1a CÂMARA

pela norma legal, esse Tribunal de Contas não analisa o
conteúdo daqueles documentos, cuja regularidade passará a ser aferida apenas a partir do exercício de 2015.

conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

4. Especiﬁcação do quórum:

Logo, colacioná-los aos autos, consiste apenas em mero
ato “pro forma”, tanto que, mesmo diante da sua ausência, a Unidade Técnica recomendou a aprovação das contas com ressalvas.

1.1. pela REGULARIDADE COM RESSALVA da Prestação
de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARÉ, referente ao exercício de 2014,
sob a responsabilidade do senhor EVALDO ROCHA, em
razão das seguintes constatações:

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).

Pela mesma razão não se pode penalizar a gestora que
deixou de encaminhar os referidos inventários.
Posto isso, opina o Ministério Público de Contas:
1 – seja a prestação de contas em exame julgada REGULAR COM RESSALVA, com fulcro no art. 84, II, da Lei
Complementar nº. 621/12;
2 – nos termos do art. 86 da LC n. 612/12 seja expedida
determinação ao atual gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre para que proceda aos registros
dos bens móveis e imóveis do órgão, conforme arts. 94 e
95 da Lei n. 4.320/64.”

3.1.1.1 – Incompatibilidade na contribuição previdenciária patronal indica distorção nos resultados orçamentário e ﬁnanceiro;
3.3.1.1 – Não conformidade, quanto aos Bens Móveis,
entre saldo de inventário e saldo contábil;
3.3.1.2 – Não conformidade, quanto aos Bens Imóveis,
entre saldo de inventário e saldo contábil.
1.2. pela DETERMINAÇÃO, dirigida ao atual gestor, para:

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Macedo (no exercício da presidência).

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Considerando que os Inventários Anuais de Bens Móveis
e Imóveis não foram encaminhados, acompanho a área
técnica e mantenho a irregularidade, com a Determinação sugerida.

1.2.1. Realizar os ajustes contábeis necessários, quanto
às divergências encontradas nos saldos dos bens móveis
e imóveis em 2014, e encaminhar, em futuras prestações
de contas, os inventários de bens móveis e imóveis, compatíveis com as demonstrações ﬁnanceiras, conforme
disciplina o artigo 96 da Lei Federal 4.320/1964;

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso II,
e 86 da Lei Complementar n. 621/2012, divergindo da
área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.

1.2.2. Providenciar a correção das divergências contábeis nos registros das contribuições previdenciárias patronais, segundo as Normas de Contabilidade Aplicadas
ao Setor Público, e, se for caso, repassar ao INSS as contribuições porventura devidas.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

1.3. pelo ARQUIVAMENTO, após o trânsito em julgado.

Conselheira Substituta

2. Unânime.

Responsável: ALLAN JACQUESON BARBOSA LOBO, GILMARA SOSSAI SILVA

1. ACÓRDÃO

3. Data da Sessão: 01/08/2018 – 24ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os

www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 966/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05457/2017-1
Exercício: 2016
UG: HRAS - Hospital Doutor Roberto Arnizaut Silvares
Relator: Márcia Jaccoud Freitas

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
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A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do HOSPITAL
DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade dos senhores
GILMARA SOSSAI SILVA, Diretora Geral no período de 1º
de janeiro a 16 de outubro de 2016, e ALLAN JACQUESON BARBOSA LOBO, Diretor Geral no período complementar.
Nos termos do Relatório Técnico n. 1057/2017, da Instrução Técnica Inicial n. 1537/2017 e da Decisão Monocrática n. 1947/2017, os gestores foram citados sobre o
indício de irregularidade constante do item 3.2.2 da análise contábil, qual seja, “Divergência entre saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque”.
Regulamente citados, os responsáveis apresentaram suas justiﬁcativas, que foram analisadas no corpo da Instrução Técnica Conclusiva n. 2317/2018.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia (NCE) observou que a divergência foi regularizada,
razão pela qual sugeriu que as Contas Anuais sejam julgadas REGULARES.

gio Tribunal de Contas julgue REGULAR as contas do Sr.
Allan Jacqueson Barbosa Lobo (17/10 a 31/12/2016)
e Srª. Gilmara Sossai da Silva (período 01/01/2016 a
16/10/2016), no exercício de funções de ordenador de
despesas Hospital Doutor Roberto Arnizaut Silvares, no
exercício de 2016, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012.”
Em seguida, o Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n. 3040/2018, da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhando a área técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que as divergências foram sanadas, acolho o entendimento constante da Instrução Técnica Conclusiva n. 2317/2018, cuja análise passa a integrar a Fundamentação do presente Voto, conforme transcrito:
“2.1. DIVERGENCIA ENTRESALDO CONTÁBIL DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E O VALOR DOS INVENTÁRIOS DE BENSEM ESTOQUE. (item 3.2.2 do RT
01056/2017-3)
Base legal: art. 37 da CRRB/1988 c/c art. 94 da Lei
4320/64.
(...)

Segue a transcrição da parte ﬁnal da Conclusiva:

Da Análise das Justiﬁcativas

“3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Em resumo, o relatório técnico aponta uma diferença, no
valor de R$ 1.747.920,59, ocorrida entre o valor do Inventário de Bens em Almoxarifado (R$ 5.239.432,85) enviado pelo ordenador de despesas e o valor inscrito na
contabilidade (R$ 3.491.512,27).

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Hospital Doutor Roberto Arnizaut Silvares, exercício de
2016, sob a responsabilidade do Sr. Allan Jacqueson Barbosa Lobo (17/10 a 31/12/2016) e Srª. Gilmara Sossai
da Silva (período 01/01/2016 a 16/10/2016).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egré-

Os responsáveis informam em sua justiﬁcativa que a diferença ocorreu no elemento de despesa 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha e que esta foi regularizada
www.tce.es.gov.br

no mês 07/2017.
Os responsáveis apresentam relatório atualizado do controle de almoxarifado para comprovar o saldo atual registrado pelo sistema (doc. 87 – ﬂs. 3-5).
Observa-se que, no Resumo do Inventário de Bens em
Almoxarifado (arquivo 25RESAMC.PDF - doc. 47) o ordenador de despesas já informava que “a diferença apurada no subitem material de copa e cozinha se refere a lançamento indevido feito no sistema de almoxarifado que
já foi estornado no exercício de 2017.”
Assim, sugere-se que este item seja considerado regularizado.”
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos
senhores GILMARA SOSSAI SILVA, Diretora Geral no período de 1º de janeiro a 16 de outubro de 2016, e ALLAN
JACQUESON BARBOSA LOBO, Diretor Geral no período
complementar, dando-lhes quitação;
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1.2. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

sa do Consumidor

2. Unânime.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

3. Data da Sessão: 01/08/2018 – 24ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Responsável: DENIZE IZAITA PINTO

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Macedo (no exercício da presidência).

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – EXERCÍCIO 2016 – REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÕES
– ARQUIVAR.

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).

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

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Trata-se da Prestação de Contas Anual do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR –
PROCON/ES, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da senhora DENIZE IZAITA PINTO.

4. Especiﬁcação do quórum:

ACÓRDÃO TC- 967/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05503/2017-8

Nos termos do Relatório Técnico n.º 01136/2017-9, da
Instrução Técnica Inicial n.º 01627/2017-3 e da Decisão
Monocrática n.º 02048/2018-1, a gestora foi citada para
esclarecer sobre os indícios de irregularidade constantes
dos itens 3.2.2.1, 3.3.1, 3.4.1.1 e 3.4.2.1 da análise contábil, quais sejam:
3.2.2.1. Não comprovação do saldo do inventário anual
dos bens móveis;
3.3.1. Ausência de parecer conclusivo e da unidade executora do controle interno;
3.4.1.1. Não comprovação mensal dos valores das contribuições sociais retidas e efetivamente recolhidas para o
Regime Próprio de Previdência no demonstrativo DEMCSE;

Exercício: 2016

3.4.2.1. Não comprovação mensal dos valores das contribuições sociais retidas e efetivamente recolhidas para o
Regime Geral de Previdência no demonstrativo DEMCSE.

UG: PROCON-ES - Instituto Estadual de Proteção e Defe-

Regulamente citada, a responsável apresentou suas jus-

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

www.tce.es.gov.br

tiﬁcativas (Defesa n.º 00031/2018-1) e documentação
de apoio (Peça Complementar n.º 00588/2018-3 e seguintes)
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º
01954/2018-7, manifestou-se pelo afastamento das irregularidades.
Quanto à ausência de comprovação das contribuições
sociais retidas e recolhidas aos Regimes Próprio e Geral
de Previdência, a responsável informou ter havido um
equívoco no envio inicial das informações, tendo colacionado aos autos as informações pertinentes ao recolhimento das contribuições previdenciárias junto aos documentos de defesa.
Em relação à ausência de parecer conclusivo e da unidade executora do controle interno, o corpo técnico pontuou que o indício de irregularidade se caracterizou pelo
envio do Parecer sem a devida conclusão.
Destacou que, mesmo que a gestora envie e concorde
com o parecer enviado, não poderia ser responsabilizada pela forma de análise, elaboração e conclusão do referido relatório, o que justiﬁca o afastamento da irregularidade.
Sugeriu, entretanto, a emissão de determinação ao atual gestor da unidade, para que adote as medidas administrativas necessárias e suﬁcientes para a implantação
da Unidade Executora de Controle Interno, nos moldes
previstos Lei Complementar n.º 856/2017 (artigo 3º, IX)
e no artigo 1º do Decreto N.º 4131-R/2017, de forma a
possibilitar o encaminhamento de parecer com opinião
conclusiva do controle interno nas futuras prestações de
contas do órgão.
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Por ﬁm, em observância ao afastamento das irregularidades inicialmente identiﬁcadas, opinou pela regularidade das contas.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público
de Contas, conforme Parecer n.º 02611/2018-2, de lavra
do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, opinando pelo julgamento pela regularidade da prestação de
contas, com a expedição de determinação.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Inicialmente, corroboro com o opinamento técnico
e ministerial acerca do afastamento das irregularidades inicialmente identiﬁcadas no Relatório Técnico n.º
01136/2017-9. Adoto, como razões de decidir, os fundamentos ora citados da Instrução Técnica Conclusiva n.º
01954/2018-7:
“2 DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
2.1 Não comprovação do saldo do inventário anual dos
bens móveis.
(item 3.2.2.1 do RTC nº 1.136/2017)
Base Legal: Lei 4.320/64, artigos 94 a 96; Instrução Normativa TC 34/2015.
De acordo com o relatório técnico:
De acordo com a nossa análise, foi apensado aos autos
arquivo digitalizado “INVMOVS - Original - 12 - INVMOVS.pdf” cuja estrutura apresentada foge ao que dispõe o
art. 24 do Decreto Estadual 1.110-R/2002. Mais precisamente, a alínea “a”, do Inciso I do ref. artigo. Por tal razão, não nos permitiu avaliar com segurança a caracterização dos bens patrimoniais, se consideramos o que dispõe o decreto estadual. O documento foi apresentado
com a seguinte estrutura:

Tabela

O responsável traz as seguintes justiﬁcativas:

Fato que não podemos deixar de evidenciar é que havia saldo de R$ 950,00 de exercícios anteriores no estoque interno de almoxarifado de bens permanentes (conta contábil 123110601) relativa à máquina protocoladora (2016NP00087) a qual foi depois transferida do almoxarifado para uso (conta contábil 123110136). No início
do exercício de 2016 o acervo patrimonial de bens permanentes, que era de R$ 318.434,61, passou para R$
439.635,23. No caso, houve o incremento patrimonial
de R$ 121.200,62. Percebemos pelo Balancete que no almoxarifado bens permanentes houve substanciais incorporações e desincorporações durante o exercício observados pelos movimentos da conta contábil 123110601 ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE) a qual comporia o acervo patrimonial permanente.

Primeiramente cumpre esclarecer que, o saldo de R$
950 (novecentos e cinquenta reais), teve sua saída registrada pelo almoxarifado no ano de 2015, porém somente teve seu registro realizado no SIGEFES no exercício de
2016, por meio da Nota Patrimonial nº 2016NP00087,
sendo sanada a irregularidade conforme espelho extraído do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA. (anexo I).

De acordo com a Tabela 02 antecedente, vimos que há
uma divergência a maior de R$ 15.871,03 entre o saldo
patrimonial registrado na contabilidade (R$ 777.797,01)
em detrimento ao saldo trazido pelo documento digitalizado “INVMOVS - Original - 12 - INVMOVS.pdf” (R$
793.668,04) que a gestão do PROCON/ES entendeu que
fosse o inventário.
Diante desses fatos, sugere-se que a gestora seja CITADA para apresentar justiﬁcativas com documentos pelas
quais existe saldo patrimonial de R$ 15.871,03 em detrimento aos registros contábeis. É relevante também
destacar, conforme art. 23 do Decreto Estadual 1.110R/2002, que a elaboração dos Inventários é de exclusiva
responsabilidade de cada Órgão da Administração Estadual, através de sua Administração Setorial.
Das justiﬁcativas
www.tce.es.gov.br

No tocante aos apontamentos mencionados acerca do
subitem 3.2.2.1, no qual, restou constatada divergência
entre os valores apurados no inventário anual de bens
móveis e os saldos registrados no balanço patrimonial,
cujos saldos indicados foram, respectivamente, de R$
793.668,04 (setecentos e noventa e três mil e seiscentos
e sessenta e oito reais e quatro centavos) para o Balanço Patrimonial e de R$ 777.797,01 (setecentos e setenta
e sete mil, e setecentos e noventa e sete reais e um centavo), veriﬁcando uma diferença de R$15.871,03 (quinze
mil e oitocentos e setenta e um reais e três centavos), cabe-nos apresentar as seguintes justiﬁcativas.
a) No tocante a divergência de R$15.871,03 (quinze mil
e oitocentos e setenta e um reais e três centavos) encontrada entre o saldo patrimonial e o contábil, cabe-nos esclarecer que o Procon/ES, recebeu por meio de
cessão de uso, imobiliário pertencente ao IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espirito Santo, cujos bens correspondem ao valor de R$ 11.647,00
(onze mil e seiscentos e quarenta e sete reais), por estarem em poder do Procon/ES, tais bens foram computados apenas no inventário, não sendo lançados no patrimônio por equívoco, conforme se veriﬁca na relação
constante no anexo II.
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b) Quanto ao restante dos valores totalizando R$
4.928,10 (quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e
dez centavos), refere-se a bens inservíveis que não haviam sido baixados em deﬁnitivo no sistema SIGA. Conforme informações prestadas pelo Gerente Orçamentário e Financeiro, no dia 09/06/2016, o setor responsável
pelo patrimônio encaminhou ao setor responsável pelo
o contábil, o processo nº 73574821, no qual solicitava
baixa de diversos bens móveis, cujo valor total correspondia a quantia de R$ 4.928,10 (quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e dez centavos) conforme termo
de baixo nº 81647, extraído do sistema SIGA. (Anexo III).
Da análise das justiﬁcativas
Com base nas justiﬁcativas e documentos encaminhados, constata-se que o gestor responsável esclarece o valor apontado de R$ 950,00 (ajuste em 2016 por meio do
documento contábil nº 2016NP00087) e explica os ajustes realizados no valor de R$ 15.871,03.
Para tanto, o gestor responsável desmembra a diferença em R$ 11.647,00 referente a bens cedidos pelo IDAF
e incorporado no inventário de forma equivocada e R$
4.928,10 de bens baixados (inservíveis) registrado no inventário e baixado na contabilidade noutro exercício e
R$ 704,07 de registro indevido ajustado pelo documento 2017NP00257.

Base Legal: Art. 1º, art. 3º; art. 4º, § único, c/c o art. 5º
da Resolução TC 227/2011 e art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
De acordo com o relatório técnico:
Entendemos que não seja óbice a Unidade Central de
Controle Interno do Estado, representada pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência, emitir os relatórios de controle interno das unidades gestoras estaduais em substituição à unidade executora do controle,
entretanto, também entendemos deva ser conclusivo no
âmbito de cada Poder ou Órgão cujo sistema de controle interno, em todos os casos, envolve a administração
pública direta e indireta, conforme determina a Resolução TC 227/2011, art. 3º. Diante desses fatos, sugere-se
CITAR o gestor responsável para justiﬁcar a ausência do
parecer conclusivo.
Das justiﬁcativas
O responsável traz as seguintes justiﬁcativas:
O § 2° do art. 82 da Lei Complementar no 621 /2012 estabelece que as contas dos administradores e responsáveis pela gestão de recursos públicos estaduais devem
ser acompanhadas de Relatório e de Parecer Conclusivo da Unidade Executora de Controle Interno, in verbis:

Dessa forma, ﬁca afastado o indício de irregularidade.

Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do
Tribunal de Contas. [ ... ]

2.2 AUSÊNCIA DE PARECER CONCLUSIVO E DA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO. (item 3.3.1 do
RTC nº 1.136/2017)

§ 2° As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno, os quais deverão conter os elementos indicados em

Além das explicações, o gestor encaminha novo quadro
incluindo os ajustes explicados com os seguintes valores:
Tabela

www.tce.es.gov.br

atos normativos do Tribunal de Contas. [grifo nosso]
Inicialmente, cumpre notar que, até a edição da Lei Complementar de no 856/2017, publicada em 17.05.2017,
não existia na estrutura de cada um dos órgãos estatais
a denominada “Unidade Executora de Controle lnterno”.
Tal aspecto, por si só, impede o atendimento da exigência ﬁxada no item em epígrafe, no sentido de que as contas da SEJUS sejam acompanhadas “... do relatório e do
parecer conclusivo da unidade executora do controle interno.”
...
No que se refere à exigência de parecer conclusivo conforme modelo apresentado no “Anexo 12” da referida
Instrução Normativa, cabe registrar que a mesma prevê
como possibilidade de conclusão a opinião de que as demonstrações representam “adequadamente”, “adequadamente com ressalvas” ou “inadequadamente”.
Entretanto, as normas de auditoria, inclusive às relativas
a auditorias governamentais, estabelecem a possibilidade de relatório com abstenção ou negativa de opinião,
no qual o proﬁssional de auditoria deixa de emitir uma
opinião por não ter obtido comprovação suﬁciente para
fundamentá-la.
Portanto, considerando que as normas de auditoria em
vigor permitem a emissão de relatório com abstenção
ou negativa de opinião pelo proﬁssional de auditoria, requer-se a esse Egrégio TCEES, que seja aceita a emissão
de relatório e de parecer com abstenção de opinião.
Por ﬁm, vale registrar que, a despeito dos esclarecimentos acima apresentados e das diﬁculdades atualmente existentes para implementar o modelo estipulado no
“Anexo 12” da Instrução Normativa de no 028/2013, o
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da SECONT, vem empreendendo esforços para a melhoria de
sua atuação, de modo a atender as exigências efetuadas
por E. TCEE no item em referência.
Da análise das justiﬁcativas
Constata-se que o ponto central do indicio de irregularidade consistiu em citar o responsável para que justiﬁcasse o envio do Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno sem a devida conclusão.
Entretanto, mesmo que o gestor da secretaria envie e
concorde com o Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno não pode ser responsabilizado pela forma
da análise, elaboração e conclusão do referido relatório,
mas sim do resultado apurado pelo Parecer, sendo essa
de exclusiva responsabilidade dos servidores signatários
do Parecer.
Além disso, o gestor explica que foi a partir da edição da
Lei Complementar Estadual nº 856/2017 (17/05/2017) a
instituição (no âmbito estadual), dentro de cada unidade
gestora, a Unidade Executora de Controle Interno.
Assim, sugiro pelo afastamento do indicio de irregularidade.
[...]
2.3 Não comprovação mensal dos valores das contribuições sociais retidas e efetivamente recolhidas para o
Regime Próprio de Previdência no demonstrativo DEMCSE. (item 3.4.1.1 do RTC nº 193/2017)
Base Legal: Instrução Normativa TC 34/2015.
De acordo com o relatório técnico:
De acordo com a nossa análise, foi apensado aos autos
o arquivo digitalizado “DEMCSE - Original - 35 - DEMCSE.

pdf” sem a demonstração de valores, visto que houve registros contábeis das retenções previdenciárias ao longo
do exercício. Diante de tais fatos, sugere-se que a gestora seja CITADA para apresentar justiﬁcativas com documentos que explicassem as ausências de valores das retenções mês a mês efetivamente constantes da folha de
pagamento a qual apresenta montante de R$ 1.644,63
(Tabela 04 anterior).
2.4 Não comprovação mensal dos valores das contribuições sociais retidas e efetivamente recolhidas para
o Regime Geral de Previdência no demonstrativo DEMCSE. (item 3.4.1.1 do RTC nº 193/2017)
Base Legal: Instrução Normativa TC 34/2015.
De acordo com o relatório técnico:
De acordo com a nossa análise, foi apensado aos autos
o arquivo digitalizado “DEMCSE - Original - 35 - DEMCSE.pdf” sem demonstrar valores, visto que houve registros contábeis das retenções previdenciárias ao longo do
exercício em folha de pagamento. Diante de tais fatos,
sugere-se que a gestora seja CITADA para apresentar justiﬁcativas com documentos que explicassem as ausências de valores das retenções mês a mês efetivamente constantes da folha de pagamento a qual apresenta
montante de R$ 103.942,55 (Tabela 04 anterior).
Das justiﬁcativas em conjunto
A responsável traz as seguintes justiﬁcativas:
Equivocamente não foi enviado na prestação de contas
relativa ao exercício de 2016, os comprovantes de recolhimento das contribuições sociais retidas e recolhidas
para o Regime Próprio de Previdência. Visando sanar tal
falha, o Gerente Orçamentário e Financeiro, elaborou
nova tabela DEMCSE, com os devidos valores. (anexo V).
www.tce.es.gov.br

Conforme já demonstrado no Subitem 3.4.1.1, o mesmo
equívoco ocorreu no tocante ao recolhimento para Regime Geral de Previdência, o que já foi devidamente sanado conforme se veriﬁca em tabela DEMCSE, constante no anexo VI.
Da análise das justiﬁcativas em conjunto
Analisando as justiﬁcativas, observa-se que houve um
equívoco do não envio das informações previdenciárias
dos descontos dos servidores, para isso, o gestor responsável fez constar demonstrativos com as informações solicitadas (Ver arquivo Peça Complementar 598 2018-7.
pdf).
Ao confrontar os novos valores trazidos, chega-se o seguinte resultado:
Tabela 04: Contribuições previdenciárias – servidor Em
R$ 1,00
Regime de Inscrições Baixas (B)1

Folha

previdência (A)1

Pagamento trado

de %

R e g i m e 1.644,63

(C)2
1.644,63

Regis- %

Reco-

(A/ lhido

CX100)
100%

Cx100)
100%

Social
Regime Ge- 104.714,26 104.714,26 103.942,55 99,26%

99,26%

1.644,63

(B/

Próprio de
Previdência

ral de Previdência Social
Totais

106.358,89 106.358,89 105.587,18

Fonte: [Processo TC 5503/2017- Prestação de Contas Anual/2016] arquivos: FOLRPP, FOLRPG, DEMCSE e
DEMCPA.
DEMCSE - Demonstrativo Previdenciário Mensal dos Valores Retidos dos Servidores e Efetivamente Recolhidos
no Exercício.
1

Sendo assim, considerando uma pequena diferença de
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0,74% (margem tolerada dentro do limite de 10%), sugere-se o afastamento do indício de irregularidade apontado neste item.
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
- PROCON/ES, exercício de 2016, sob a responsabilidade
da Sra. Denise Izaita Pinto.
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 Sra.
Denise Izaita Pinto, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012, no exercício de funções
de ordenador de despesas do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/ES”.
Esposados os pontos de convergência, divirjo acerca da
expedição das determinações propostas pelo corpo técnico e pelo Ministério Público de Contas.
O Estado do Espírito Santo, nos termos da Lei Complementar n.º 856/2017, regulamentado pelo Decreto n.º
4131-R/2017, estabeleceu que os órgãos e entidades da
administração do Estado deveriam instituir as unidades
de controle interno no prazo de 60 (sessenta) dias (art.
1º do Decreto n.º 4131-R/2017), contados a partir da publicação do mesmo, com a ﬁnalidade de atender à necessidade legal de elaboração do relatório e parecer conclusivo para subsidiar a prestação de contas.
Como não há, nestes autos, indicativo ou comprovação
de que tal norma já tenha sido implementada no âmbito
do PROCON, entendo por razoável a expedição de recomendação, no sentido de que o atual gestor:
Adote as medidas administrativas necessárias à implan-

tação da unidade executora de controle interno, nos
moldes previstos no art. 3º, IX, da Lei Complementar n.º
856/2017, compatível com a sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas,
no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto n.º 4131R/2017;
Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais da unidade gestora,
em atendimento ao disposto no artigo 82 da Lei Complementar n.º 621/2012.
Destaco, ainda, que, em processos similares, como o Processo TC 7093/2017, que tratava da Prestação de Contas
Anual do Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de
Bombeiros Militar, o próprio corpo técnico opinou pelo
afastamento da irregularidade, com a expedição de recomendação ao gestor, no sentido de que o mesmo encaminhasse, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA), na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 e
Instrução Normativa TC 34/2015, ou outro que lhe substituir.
Transcrevo trecho do Relatório Técnico n.º 01020/20175, produzido nos mencionados autos:
“3.3. ANÁLISE RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO
3.3.1 Encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem os elementos
mínimos estabelecidos.
Fundamentação Legal: art. 82, §2°, da Lei Complementar n° 621/2016, art. 105, §4°, do Regimento Interno,
aprovado pela Resolução n° 261/2012, Anexo II, Tabela 7
da Instrução Normativa TC nº 34/2015, alterada pela Inswww.tce.es.gov.br

trução Normativa TC 40/2016, art. 2°, inciso I e II, da Portaria SECONT 9/2016.
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle
Interno, exigido no Anexo 03 da Instrução Normativa nº
28/2013, encaminhado pelo gestor na presente Prestação de Contas, veriﬁcou-se que o relatório encaminhado
é inconcluso acerca das contas da unidade gestora, em
desconformidade com o que consta da Lei Complementar 621/2012 c/c Nexo II, Tabela 7, da Instrução Normativa TC 34/2015.
O responsável pela UG prestadora de contas tomou ciência do relatório, conforme pronunciamento expresso
(Arquivo PROEXE) e o encaminhou mesmo que inconclusivo e sem atender aos requisitos mínimos estabelecidos no Anexo II, Tabela 7, da Instrução Normativa TC
34/2015, alterada pela Instrução Normativa 40/2016, e
Portaria SECONT n° 9/2016.
Sugere-se RECOMENDAR ao atual gestor, ou a quem lhe
suceder, que encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA),
na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 e Instrução Normativa TC 34/2015, ou outro que lhe substituir”.
Com efeito, é valoroso destacar que o colegiado da Corte,
na ocasião do julgamento, nos termos do voto do Conselheiro Relator, Domingos Augusto Taufner, entendeu por
ratiﬁcar o opinamento técnico proposto na ocasião, concluindo pela regularidade da prestação de contas, com a
emissão de recomendação – Acórdão n.º 00030/2018-5.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso
I, e 85 da Lei Complementar n.º 621/2012, divergindo
parcialmente da área técnica e do Ministério Público de
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
minuta de deliberação que submeto à apreciação.

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Macedo (no exercício da presidência).

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).

Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES, referente ao exercício de 2016,
sob a responsabilidade da senhora DENIZE IZAITA PINTO, dando-lhe quitação;
1.2. RECOMENDAR ao atual gestor que:
1.2.1. adote as medidas administrativas necessárias à
implantação da unidade executora de controle interno,
nos moldes previstos no art. 3º, IX, da Lei Complementar n.º 856/2017, compatível com a sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas, no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto n.º
4131-R/2017;
1.2.2. encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais da unidade
gestora, em atendimento ao disposto no artigo 82 da Lei
Complementar n.º 621/2012.
1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

CIA JACCOUD FREITAS
Trata-se da Prestação de Contas Anual do HOSPITAL SÃO
JOSÉ DO CALÇADO, referente ao exercício de 2016, sob
a responsabilidade dos senhores LEANDRO TEODORO
DE ALMEIDA, Diretor Geral no período de 1º de janeiro
a 07 de outubro de 2016, e MÁRCIA CRAVO MACHADO,
Diretora Geral no período complementar.
Nos termos do Relatório Técnico n. 1061/2017, da Instrução Técnica Inicial n. 1587/2017 e da Decisão Monocrática n. 1952/2017, os gestores foram citados sobre o
indício de irregularidade constante do item 3.3.1 da análise contábil, qual seja, “Designação de servidores em
desvio de função para compor unidade executora de
controle interno”.
Regulamente citados, os responsáveis apresentaram suas justiﬁcativas, que foram analisadas no corpo da Instrução Técnica Conclusiva n. 2697/2018.

Processo: 06039/2017-4

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia (NCE) afastou o indício de irregularidade, ressaltando que as servidoras possuíam capacitação para o desempenho das funções, motivo pelo qual sugeriu que as
Contas Anuais sejam julgadas REGULARES.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Segue a transcrição da parte ﬁnal da Conclusiva:

Exercício: 2016

“Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa
à Hospital São José dos Calçados - HSJC, exercício de
2016, sob a responsabilidade dos Srs. Leandro Teodoro
de Almeida e Márcia Cravo Machado.

ACÓRDÃO TC- 968/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

UG: HSJC - Hospital São José do Calçado
Relator: Márcia Jaccoud Freitas

2. Unânime.

Responsável: MARCIA CRAVO MACHADO, LEANDRO TEODORO DE ALMEIDA

3. Data da Sessão: 01/08/2018 – 24ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

4. Especiﬁcação do quórum:

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRwww.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 julgue REGULAR as contas da responsabilidade Srs. Leandro Teodoro de Almeida e Márcia Cravo Machado, na forma do artigo 84, I da Lei ComSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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plementar Estadual 621/2012, no exercício de funções
de ordenador de despesas da Hospital São José dos Calçados - HSJC.”
Em seguida, o Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n. 3266/2018, da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhando a área técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Observo que o desvio de função não restou comprovado, pois as servidoras já atuavam no setor administrativo
do Hospital, desempenhando funções nas áreas contábil
e de licitações, experiência necessária ao desempenho
do controle interno.
Além disso, o Parecer de Controle Interno foi emitido pela Secretaria de Estado do Controle e Transparência, sendo que nenhuma inconsistência foi apontada pela área
técnica deste Tribunal.
Considerando que o indício de irregularidade foi afastado, acolho o entendimento constante da Instrução Técnica Conclusiva n. 2697/2018, cuja análise passa a integrar a Fundamentação do presente Voto, conforme
transcrito:
“2.1 DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES EM DESVIO DE FUNÇÃO PARA COMPOR UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO. (item 3.3.1 do RTC nº 1.061/2017)
Base legal: art. 37 da CFRB/88.
(...)
Da análise das justiﬁcativas.
Constata-se que o ponto central do indicio de irregularidade consistiu em citar o responsável para que justiﬁcasse a falta da segregação das funções dos integrantes que
compuseram a comissão da unidade de controle interno.

Nas justiﬁcativas, ﬁca claro que a estrutura existente do
órgão não dispõe de um quadro de servidores qualiﬁcados a disposição para compor tal comissão, pois a necessidade da unidade gestora já se encontra com capacidade máxima e o responsável não detém poderes legais e
orçamentários para a contratação de novos servidores.
Outro ponto importante, apesar dos servidores citados
no Relatório Técnico terem ingressados nos quadros da
unidade com cargos de natureza incompatível com as
atividades requer dos seus integrantes, esses possuem
qualiﬁcação técnica para desempenharem tais funções,
como demonstrado pela justiﬁcante.
Assim, sugiro pelo afastamento do indicio de irregularidade.”
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos senhores LEANDRO TEODORO DE ALMEIDA e MÁRCIA CRAVO MACHADO, dando-lhes quitação;
www.tce.es.gov.br

1.2. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 01/08/2018 – 24ª 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: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 969/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03809/2018-8
Classiﬁcação: Prestação de Contas Mensal
Exercício: 2017
UG: PMCB - Prefeitura Municipal de Conceição da Barra
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: FRANCISCO BERNHARD VERVLOET
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL –ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Mensal (sistema CidadES) da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, referente aos meses 12
a 14 de 2017.
Nos termos da Instrução Técnica n.º 00107/2018-9, o
Núcleo de Controle de Contabilidade e Economia conﬁrmou o recebimento da prestação de contas mensal faltante, propondo o ARQUIVAMENTO dos autos.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n.º
03084/2018-7, de lavra do Procurador Luciano Vieira,
acompanhando a conclusão técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que a documentação faltante foi encaminhada e homologada pelo sistema CidadES, em cumprimento à Instrução Normativa TC 39/2016, os autos exauriram o objetivo para o qual foram constituídos, devendo ser arquivados.
Pelo exposto, com fundamento no art. 330, inciso IV, do
Regimento Interno, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os

conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pela relatora, pelo ARQUIVAMENTO do feito.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 01/08/2018 – 24ª 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: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 970/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03813/2018-4
Classiﬁcação: Prestação de Contas Mensal

www.tce.es.gov.br

Exercício: 2017
UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guaçuí
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: VERA LUCIA COSTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL –ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Mensal (sistema CidadES) da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ, referente aos meses 12 a 14 de 2017.
Nos termos da Instrução Técnica n.º 00105/2018-1, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia conﬁrmou o recebimento da prestação de contas
mensal faltante, propondo o ARQUIVAMENTO dos autos.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n.º
3813/2018-4, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, acompanhando a conclusão técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que a documentação faltante foi encaminhada e homologada pelo sistema CidadES, em cumprimento à Instrução Normativa TC 39/2016, os autos exauriram o objetivo para o qual foram constituídos, devendo ser arquivados.
Pelo exposto, com fundamento no art. 330, inciso IV, do
Regimento Interno, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018

235

ATOS DA 1a CÂMARA

1. ACÓRDÃO

Processo: 03814/2018-9

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

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, pelo ARQUIVAMENTO do feito.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Mensal

Conselheira Substituta

Exercício: 2017

1. ACÓRDÃO

UG: PMJ - Prefeitura Municipal de Jaguaré

2. Unânime.

Responsável: ROGERIO FEITANI

3. Data da Sessão: 01/08/2018 – 24ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL –ARQUIVAR.

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 pela relatora, pelo ARQUIVAMENTO do feito.

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Macedo (no exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 971/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Mensal (sistema CidadES) da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ, referente aos meses 12 a 14 de 2017.
Nos termos da Instrução Técnica n.º 00109/2018-8, o
Núcleo de Controle de Contabilidade e Economia conﬁrmou o recebimento da prestação de contas mensal faltante, propondo o ARQUIVAMENTO dos autos.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n.º
03082/2018-8, de lavra do Procurador Luciano Vieira,
acompanhando a conclusão técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que a documentação faltante foi encaminhada e homologada pelo sistema CidadES, em cumprimento à Instrução Normativa TC 39/2016, os autos exauriram o objetivo para o qual foram constituídos, devendo ser arquivados.
Pelo exposto, com fundamento no art. 330, inciso IV, do
Regimento Interno, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 01/08/2018 – 24ª 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: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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ACÓRDÃO TC- 972/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07431/2016-2
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de Divino de São Lourenço
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: MARIA APARECIDA BATISTA COSTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – CIÊNCIA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, do Fundo Municipal de Assistência Social de Divino de
São Lourenço, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da Sra. Maria Aparecida Batista Costa,
Ordenador de Despesas.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico nº
00404/2016-7 e na Instrução Técnica Inicial – ITI nº
01030/2016-1, através da Decisão Monocrática nº
00958/2017-5, determinou-se a citação da responsável,
no sentido de que apresentasse, no prazo de 30 (trinta)
dias, suas razões de defesa, em face do indicativo de irregularidade constante do item 3.1.1 do referido Relatório Técnico.
A responsável foi devidamente citada, entretanto, não
apresentou defesa, em alusão ao Termo de Citação nº
00991/2017-8, sendo declarada revel, conforme Decisão
Monocrática nº 01549/2017-7.

A área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 002530/2018-2, opinou no sentido de que
seja julgada regular com ressalva as contas da responsável, expedindo-se determinação.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, mediante Parecer nº 3027/2018-9, em consonância com a área
técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Colegiado, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Assistência Social de Divino de São
Lourenço, relativa ao exercício de 2015, em comento,
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, constato que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade com ressalva das contas da Sra. Maria Aparecida Batista Costa, com expedição de determinações.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 002530/2018-2, verbis:
[...]
3 – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
www.tce.es.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE DIVINO
SÃO LOURENÇO, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores,
sob a responsabilidade da Sr.ª MARIA APARECIDA BATISTA COSTA, concluindo-se mantidas as seguintes irregularidades, conforme segue:
2.1 Resultado Patrimonial do período na DVP diverge do Resultado do exercício no Balanço Patrimonial.
(Item 3.1.1 do RT00404/2016-7)
Fundamentação legal: art. 100, 101 e 104 da Lei 4.320/64.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES COM RESSALVA as contas da Sr.ª MARIA APARECIDA BATISTA COSTA, no exercício de suas funções de ordenadora de despesas do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO, no exercício de 2015,
na forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2015, a análise consignada teve por base as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos
da Instrução Normativa TC 34/2015.
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 efetue, se necessário, ajustes contábeis
no atual exercício em relação aos valores inconsistentes
existentes entre o resultado patrimonial informado na
DVP e no BP em 2014, informando os ajustes acaso reaSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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lizados em notas explicativas. – 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 nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:
[...]
Art. 84. As contas serão julgadas:
[...]
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustiﬁcado ao erário;
(...)
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva,
o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das medidas necessárias à correção das impropriedades ou faltas identiﬁcadas, de modo a prevenir a reincidência. g.n.
Desse modo, veriﬁco da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica se mostra adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desta feita, efetivamente, veriﬁco que a área técnica entendeu pela regularidade com ressalva das contas da
Sra. Maria Aparecida Batista Costa, relativamente aos
atos praticados sob o aspecto técnico-contábil, estando correto o posicionamento técnico e do representante
do Parquet de Contas que, no mesmo sentido, em razão
da mantença da irregularidade inserta no item 3.1.1 do

RT 00404/2016-7 (Resultado Patrimonial do período na
DVP diverge do Resultado do exercício no Balanço Patrimonial), havendo necessidade de expedição de determinação, de acordo com os ditames estabelecidos nos
artigos 84, inciso II e 86, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
2. DO DISPOSITIVO:

exercício em relação aos valores inconsistentes existentes entre o resultado patrimonial informado na DVP e no
BP em 2014, informando os ajustes acaso realizados em
notas explicativas.
1.3. DAR ciência aos interessados, com o consequente
arquivamento dos presentes autos após o respectivo
trânsito em julgado.

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.

2. Unânime.

MARCO ANTONIO DA SILVA

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Macedo (no exercício da presidência).

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, em:
1.1. JULGAR REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual, do Fundo Municipal de Assistência Social
de Divino de São Lourenço, relativa ao exercício de 2015,
sob a responsabilidade da Sra. Maria Aparecida Batista Costa, Ordenador de Despesa, em razão da mantença da irregularidade formal contida no item 3.1.1 do Relatório Técnico – RT nº 00404/2016-7, dando-lhe a devida quitação;
1.2. DETERMINAR ao atual gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de Divino de São Lourenço, ou
quem venha a sucedê-lo, o seguinte:

3. Data da Sessão: 01/08/2018 – 24ª 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
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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1.2.1. Efetue, se necessário, ajustes contábeis no atual
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 5 de novembro de 2018

238

ATOS DA 2a CÂMARA

Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

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- 977/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 08467/2013-8

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Levantamento
UG: IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: IASES
Responsável: GES - INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DO TERCEIRO SETOR
CONTROLE EXTERNO – LEVANTAMENTO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de encaminhamento de cópia
do processo Administrativo nº 60747757 a esta Corte de
Contas pelo Instituto de Atendimento Sócio Educativo do
www.tce.es.gov.br

Espírito Santo – IASES por meio de Ofício nº 39/2013 noticiando intervenção administrativa no Termo de Parceria nº
001/2011, celebrado com o Instituto de Gestão Social do
Terceiro Setor - IGES, conforme recomendação da Procuradoria Geral do Estado.
Consta nos documentos acostados aos autos que O Termo
de Parceria nº 01/2011teve como objeto o atendimento,
em alta complexidade, a dezesseis abrigados (pessoas com
deﬁciência física e mental – originários da UNAED), com vigência de dois anos e com valor anula de R$ 1.814.544,86.
Posteriormente foi composta a Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo de Parceria mencionado, com representantes do IASES, do CONEAS, SEADH, CONDEF, MPE,
SESA e SEGER.
O Relatório Técnico elaborado apontava inúmeras irregularidades nos procedimentos para celebração da parceria
com a OSCIP. Diante tal fato, a IASES declarou a intervenção
administrativa na execução do Termo de Parceria pelo período de 180 dias.
Foi detectado no Relatório de Análise da Prestação de Contas relativa ao período de 1º/5 a 31/8/2013 algumas inconsistências a saber:
Ausência de apresentação de controle de combustível;
Realização indevida de pagamentos de despesas, com solicitação de devolução aos cofres públicos do valor total de
R$ 13.614,53;
Realização indevida de despesas com juros, multas, atualização monetária e custas de protesto de título, com solicitação de devolução aos cofres públicos do valor total de R$
7.350,54.
Após notiﬁcações desta Corte de Contas visando veriﬁcar
se o valor foi ressarcido, foi encaminhada a cópia do comSegunda-feira, 5 de novembro de 2018
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provante de depósito realizado pelo IGES na conta bancária
do Termo de Parceria nº 01/2011 no valor de R$ 18.474,68
(ﬂ. 1562).
Instada a se manifestar a 2ª Secretaria de Controle Externo em Manifestação Técnica de Cheﬁa nº 37/2015 de ﬂs.
1593/1600, analisando o valor ressarcido, observou que
os pagamentos das despesas com multas e juros no valor
de R$ 18.474,68 foram realizados no exercício de 2013 e
convertendo para VRTE para atualização do débito, constatou-se que o valor passível de devolução no exercício de
2015 seria de R$ 20.841,02, concluindo pela necessidade
de complementação do depósito pelo IGES no montante de
R$ 2.366,34.
Nesse contexto, sugeriu a expedição de notiﬁcação ao
IGES para comprovar a complementação do depósito na
conta bancária do Termo de Parceria no montante de R$
2.366,34, relativo à atualização do débito original até o
exercício de 2015.
Nos termos regimentais, o MPC em parecer nº 3225/2018
de ﬂ. 1620, assim manifestou:
Pela devolução dos autos ao órgão de origem, com determinação à atual Diretora-Presidente do IASES para que adote as medidas necessárias ao ressarcimento do erário dos
valores remanescentes, devendo, se for o caso, instaurar
TCE observando a IN nº 32/2014;
Pelo arquivamento do feito nos termos do art. 330, IV do
RITCEES.
Compulsando os autos, observo que após intervenção administrativa no Termo de Parceria nº 01/2011, restou apurado o dano ao erário no valor de R$ 18.474,68 no exercício de 2013.
Observo, ainda à ﬂ. 1562 e 1562v que o pagamento foi fei-

to no exercício de 2015, sem, contudo, promover as devidas correções.

3. Data da Sessão: 01/08/2018 - 25ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

Assim, como bem sopesado pelo MPC em seu parecer ministerial, é necessário que o órgão ou entidade lesado com
o dano esgote todas as medidas administrativas com vistas
à obtenção do ressarcimento e não havendo êxito deverá
promover a instauração da TCE.

4. Especiﬁcação do quórum:

Feitas estas considerações, acolho a manifestação do MPC,
deixando apenas de atender o sugerido de devolver os autos à origem em razão de ter sido encaminhado cópia do
processo administrativo nº 60747757 a este Tribunal.
Ante o exposto, acolhendo o entendimento ministerial VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Srs.
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator) e
Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
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- 978/2018 – SEGUNDA CÂMARA

1.1. DETERMINAR, a Sra. Cláudia Laureth Faguinote – Diretora Presidente do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), ou quem suas vezes ﬁzer, para que adote medida necessária ao ressarcimento do erário
do valor remanescente devidamente atualizado até a data
do pagamento, devendo, ser for o caso, instaurar Tomada
de Contas Especial, observando-se o procedimento disposto na Instrução Normativa nº 32/2014;

Processo: 05510/2015-1

1.3. ARQUIVAR os autos com base no artigo 330, IV do RITCEES.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR – EXERCICIO 2014 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIO BANANAL –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

2. Unânime.
www.tce.es.gov.br
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de prestação de contas anual do
Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal, referente ao
exercício de 2014, sob a responsabilidade da Senhora Eloiza Helena Grassi gestora do Fundo Municipal de Saúde.
Após uma análise preliminar foi elaborado o Relatório Técnico nº. 131/2016-6 no qual se apontou a detecção das seguintes irregularidades:

sentou defesa/ justiﬁcativas (evento 11 - 00211/20188- protocolo 3460/2018-2) e documentos (evento 12 –
3747/2018-5 -protocolo 3460/2018-2), razão pela qual os
autos foram encaminhados ao Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia.
Em seguida, após análise das justiﬁcativas, a competente
Área Técnica elaborou a instrução Técnica Conclusiva - ITC
01227/2018-1 onde opinou que as contas fossem julgadas
Regular.

4.1.1.2 Recolhimento a menor das contribuições previdenciárias dos servidores ao Regime Geral de Previdência Social

Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi
elaborado o Parecer 02996/2018-2, da lavra do Procurador
de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira que trouxe o
opinamento deste órgão ministerial no sentido de considerar regular a prestação de contas sob análise nos termos da
Instrução Técnica Conclusiva ITC 01227/2018-1.

4.3.1 Divergência entre os valores de bens móveis registrados no inventário e no Balanço Patrimonial

Por ﬁm, vieram os autos ao gabinete do Relator para elaboração de voto.

4.3.2 Divergência entre as informações prestadas de bens
imóveis registradas no inventário e no Balanço Patrimonial

É o relatório.

Em face desses indícios de irregularidade foi elaborada a
Instrução Técnica Inicial (ITI) nº. 00406/2016-6 pugnando
pela necessidade de citação da senhora Eloiza Helena Grassi para que, no prazo estipulado, apresentasse as suas razões de justiﬁcativas, bem como documentos, individual ou
coletivamente, que entendessem necessários para o esclarecimento dos achados.

De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº.
01227/2018-1, após análise das justiﬁcativas apresentadas
pelos gestores, as irregularidades referentes aos indicativos
transcritos abaixo foram afastadas:

Item 4.1.1.1 – Pagamento a menor das contribuições previdenciárias patronais ao Regime Geral de Previdência Social

Acolhendo esta sugestão determinei, por meio da Decisão
Monocrática Preliminar (DECM) nº. 00707/2016-9 a citação da responsável identiﬁcada, conferindo-lhe o prazo de
30 (trinta) dias improrrogáveis para apresentação das justiﬁcativas que entendesse pertinentes ao caso.
Devidamente citada, a Senhora Eloiza Helena Grassi apre-

II – FUNDAMENTAÇÃO

Pagamento a menor das contribuições previdenciárias patronais ao Regime Geral de Previdência Social;
Recolhimento a menor das contribuições previdenciárias
dos servidores ao Regime Geral de Previdência Social;
Divergência entre os valores de bens móveis registrados no
inventário e no Balanço Patrimonial;
Divergência entre as informações prestadas de bens imóveis registrados no inventário e no Balanço Patrimonial;
www.tce.es.gov.br

Quanto ao Indicativo de irregularidade “Pagamento a menor das contribuições previdenciárias patronais ao Regime
Geral de Previdência Social”; após análise da documentação acostada aos autos a eminente área técnica veriﬁcou
cópias de documentos que comprovavam o pagamento de
contribuições previdenciárias do período de agosto a dezembro de 2014, bem como cópias das GFIPS que demonstraram que o montante pago era referente a contribuições
previdenciárias patronais. A área técnica informa que, após
o confronto de informações, restou uma diferença de R$
2.242,77, que para efeito de análise pode ser aceito como
valor de ajuste. Com isso, de acordo com opinamento técnico e ministerial afasto a presente irregularidade.
Quanto ao Indicativo de irregularidade: “Recolhimento a
menor das contribuições previdenciárias dos servidores ao
Regime Geral de Previdência Social, a área técnica ao analisar a documentação veriﬁcou que, nos registros contábeis,
ocorreu uma liquidação maior que que o montante pago
no exercício, porém, isto não é irregular, uma vez que as liquidações que ocorrem no mês de dezembro, geralmente,
são pagas em janeiro do exercício subsequente, neste caso,
exercício de 2015. E, quanto ao saldo liquidado a pagar no
encerramento do exercício de 2014, após análise documentos apresentados pela defesa, foi conﬁrmado que o pagamento desses valores no exercício de 2015. Dado o exposto acompanho o entendimento técnico e ministerial e afasto a inconsistência.
Os indicativos de Irregularidade: Divergência entre os valores de bens móveis registrados no inventário e no Balanço Patrimonial e Divergência entre as informações prestadas de bens imóveis registrados no inventário e no Balanço Patrimonial pode-se destacar que, quanto ao envio dos
documentos constantes na IN 28/2013 o inventário é peça
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
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fundamental e deve ser encaminhado junto a prestação de
contas na forma do IN TC 28/2013, contendo todos os bens
móveis e imóveis, e não somente as incorporações do exercício. No caso em tela, o gestor em sua prestação de contas do exercício de 2014 demonstrou os saldos anteriores e
apresentou os inventários das incorporações realizadas no
exercício de 2014, tanto para os bens Moveis e Imóveis, estando da mesma forma representada na contabilidade daquele ano, e , ainda o gestor já tomou providencias quanto
ao envio desses inventários , na forma que determina a IN
28/20013 com a contemplação de todos os bens da conta
bens moveis e imóveis no exercício de 2015. Dado a situação exposta, acompanho o entendimento técnico e ministerial e afasto a inconsistência.

Saúde de Rio Bananal, relativas ao exercício de 2014, quanto ao aspecto técnico-contábil, sob a responsabilidade da
Senhora Eloíza Helena Grassi, 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.

Considerando que o Ministério Público Especial de Contas
acompanhou integralmente o entendimento da área técnica exposto por ocasião da ITC 01227/2018-1, encampo
os fundamentos e conclusões por ambas as peças explicitadas, tornando-os parte integrante do presente voto independentemente de transcrição.

3. Data da Sessão: 01/08/2018 - 25ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante
as razões expostas pelo Relator, em:

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

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.
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

1.1. Julgar REGULARES as contas do Fundo Municipal de
www.tce.es.gov.br
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Atos dos Relatores

RELATORES

DECISÃO MONOCRÁTICA 01765/2018-1
O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe determinar a instrução do feito pelas unidades técnicas; determinar a juntada
de documentos que lhe tenham sido encaminhados, pertinentes à instrução dos autos de sua relatoria; determinar o desentranhamento de documentos dos processos, anexação, apensamento e
outras medidas correlatas acerca da organização e
constituição dos autos;
Além de decidir, em qualquer fase, sobre pedido de
vista e cópia dos autos do processo, que lhe tenha
sido encaminhado por interessado; determinar a
coleta de provas, caso não produzidas pela unidade técnica competente, em busca da verdade real;
Também cabe ao Relator determinar a realização
das diligências necessárias à escorreita instrução do
processo, inclusive quando o julgamento ou a apreciação dependerem da veriﬁcação de fatos ou atos
considerados prejudiciais, estabelecendo prazo para o seu cumprimento; dentre outras competências
conforme Regimento Interno.

PROCESSO TC: 8824/2018
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI
RESPONSÁVEIS: EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES; JACINTA MERIGUETE COSTA
PROCURADORES: ISABELLE ALBUQUERQUE RIBEIRO MARETO (OAB/ES 14.017); LUCAS PASSOS DE SOUSA (OAB/ES 24.003)
Trata-se de Representação, com pedido cautelar, apresentada pela empresa TMA Soluções Tecnológicas EIRELI contra possíveis irregularidades no âmbito do Pregão Presencial n.º 153/2018, que tem como objeto o registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprodução de documentos e gráﬁca rápida, com fornecimento
de equipamentos, suprimentos, manutenção e peças, para atendimento das demandas das Secretarias Municipais do Município de Guarapari, sob a responsabilidade do Sr. Edson Figueiredo Magalhães, Prefeito Municipal, e Sra. Jacinta Meriguete
Costa, Secretária Municipal de Administração e Gestão de Recursos Humanos.
Na Petição Inicial n. 00364/2018-2, o representante pleiteia a suspensão cautelar do Pregão Presencial n.º 153/2018, com
determinação para que a Administração se abstenha de homologá-lo.
Antes de decidir sobre a medida cautelar requerida, entendo prudente a oitiva dos responsáveis.
Isto posto, DECIDO, preliminarmente, com fundamento no art. 63, inciso III, da Lei Complementar n. 621/2012 e no art. 307,
§ 1º, da Resolução TC n. 261/2013, NOTIFICAR, com urgência, os senhores EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES, Prefeito Municipal, e JACINTA MERIGUETE COSTA, Secretária Municipal de Administração e Gestão de Recursos Humanos, para que, no
prazo de 05 (cinco) dias, encaminhem cópia integral do processo administrativo pertinente ao certame e apresentem as justiﬁcativas prévias, caso tenham interesse, acerca dos questionamentos constantes da Petição Inicial n. 00364/2018-2, cuja
cópia deverá ser enviada junto aos Termos de Notiﬁcação, com a advertência de que o descumprimento poderá resultar na
aplicação da multa prevista no art. 135, inciso IV, da Lei Orgânica.
Após a providência, encaminhe-se o feito à SEGEX, para instrução.
A publicação da presente decisão singular está agendada para ocorrer no Diário Eletrônico de 05/11/2018.
Em 31 de outubro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
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